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RESUMO 
 

Título – Regulação da morte celular pelo fator de transcrição NFAT1 

Douglas Vendas Faget 

Orientador – João P. B. Viola 

 

Os fatores de transcrição da família NFAT (nuclear factor of activated T cells) 
foram inicialmente descritos por desempenhar um papel central na resposta 
imune. Esta família de fatores de transcrição é composta por cinco diferentes 
genes, NFAT1-5, que codificam diferentes isoformas protéicas. Os membros 
NFAT1-4 possuem dois importantes domínios de ativação da transcrição (TAD 
– transcription activation domain) localizados nas regiões N- e C-terminais 
(TAD-N; TAD-C) da proteína. Estes domínios possuem relativamente pouca 
conservação de sequência e são, possivelmente, as principais regiões 
responsáveis pelas diferenças na regulação gênica entre os diferentes 
membros da família NFAT. Diversos estudos já demonstraram que as proteínas 
NFAT desempenham papéis não redundantes no processo de tumorigênese. 
Recentemente, nosso grupo demonstrou que o NFAT1/C reverte a 
transformação celular induzida pelo oncogene H-RasV12 em fibroblastos 
NIH3T3 pela ativação do mecanismo de morte celular. O NFAT1 já foi descrito 
por regular genes envolvidos na apoptose, tais como FasL, TNF- e Nur77. O 

NFAT1 regula forma direta a expressão de FasL e TNF- e de forma indireta o 
Nur77 agindo como um coativador de MEF2D. Nesta dissertação, nós 
demonstramos que as isoformas predominantes do NFAT1, B e C (CA-
NFAT1/B; CA-NFAT1/C), são capazes de induzir apoptose em fibroblastos 
NIH3T3. Além disso, demonstramos que a retirada dos resíduos 699 a 888 do 
TAD-C abole por completo a capacidade de induzir apoptose do NFAT1/C e 
induz a hiperproliferação de fibroblastos NIH3T3. No entanto, apesar da 
apoptose induzida pelo NFAT1/C ser dependente de resíduos de aminoácidos 
presentes no seu TAD-C, demonstramos que o TAD-C não é capaz de induzir 
apoptose em fibroblastos NIH3T3 por si só. O TAD-C também não age como 
um dominante negativo do NFAT1/C indicando que esta região da proteína não 
interage com nenhuma proteína parceira para induzir apoptose. Além disso, 
demonstramos que a apoptose induzida pelo NFAT1/C é dependente da sua 
ligação ao DNA. Em conjunto, estes dados sugerem que o gene induzido para 
ativar a apoptose no nosso modelo é diretamente regulado pelo NFAT1/C e 
depende do seu TAD-C para ser ativado. 

 

Palavras-chave: NFAT, apoptose, tumorigênese, gene supressor de tumor 



ABSTRACT 
 

Title – Regulation of cell death by the transcription factor NFAT1 

Douglas Vendas Faget 

Advisor – João P. B. Viola 

 

Transcription factors of the NFAT family (nuclear factor of activated T cells) 
were initially described to play a central role in immune response. This family of 
transcription factors consists of five different genes, NFAT1-5, which encode 
different protein isoforms. Members NFAT1-4 possess two significant 
transcription activation domains (TAD) located in the N- and C-terminal protein 
regions (TAD-N and TAD-C). These domains have relatively little conservation 
of sequence and are, possibly, the main regions responsible for differences in 
gene regulation between different NFAT family members. Several studies have 
shown that NFAT proteins play non-redundant roles in the process of 
tumorigenesis. Recently, our group has shown that the NFAT1/C reverses H-
RasV12-induced cell transformation in NIH3T3 fibroblasts by the activation of 
cell death mechanism. The NFAT1 has been described to regulate genes 
involved in apoptosis such as FasL, TNF- and Nur77. The NFAT1 directly 

regulates the expression of FasL and TNF- and indirectly the expression of 
Nur77 acting as a coactivator of MEF2D. In this dissertation, we demonstrated 
that the predominant isoforms of NFAT1, B and C (CA-NFAT1/B, CA-
NFAT1/C), are able to induce apoptosis in NIH3T3 fibroblasts. Furthermore, we 
demonstrated that the removal of residues 699 to 888 of TAD-C completely 
abolishes the ability to induce apoptosis of NFAT1/C and induces the 
proliferation of NIH3T3 fibroblasts. However, despite the apoptosis induced by 
NFAT1/C to be dependent on amino acid residues present in their TAD-C, we 
demonstrated that the TAD-C is not able to induce apoptosis in NIH3T3 
fibroblasts alone. The TAD-C also does not act as a dominant negative 
NFAT1/C indicating that this region of the protein does not interact with any 
protein partner to induce apoptosis. Furthermore, we demonstrated that 
apoptosis induced by NFAT1/C is dependent on its binding to DNA. Together, 
these results suggest that the gene induced to activate apoptosis in our model 
is directly regulated by NFAT1/C and depends on your TAD-C to be activated. 

 

Keywords: NFAT, apoptosis, tumorigenesis, tumor supressor gene 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Família de fatores de transcrição NFAT 

 

 As proteínas pertencentes à família NFAT (nuclear factor of activated T 

cells) de fatores de transcrição desempenham um papel central na transcrição 

gênica durante a resposta imune. Entretanto, após a caracterização molecular 

e isolamento de cada uma das proteínas da família NFAT ficou claro que a sua 

expressão não é restrita às células T, pelo menos um membro da família NFAT 

é expresso em quase todos os tipos celulares examinados (revisado por 

Mácian et al, 2005). Atualmente, cinco proteínas já foram descritas e 

caracterizadas como membros da família NFAT: NFAT1 (NFATp; NFATc2); 

NFAT2 (NFATc; NFATc1); NFAT3 (NFATc4); NFAT4 (NFATx; NFATc3) e 

NFAT5 (TonEBP; OREBP) (revisado por Mácian et al, 2005; Rao et al, 1997). 

Destes cinco membros, os quatro primeiros são regulados por influxo de cálcio 

e o último por estresse hiperosmótico (revisado por Mácian et al, 2005). Todas 

as proteínas NFAT são capazes de transativar o promotor de IL-2 e 

apresentam um domínio de ligação ao DNA (DBD) altamente conservado 

(revisado por Masuda et al, 1998). Este DBD confere a mesma especificidade 

de ligação ao DNA a todos os membros da família NFAT. Os membros NFAT1-

4 compartilham uma região N-terminal conservada denominada de região de 

homologia do NFAT que confere a regulação por influxo de cálcio. O único 

membro da família NFAT não regulado por cálcio, o NFAT5, possui 

características peculiares que o difere dos demais membros. Além das quatro 

proteínas originalmente descritas, os membros NFAT1-4 possuem diversas 
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variantes provenientes de splicing, inícios alternativos de transcrição e/ou 

sinais alternativos de poliadenilação, culminando em 36 diferentes variantes 

para estes genes em humanos (Vihma et al, 2008). A estrutura primária, os 

principais domínios das proteínas NFAT1-4 e algumas de suas isoformas estão 

representados esquematicamente na Figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Representação esquemática das proteínas da família NFAT de fatores de 
transcrição. As proteínas desta família apresentam um domínio de ligação ao DNA (DBD) com 
grande similaridade com membros da família Rel e altamente conservado entre si. A região de 
homologia do NFAT (NHR), responsável pela regulação do NFAT via influxo de cálcio, é 
conservada entre os membros NFAT1-4. Os dois domínios de transativação (TAD), N- e C- 
terminais, estão representados na figura. Entre as isoformas, cores e padrões idênticos 
representam sequências idênticas. Além desses domínios, estão representados dois motivos 
conservados entre diferentes membros da família. O motivo N-terminal representado pelo 
quadrado preto dentro do TAD-N e o motivo C-terminal representado pelos quadrados 
vermelho e azul dentro do TAD-C. Figura adaptada de Rao et al, 1997 e Mácian et al, 2005. 
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 O domínio de ligação ao DNA, a principal região de homologia entre as 

proteínas NFAT, confere a todos os membros a capacidade de se ligar a 

sequência de DNA consenso 5’ A/TGGAAA 3’ e está situado entre os resíduos 

de aminoácidos ≈410 e ≈680 de cada membro da família NFAT (Figura 1). 

Este DBD possui uma similaridade moderada na sequência primária, porém, 

demonstra uma forte similaridade estrutural com o DBD da família Rel de 

fatores de transcrição. As proteínas NFAT possuem, entre si, 60-70% de 

identidade de sequência do DBD, no entanto, em comparação com membros 

da família Rel há somente 15-17% de identidade (revisado por Mácian et al, 

2001). Este DBD contém a alça de reconhecimento altamente conservada 

(RFRYXCEG) das proteínas da família Rel, representada na família NFAT pela 

sequência igualmente conservada RAHYETE

Já a região de homologia do NFAT (NHR) de aproximadamente 300 

aminoácidos, que está localizada adjacente ao DBD na parte N-terminal, possui 

uma menor similaridade entre os membros da família NFAT. Apesar da baixa 

similaridade, esta região apresenta grande conservação de vários motivos 

característicos das proteínas NFAT e é responsável por controlar a localização 

subcelular do NFAT. Mediante a um aumento sustentado do cálcio intracelular, 

o NFAT sofre uma mudança conformacional expondo o seu sinal de localização 

nuclear (NLS) e transloca do citoplasma para o núcleo (Okamura et al, 2000). A 

região de homologia do NFAT é altamente fosforilada em vários resíduos de 

serina conservados, os quais são desfosforilados em resposta ao aumento 

intracelular de cálcio (revisado por Mácian et al, 2005).  

G, onde cada um dos resíduos 

sublinhados possivelmente entram em contato com o DNA (Jain et al, 1995).  
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Em células em repouso, o NFAT está fosforilado, reside no citoplasma e 

apresenta baixa afinidade pelo DNA. Em condições fisiológicas, a sinalização 

via receptores de superfície acoplados à ativação de fosfolipase C-γ (PLCγ), 

tais como imunoreceptores e receptores associados à proteína G, leva a 

geração de inositol-(1,4,5)trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). Enquanto DAG 

leva a ativação da via de Ras-MAPK/PKC, IP3 medeia a liberação de cálcio 

dos estoques intracelulares, que por sua vez induz a abertura de canais de 

cálcio responsivos à liberação de cálcio (CRAC). A ativação de CRAC leva ao 

aumento sustentado nos níveis intracelulares de cálcio. Este aumento nos 

níveis de cálcio leva a ativação da fosfatase de serina-treonina calcineurina, o 

principal regulador do NFAT. A calcineurina ativada desfosforila o NFAT, 

promovendo a exposição do seu NLS e consequente translocação nuclear. No 

núcleo, o NFAT coopera com proteínas parceiras, genericamente denominadas 

NFATn, formando heterodímeros ou homodímeros, e regula a expressão de 

diversos genes (Figura 2) (revisado por Mácian et al, 2005; Falvo et al, 2008). A 

ativação de proteínas parceiras pode ocorrer através da ativação de outras vias 

paralelamente a ativação da via de NFAT. Por exemplo, a principal proteína 

parceira do NFAT já descrita, a proteína ativadora 1 (AP1), é ativada pelas vias 

de Ras-MAPK/PKC (revisado por Mácian et al, 2001). Passado o estímulo de 

cálcio, o NFAT é fosforilado por diferentes proteínas quinases, como quinase 

de caseína 1 (CK1), DYRK2 e quinase de sintase de glicogênio 3 (GSK3) (Zhu 

et al, 1998; Gwack et al, 2006; Beals et al, 1997). A resfosforilação do NFAT 

promove uma mudança conformacional onde o NLS é escondido e a sequência 

de exportação nuclear (NES) é exposta (Okamura et al, 2000). Além dessas 

proteínas quinases, dois potentes inibidores da calcineurina são capazes de 
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interferir na ativação do NFAT, ciclosporina (CsA) e FK506. Devido à grande 

importância do NFAT na resposta imune, ambos os inibidores são potentes 

imunossupressores utilizados amplamente para evitar a rejeição de tecidos 

transplantados. Além desses inibidores, um pequeno peptídeo, VIVIT, é capaz 

de inibir especificamente a desfosforilação do NFAT mediada pela calcineurina 

competindo pelo mesmo sítio de ligação. A calcineurina se liga ao NFAT em 

uma sequência consenso (PXIXIT) presente na NHR, e o peptídeo VIVIT é uma 

versão de alta afinidade desta sequência capaz de se ligar mais facilmente à 

calcineurina (Aramburu et al, 1998). 

              
Figura 2. Via de sinalização dos fatores de transcrição NFAT. Representação esquemática 
da ativação e translocação do NFAT para o núcleo. PLCγ – Fosfolipase C-γ; PIP2 – 
Fosfatidilinositol-(4,5) bifosfato; DAG – Diacilglicerol; IP3 – Inositol-(1,4,5) trifosfato; CRAC – 
Canal de cálcio responsivo à liberação de cálcio; CaM – Calmodulina; AP1 – Proteína ativadora 
1; NLS – Sinal de localização nuclear; P – Grupamento Fosfato; NFATn – denominação 
genérica para proteínas parceiras do NFAT. 



22 
 

 Além do domínio de ligação ao DNA e da região regulatória, as proteínas 

NFAT possuem dois importantes domínios de ativação da transcrição (TAD – 

transcriptional activation domain) localizados nas regiões N- e C-terminais (Luo 

et al, 1996a). Estes domínios possuem relativamente pouca conservação de 

sequência e são, possivelmente, as principais regiões responsáveis pelas 

diferenças na regulação gênica entre as diferentes isoformas e membros da 

família NFAT. O TAD N-terminal (TAD-N) se estende até os primeiros ≈100 

aminoácidos das proteínas NFAT. Enquanto, o TAD C-terminal (TAD-C), 

localizado logo após o DBD, pode variar de ≈10 a ≈470 resíduos de 

aminoácidos dependendo da isoforma (Figura 1). Apesar da fraca conservação 

de sequência, dentro destas regiões existem pequenos motivos conservados. 

No TAD-N do NFAT1, existe um motivo N-terminal composto por vários 

resíduos acídicos/hidrofóbicos, 25QDELDFSILFDYE37, que se assemelham a 

motivos acídicos de ativação da transcrição (Cress et al, 1991; Schmitz et al, 

1994). Motivos similares estão presentes no NFAT2/A2, NFAT2/B, NFAT2/C, 

NFAT3 e NFAT4 (Figura 1 e 3). Já no TAD-C das proteínas NFAT, existe o 

caso mais óbvio de conservação de sequência, onde o NFAT1/C apresenta o 

motivo C-terminal, 900LDQTYLDDVNEIIRKEFS917, altamente similar aos 

existentes no NFAT2/C, NFAT3 e NFAT4/x (Figura 1 e 3). Interessantemente, o 

NFAT1/C é mais ativo em ensaios de transativação do que a isoforma 

NFAT1/B, que não possui parte deste motivo C-terminal (Figura 1 e 3; Luo et 

al, 1996b). Corroborando este dado, o mesmo ocorre para o NFAT4/x que 

possui um motivo C-terminal bem semelhante ao presente no NFAT1/C. Em 

ensaios de transativação, o NFAT4/x induz a uma transativação maior do que a 
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isoforma NFAT4/C que não possui parte do motivo C-terminal (Figura 1 e 3; 

Imamura et al, 1998). 

 

 

Figura 3. Motivos conservados dos fatores de transcrição da família NFAT. Os motivos N- 
e C-terminais, representados na Figura 1 pelos quadrados preto e vermelho/azul, 
respectivamente, estão esquematizados. As sequências dos motivos N- e C-terminais dos 
membros da família NFAT foram alinhadas entre si. Os resíduos de aminoácido idênticos ao 
consenso estão coloridos em amarelo e os semelhantes ao consenso estão coloridos em 
verde. Na figura estão indicados os membros da família NFAT e/ou as suas isoformas ao lado 
de cada sequência. 
 

 A regulação gênica mediada por NFAT, normalmente, ocorre através da 

sua ligação a regiões promotoras ou a enhancers dos genes-alvo. Uma notável 

característica da maioria dos promotores e enhancers dependentes de NFAT é 

a existência de múltiplos sítios de ligação do NFAT. Isto foi primeiramente 

observado no enhancer de IL-2 (Randak et al, 1990) e no promotor de IL-4 

(Chuvpilo et al, 1993), mas o mesmo também ocorre para outros genes 

regulados pelo NFAT (revisado por Rao et al, 1997). Geralmente, cada uma 

dessas regiões regulatórias contém de três a cinco sítios para ligação do 

NFAT, dentro de uma região de 200 a 300 pares de base. A existência de 

múltiplos sítios, possivelmente, implica em interações sinérgicas entre 

complexos transativadores contendo NFAT para que ocorra uma transcrição 

efetiva. Além disso, os TADs nas regiões N- e C-terminais das proteínas NFAT 
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auxiliam no recrutamento de co-ativadores e outros fatores de transcrição que 

podem compor estes complexos transativadores, promovendo uma ativação da 

transcrição mais efetiva (revisado por Masuda et al, 1998).  

 

1.1.1 NFAT1 

 

 O NFAT foi primeiramente descrito como um fator indutível essencial 

para a expressão de IL-2 em células T ativadas (Shaw et al, 1988; revisado por 

Ullman et al, 1990). O primeiro membro da família NFAT, o NFAT1, foi 

inicialmente purificado de extratos citoplasmáticos do clone Ar-5 de células T 

murinas através de cromatografia de afinidade utilizando o sítio distal do NFAT 

presente no promotor da IL-2 murina e clonado a partir de bibliotecas de cDNA 

do mesmo clone (McCaffrey et al, 1993). O NFAT1 é principalmente expresso 

em células T e em diversas células do sistema imune (revisado por Rao et al, 

1997), mas também já foi detectada presença da proteína em células de 

músculo esquelético (Abbott et al, 1998), células cartilaginosas (Ranger et al, 

2000), neurônios (Ho et al, 1994), adipócitos (Ho et al, 1998) e endotélio 

(Cockerill et al, 1995). Três variantes de splicing, NFAT1/A, NFAT1/B e 

NFAT1/C foram inicialmente descritas em camundongos e duas variantes, 

NFAT1/B e NFAT1/C, foram detectadas em humanos (Figura 1; Luo et al, 

1996b). As variantes diferem na região do TAD-C, divergindo no resíduo de 

aminoácido 909 em camundongos e no resíduo 907 em humanos (Luo et al, 

1996b). NFAT1/B e NFAT1/C são as isoformas predominantemente expressas 

em células T murinas e humanas (Wang et al, 1995). Além dessas, outras 

isoformas do NFAT1 que variam na região do TAD-N foram recentemente 
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descritas (Vihma et al, 2008). Apesar do grande número de variantes do 

NFAT1, há poucos estudos comparativos sobre possíveis papéis divergentes 

entre estas variantes. 

 

1.2 Apoptose 

 

 Metazoários frequentemente precisam livrar-se de células em excesso 

ou potencialmente perigosas. Para tal, tão importante como o ciclo e a 

diferenciação celular, a morte celular programada permite ao organismo regular 

rigorosamente o número de células e o tamanho dos tecidos, e proteger a si 

mesmo de células que possam vir a ameaçar a homeostase do organismo. O 

primeiro tipo de morte celular programada a ser descrito foi a apoptose, sendo 

caracterizada por mudanças morfológicas acompanhadas de redução do 

volume celular, retração de pseudópodos, condensação de cromatina, 

fragmentação nuclear, blebbing da membrana plasmática e engolfamento dos 

restos celulares por células fagocitárias in vivo (Kerr et al, 1972; Kroemer et al, 

2009). A maioria dessas mudanças morfológicas é causada por um 

determinado grupo de cisteíno-proteases que são ativadas especificamente em 

células apoptóticas. Essas proteases, denominadas de caspases, são 

sintetizadas como zimogênios e convertidas a proteases ativas mediante sinais 

indutores de apoptose (revisado por Assunção-Guimarães e Linden, 2004). As 

caspases podem ser divididas em dois grupos: as caspases iniciadoras 

(caspase-1, -2, -4, -5, -8, -9, -10 e -14) que são ativadas por auto-proteólise 

induzida por oligomerização e as capases efetoras (caspase-3, -6 e -7) que são 

ativadas por outras proteases, como as caspases iniciadoras e granzima B 



26 
 

(revisado por Assunção-Guimarães e Linden, 2004). Entretanto, as caspases 

não são as únicas proteínas efetoras da apoptose, mediante a permeabilização 

da membrana externa da mitocôndria, outras proteínas como, o fator de 

indução da apoptose (AIF) e a endonuclease G (EndoG), são liberadas e 

induzem a apoptose (Figura 4; Lorenzo et al, 1999; Li et al, 2001). 

 A apoptose pode ser induzida por diferentes estímulos como, por 

exemplo, privação de fatores de crescimento, sinais extrínsecos ou algum tipo 

de dano/estresse celular. Duas vias de sinalização são as principais 

responsáveis pela ativação da apoptose: a via intrínseca e a via extrínseca da 

apoptose (revisado por Amarante-Mendes e Green, 1999; Zimmermann et al, 

2001). Na via intrínseca, a mitocôndria desempenha um papel central, 

liberando fatores apoptogênicos, tais como citocromo c, do espaço inter-

membrana para o citoplasma, que por sua vez forma um complexo 

heptamérico com Apaf-1, caspase-9 e dATP conhecido como apoptossomo 

(revisado por Amarante-Mendes e Green, 1999; Zimmermann et al, 2001). 

Neste contexto, caspase-9 torna-se ativa e é capaz ativar através de proteólise 

as caspases efetoras -3, -6 e -7 (Figura 4). Já na via extrínseca, sinais 

extracelulares podem induzir a apoptose através da ativação de receptores de 

morte, tais como TNFR-1, Fas (CD95), TRAILR-1 e TRAILR-2 (revisado por 

Amarante-Mendes e Green, 1999; Zimmermann et al, 2001). A ativação desses 

receptores induz a oligomerização de procaspase-8 ou -10 e sua consequente 

ativação por auto-proteólise (revisado por Assunção-Guimarães e Linden, 

2004). A ativação dessas caspases leva a ativação direta de caspases efetoras 

ou a integração da via extrínseca com a via intrínseca através da clivagem da 

proteína Bid (Figura 4) (Wei et al, 2000). Além dessas duas principais vias, a 
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apoptose também pode ser induzida por estresse do retículo endoplasmático, 

geralmente causado pelo dobramento incorreto de proteínas (Revisado por Kim 

et al, 2008). A principal proteína desencadeadora da apoptose via estresse de 

retículo, descrita em camundongos, é a caspase-12. Esta proteína é capaz de 

ativar caspase-9 e desencadear a apoptose (Revisado por Kim et al, 2008). No 

entanto, a maioria dos humanos não possui uma caspase-12 funcional. 

Possivelmente, a caspase-4 humana, que possui 57% de homologia com a 

caspase-12 murina, seria capaz de desencadear a apoptose induzida por 

estresse de retículo endoplasmático (Revisado por Kim et al, 2008; Szegezdi et 

al, 2003). Mais detalhes sobre as vias intrínseca e extrínseca da apoptose 

serão descritos a seguir. 
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Figura 4. Representação das vias extrínseca e intrínseca da apoptose. A via extrínseca 
está representada a partir da ativação dos receptores de morte (na figura está exemplificado 
pelo receptor Fas (CD95)) que ativam a caspase iniciadora –8. A via intrínseca está 
representada a partir do dano ao DNA que leva ativação da via mitocondrial. As duas vias são 
capazes de ativar caspases efetoras, como a caspase-3, que induzem a apoptose. Mais 
detalhes sobre as duas vias estão descritos no texto (figura adaptada de Hengartner et al, 
2000). 
 

1.2.1 Via intrínseca da apoptose 

 

 A permeabilização da membrana externa da mitocôndria e a liberação 

do citocromo c, do espaço intermembrana para o citoplasma, são essenciais 

para formação do apoptossomo e consequente ativação da via intrínseca da 

apoptose.  Embora, o mecanismo pelo qual ocorre a permeabilização da 

membrana externa seja desconhecido não há dúvidas de que as proteínas da 

família Bcl-2 estão envolvidas (revisado por Chipuk e Green, 2008). A família 
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de proteínas Bcl-2 é dividida em três grupos, baseado na presença de até 

quatro domínios de homologia a Bcl-2 (Bcl-2 homology domain – BH1-4). O 

primeiro grupo é composto pelas proteínas anti-apoptóticas tais como, Bcl-2, 

Bcl-w, Bcl-xL, A1 e Mcl-1 que possuem os quatro domínios BH (BH1-4). Já o 

segundo grupo é composto pelas proteínas pro-apoptóticas efetoras, tais como 

Bax e Bak que possuem três domínios BH (BH1-3). E finalmente, o terceiro 

grupo que é composto por proteínas pro-apoptóticas BH3-only tais como, Bim, 

Bid, Bik, Bad, Noxa e Puma que possuem apenas o domínio BH3 (revisado por 

Chipuk e Green, 2008). 

 As proteínas pro-apoptóticas efetoras Bax e Bak são responsáveis pela 

permeabilização da membrana externa da mitocôndria, através da criação de 

um poro por onde são liberados os fatores apoptogênicos (Figura 4; revisado 

por Chipuk e Green, 2008; Leber et al, 2007). Em oposição a essas proteínas, 

estão as proteínas anti-apoptóticas da família Bcl-2 geralmente localizadas na 

membrana externa mitocondrial que impedem a formação deste poro pelas 

proteínas Bax e Bak (revisado por Chipuk e Green, 2008; Leber et al, 2007). Na 

ausência de qualquer estímulo indutor de apoptose, as proteínas anti-

apoptóticas estão constantemente inibindo as proteínas pro-apoptóticas 

efetoras (revisado por Chipuk e Green, 2008). No entanto, estímulos 

apoptóticos podem levar a ativação das proteínas pro-apoptóticas BH3-only 

que agem através de interações proteína-proteína com as proteínas anti-

apoptóticas ou pro-apoptóticas efetoras, sensibilizando a célula ou promovendo 

diretamente a apoptose (revisado por Chipuk e Green, 2008; Leber et al, 2007). 

Dentro deste grupo de proteínas pro-apoptóticas BH3-only, Bid e Bim são as 

únicas capazes de ativar diretamente Bax e Bak (Wei et al, 2000; Kuwana et al, 
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2005). As demais proteínas BH3-only agem como sensibilizadores ao interagir 

com as proteínas anti-apoptóticas, impedindo-as de se ligar às proteínas pro-

apoptóticas efetoras e prevenir a indução de apoptose (revisado por Chipuk e 

Green, 2008). 

 A partir da permeabilização da membrana externa da mitocôndria não há 

retorno e a liberação de fatores apoptogênicos da mitocôndria, tais como 

citocromo c e Smac/DIABLO, levam ao desencadeamento da apoptose (Liu et 

al, 1996; Du et al, 2000; Verhagen et al, 2000). Enquanto, o citocromo c se liga 

a Apaf-1, a proteína Smac/DIABLO impede a inibição das caspases por 

proteínas inibidoras da apoptose (IAPs), liberando caspase-9 da inibição e 

permitindo sua associação ao complexo Apaf-1/citocromo c (Figura 4; Ekert et 

al, 2001). Esta associação leva a ativação das caspases efetoras -3, -6 e -7, 

entre elas, a caspase-3 é a mais predominante. Juntas as três caspases 

efetoras levam ao fenótipo apoptótico pela clivagem de vários substratos 

(Figura 4; revisado por Zimmermann et al, 2001). Por exemplo, a fragmentação 

de DNA é causada pela ação da caspase-3 no complexo formado por CAD 

(caspase-activated DNAse), uma nuclease, e iCAD (inhibitor of caspase-

activated DNAse), seu inibidor. Em células não apoptóticas, CAD se encontra 

em um complexo inativo com iCAD, entretanto, durante a apoptose, a caspase-

3 cliva iCAD levando a ativação de CAD e consequente fragmentação do DNA 

(revisado por Zimmermann et al, 2001). Outro exemplo é a formação de 

blebbing de membrana, que ocorre em decorrência à clivagem de gelsolina, 

PAK2 (p21-activated kinase 2) e fodrina (revisado por Zimmermann et al, 

2001). 
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1.2.2 Via extrínseca da apoptose 

 

 Os receptores de morte da família do TNFR (tumoral necrosis factor – 

receptor), tais como TNFR-1, Fas (CD95), TRAILR-1 e TRAILR-2, são o ponto 

de partida para a ativação da via extrínseca da apoptose. Os membros dessa 

família são caracterizados por uma sequência de 80 aminoácidos na porção 

intracelular da proteína, denominada de domínio de morte (DD), que é 

essencial para transmissão do sinal de apoptose (revisado por Amarante-

Mendes e Green, 1999). Cada um desses receptores pode disparar vias 

específicas de sinalização, na Figura 4 temos representada a via do receptor 

Fas. Após receber o sinal do seu ligante (FasL), o receptor Fas multimeriza e 

recruta a proteína adaptadora FADD através de interação homotípica entre os 

seus DD (revisado por Amarante-Mendes e Green, 1999). Além do DD, FADD 

possui outro domínio chamado de domínio efetor de morte (DED) que interage 

especificamente com o DED presente na procaspase -8 e -10, formando um 

complexo (revisado por Amarante-Mendes e Green, 1999). Este complexo 

formado por Fas, FADD e procapase (-8 ou -10) promove a auto-proteólise das 

procaspases levando à ativação das caspases e ao desencadeamento da via 

extrínseca da apoptose (Salvesen e Dixit, 1999). A interação entre a 

procaspase-8 e FADD neste complexo, pode ser impedida pela proteína c-

FLIP, um homólogo degenerado das caspases incapaz de desencadear a via 

de sinalização da apoptose (Figura 4; Irmler et al, 1997). 

 A ativação de caspase-8 é capaz de levar a clivagem e consequente 

ativação das caspases efetoras -3 e -7 (Figura 4). Estas caspases efetoras são 

capazes de clivar uma série de substratos, como já foi descrito no texto, 
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anteriormente. Em decorrência à clivagem desses substratos, ocorre o 

processo de apoptose. Além disso, a ativação da caspase -8 pode levar a uma 

integração da via extrínseca com a via intrínseca da apoptose através da 

clivagem da proteína Bid. Como já foi comentado no texto, a proteína Bid 

truncada (tBid) é capaz de ativar Bax e Bak, induzindo  a liberação do 

citocromo c da mitocôndria e consequente ativação de caspase -9 (Figura 4; 

Wei et al, 2000). 

 

1.2.3 As proteínas NFAT na regulação da apoptose 

 

 Os fatores de transcrição da família NFAT desempenham um papel 

central na transcrição gênica durante a resposta imune (revisado por Rao et al, 

1997). O envolvimento do NFAT na regulação da expressão dos genes de 

diversas citocinas, tais como da IL-2, IL-3, IL-4, IL-5 e IFN-γ, já é bem 

estabelecido (revisado por Rao et al, 1997; Mácian et al, 2005). No entanto, há 

evidências de que os fatores de transcrição da família NFAT também 

desempenham um papel no controle da morte celular. Camundongos NFAT1-/-, 

a partir de seis meses de idade, apresentam uma hiperproliferação linfocitária 

associada a uma alteração no mecanismo de morte celular e acompanhada de 

um aumento moderado no tamanho dos órgãos linfóides (Xanthoudakis et al, 

1996; Hodge et al, 1996; Schuh et al, 1998). A ausência de NFAT1 também 

leva a um aumento da resposta proliferativa do sistema imune mediante a um 

estímulo antigênico primário e secundário com L. major e ovalbumina, 

respectivamente (Xanthoudakis et al, 1996). Além disso, os camundongos 

deficientes para NFAT1 apresentam um retardo na involução tímica e uma 
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redução na deleção de células T CD4+ ativadas, sugerindo um possível defeito 

na morte celular induzida por ativação (AICD – activation-induced cell death), 

uma forma particular de apoptose essencial para a manutenção da homeostase 

do sistema imune (Schuh et al, 1998). Em conjunto, esses fenótipos sugerem 

que o NFAT1 pode agir como um regulador positivo da morte celular. No 

entanto, o NFAT1 não é o único membro da família envolvido no controle da 

morte celular, outros membros da família também estão envolvidos. Células T 

CD4+ expressando a isoforma longa do NFAT2 (NFAT2/C) ou NFAT1/C sofrem 

mais apoptose após estimulação em comparação a células expressando a 

isoforma NFAT2/A (Chuvpilo et al, 2002). Contrariamente ao NFAT1/C e 

NFAT2/C, o NFAT3 parece mediar a sobrevivência celular, o silenciamento da 

expressão de NFAT3 em neurônios, por interferência de RNA, leva a indução 

de apoptose (Benedito et al, 2005). Além do NFAT3, o NFAT4 também pode 

estar envolvido na sobrevivência celular, já que camundongos deficientes para 

NFAT4 apresentam um aumento da morte celular de timócitos duplo positvos 

(CD4+ – CD8+) acompanhada de uma diminuição da expressão da proteína 

anti-apoptótica Bcl-2 (Oukka et al, 1998). 

 Apesar dos membros da família NFAT possuírem a mesma 

especificidade de ligação ao DNA, os fenótipos resultantes da superexpressão 

ou depleção dos diferentes membros da família sugerem que essas proteínas 

possuem papéis relevantes e não redundantes no controle da morte celular. 

Corroborando esses dados, diversos estudos já demonstraram que o NFAT 

está envolvido na regulação de genes importantes no controle da apoptose, 

tais como TNF-α, FasL, c-FLIP, Nur77 e A1 (Tabela I). 
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 Gene Função Referência 

Apoptose 

TNF-α Pro-apoptótico 
McCaffrey et al, 1994; Oum et 

al, 2002; Kaminuma et al, 
2008 

FasL Pro-apoptótico Latinis et al, 1997; Holtz-
Heppelmann et al, 1998 

c-FLIP Anti-apoptótico Zaichuk et al, 2004; Ueffing et 
al, 2008 

Nur77 Pro-apoptótico Youn et al, 2000 
A1 Anti-apoptótico Ullerås et al, 2008 

 

Tabela I. Genes envolvidos no controle da apoptose regulados transcricionalmente pelo 
NFAT. Os genes regulados por NFAT envolvidos na apoptose estão especificados na coluna 
intitulada “Gene”. A função de cada gene no controle da apoptose está indicada na coluna ao 
lado.  
 

 Células T recém-ativadas são resistentes a apoptose induzida por FasL, 

possivelmente devido a expressão da variante curta de c-FLIP (cFLIPSHORT). 

Como já foi dito, anteriormente, a proteína c-FLIP pode impedir a ativação da 

via extrínseca da apoptose. A inibição da atividade de calcineurina leva a 

redução da expressão de cFLIPSHORT e aumenta a susceptibilidade de células T 

à apoptose induzida por FasL, indicando o envolvimento do NFAT na regulação 

de cFLIP (Ueffing et al, 2008). Os membros NFAT1 e NFAT2 são capazes de 

se ligar e transativar o promotor de c-FLIP. Contrariamente, o NFAT4 é incapaz 

de se ligar ao promotor de c-FLIP, sugerindo funções diferentes para os 

membros da família NFAT (Ueffing et al, 2008). Além do c-FLIP, o NFAT 

participa da regulação da expressão de outra proteína anti-apoptótica, a 

proteína A1 pertencente à família Bcl-2 (Ullerås et al, 2008). A proteína A1 é 

capaz de sequestrar tBid e impedir a sua colaboração com os membros pro-

apoptóticos da família Bcl-2, Bax e Bak (Werner et al, 2002). A sobrevivência 

celular de mastócitos induzida pela ativação de FcεRI é dependente da 

expressão de A1 (Xiang et al, 2001). Ionomicina, um ionóforo de cálcio capaz 

de promover a ativação de calcineurina, induz a expressão de A1 e a 
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sobrevivência celular em mastócitos, implicando o NFAT na regulação gênica 

de A1 (Ullerås et al, 2008). Interessantemente, a forma constitutivamente ativa 

do NFAT1/C é capaz de induzir a um aumento da expressão de A1 em 

mastócitos, ao contrário da forma constitutivamente ativa do NFAT2/A2 (Ullerås 

et al, 2008). A diferença entre a expressão induzida pelos diversos membros da 

família NFAT pode ser explicada pelo fato de que cada uma das isoformas do 

NFAT possui domínios de transativação (TAD) nas porções N- e C- terminais 

diferentes, implicando, possivelmente, em uma menor capacidade de 

transativação por parte de algumas isoformas ou falta de capacidade de 

interagir com um parceiro transcricional. 

 Além das proteínas c-FLIP e A1, já foi descrito que o NFAT também é 

capaz de regular a expressão de outras proteínas importantes no controle da 

apoptose. Entre essas proteínas estão duas, já comentadas no texto, capazes 

de ativar a via extrínseca da apoptose, o FasL e o TNF-α. Camundongos 

deficientes para NFAT1 expressam FasL e TNF-α em níveis mais baixos em 

comparação aos camundongos selvagens (Hodge et al, 1996). Corroborando 

esse dado, já foi descrita a existência de dois sítios para NFAT no promotor de 

FasL capazes de ligar ao NFAT1 e NFAT2 (Latinis et al, 1997). Além disso, 

células T Jurkat expressando NFAT1/C, quando estimuladas com ionomicina, 

induzem uma forte transativação do promotor de FasL (Holtz-Heppelmann et al, 

1998). Já para região promotora do TNF-α, diversos estudos demonstraram a 

existência de quatro possíveis sítios de ligação para o NFAT (Goldfeld et al, 

1993; McCaffrey et al, 1994; Tsai et al, 1996). Embora todos os membros da 

família NFAT sejam capazes de se ligar ao promotor de TNF-α (Esensten et al, 

2005), existem controvérsias sobre a afinidade dos diferentes membros por 
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cada sítio de NFAT presente no promotor. Aparentemente, enquanto o 

NFAT1/C é capaz de se ligar aos quatro sítios de NFAT presentes no promotor 

de TNF-α, o NFAT2/B pode se ligar a somente dois destes sítios (Tsai et al, 

1996; Oum et al, 2002). Interessantemente, essa falta de capacidade de se 

ligar a todos os sítios de NFAT presentes no promotor de TNF-α, por parte do 

NFAT2, pode se refletir em uma menor capacidade de transativação. A 

isoforma NFAT2/A induz a uma transativação muito menor do promotor de 

TNF-α em comparação ao NFAT1/C em ensaios repórter de luciferase 

(Kaminuma et al, 2008). Essa menor capacidade de transativar o promotor de 

TNF-α, no entanto, foi associada à ausência do TAD-C longo existente no 

NFAT1/C (Figura 1). Uma proteína híbrida do NFAT2/A contendo o TAD-C do 

NFAT1/C é capaz de transativar o promotor de TNF-α de forma semelhante ao 

NFAT1/C (Kaminuma et al, 2008). Além disso, a isoforma longa NFAT2/C, que 

possui um TAD-C semelhante ao existente no NFAT1/C, também é capaz de 

transativar o promotor de TNF-α, porém com uma intensidade menor do que o 

NFAT1/C (Kaminuma et al, 2008). Em conjunto, esses dados sugerem que há 

funções não redundantes entre as diferentes isoformas e membros da família 

NFAT, ressaltando a importância dos diferentes TADs dessas proteínas nesta 

regulação gênica diferenciada. 

 A principal função descrita para os membros da família NFAT é de agir 

como fatores de transcrição regulando a expressão de diversos genes. No 

entanto, já foi demonstrado que a proteína NFAT1/C pode regular a transcrição 

de Nur77 independentemente da sua ligação ao DNA, agindo como um 

coativador do fator de transcrição MEF2D (Youn et al, 2000). Nur77 é um 

receptor nuclear órfão capaz de induzir apoptose em timócitos imaturos (Liu et 
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al, 1994). Este receptor nuclear órfão pode converter a proteína anti-apoptótica 

Bcl-2 em uma proteína pro-apoptótica semelhante às proteínas do tipo BH3-

only (Lin et al, 2004). O promotor de Nur77 possui dois elementos responsivos 

a calcineurina que são sítios de ligação para o fator de transcrição MEF2 

(Woronicz et al, 1995). No entanto, não há relatos na literatura que 

demonstrem que o fator MEF2 seja regulado pela calcineurina. Corroborando 

estes dados, foi demonstrado que o NFAT1/C é capaz de interagir 

cooperativamente com MEF2D e aumentar sua atividade transcricional, 

implicando a via de calcineurina/NFAT na regulação gênica de Nur77 (Youn et 

al, 2000). Interessantemente, também foi demonstrado neste mesmo trabalho 

que a atividade de NFAT1/C no controle da transcrição de Nur77 via MEF2D é 

dependente de seu TAD-C e do seu TAD-N. O NFAT1/C é capaz de interagir 

com o fator MEF2D pelo seu TAD-C e através de seu TAD-N recruta p300 

(Youn et al, 2000; Garcia-Rodriguez e Rao; 1998), uma importante proteína 

coativadora conhecida por auxiliar no recrutamento de fatores basais de 

transcrição e/ou promover a acetilação de histonas (Snowden et al, 1998). 

Esses dados em conjunto sugerem que os membros da família de fatores de 

transcrição NFAT desempenham papéis importantes na regulação do processo 

de apoptose, ressaltando a importância dos seus domínios de ativação da 

transcrição (TAD) nesta regulação.  

 

1.3 As proteínas NFAT na regulação do processo de tumorigênese 

 

 O balanço entre proliferação e morte celular é essencial para 

manutenção da homeostase em metazoários. A perda da capacidade de 
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induzir morte celular pode levar ao surgimento de tumores, que se 

desenvolvem pelo acúmulo desregulado de células. Alterações em duas 

amplas classes de genes estão envolvidas no desenvolvimento de tumores: os 

proto-oncogenes e os genes supressores de tumor (revisado por Hanahan e 

Weinberg, 2000). Os proto-oncogenes codificam proteínas que participam 

normalmente do recebimento e da transmissão de sinais estimuladores da 

proliferação celular. No entanto, quando ocorre a perda da regulação dos proto-

oncogenes por mutações ou alterações que levam a uma superexpressão do 

gene ou a um estado hiperativo da proteína promovendo o crescimento 

tumoral, estes genes passam a ser denominados de oncogenes.  Genes 

supressores de tumor geralmente restringem o crescimento tumoral, portanto 

danos a esta classe de genes também podem levar ao surgimento de tumores. 

No entanto, quando ocorrem danos a estes genes, o fluxo de sinais promotores 

da proliferação torna-se desregulado, e para conter uma eventual proliferação 

desenfreada existem os genes supressores de tumor se opondo a estes sinais. 

Vários desses genes em ambas as classes codificam proteínas envolvidas no 

controle do ciclo celular ou da morte celular programada. Os fatores de 

transcrição da família NFAT são capazes de regular genes envolvidos tanto no 

ciclo como na morte celular (revisado por Viola et al, 2005).  Portanto, os 

membros da família NFAT podem estar envolvidos no controle da homeostase 

celular e do processo de tumorigênese. 

Um dos primeiros estudos implicando o NFAT no processo de 

tumorigênese demonstrou que a expressão da forma constitutivamente ativa do 

NFAT2/A (CA-NFAT2/A) em fibroblastos induzia a transformação celular e a 

formação de colônias (Neal e Clipstone, 2003). Mais recentemente, foi 
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demonstrado que membros da família NFAT podem exercer papéis 

antagônicos no processo de tumorigênese, onde o NFAT1/C age como um 

supressor de tumor e o NFAT2/A age como um oncogene (Robbs et al, 2008). 

A expressão do CA-NFAT1/C em fibroblastos induziu o arresto do ciclo celular 

e a apoptose, e inibiu a transformação induzida pelo oncogene H-rasV12, 

enquanto que o CA-NFAT2/A induziu a transformação celular e o crescimento 

de tumores em camundongos Nude (Robbs et al, 2008). Corroborando estes 

dados, foi demonstrado que camundongos deficientes para NFAT1 são mais 

susceptíveis a carcinogênese química em comparação a camundongos 

selvagens, reafirmando a função supressora de tumor do NFAT1 (Robbs et al, 

2008). Interessantemente, foi demonstrado neste mesmo trabalho que a 

ablação do TAD-C da proteína CA-NFAT1/C leva perda da sua atividade 

supressora de tumor, reforçando o papel dos TADs das proteínas NFAT na sua 

função (Robbs et al, 2008). 

As proteínas NFAT estão presentes em diversos tipos de malignidades 

(revisado por Medyouf e Ghysdael, 2008). A proteína NFAT2 está localizada no 

núcleo em 70% dos casos de linfoma de Burkitt, cerca de 30% dos casos de 

linfomas de células B grandes difusas (DLBCL) e em 70% dos casos de 

carcinoma pancreático (Marafioti et al, 2005; Buchholz et al, 2006). 

Corroborando o papel oncogênico do NFAT2, foi demonstrado que a 

proliferação e o crescimento independente de ancoragem de células tumorais 

do pâncreas são dependentes da expressão de NFAT2 e da atividade de 

calcineurina (Buchholz et al, 2006). Além disso, foi demonstrado que a inibição 

da atividade de calcineurina é capaz de reverter a proliferação celular e induzir 

apoptose em linhagens celulares de DLBCL e de leucemia linfóide aguda de 
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células T (Pham et al, 2005; Medyouf et al, 2007). Esses dados demonstram a 

importância do NFAT na regulação do ciclo celular e da apoptose durante o 

processo de tumorigênese. 

 Além de estar envolvida na regulação do ciclo e da morte celular, a 

família NFAT está implicada em outros passos determinantes para o 

desenvolvimento tumoral, como a angiogênese, migração e invasão celular 

(revisado por Mancini e Toker; 2009). Como foi primeiramente visto em 

camundongos duplo nocautes para NFAT3 e NFAT4, a via de 

NFAT/calcineurina é essencial para angiogênese e organização da vasculatura 

durante o desenvolvimento (Graef et al, 2001). Portanto, não é surpreendente 

que a via de NFAT/calcineurina também atue sobre a angiogênese tumoral. A 

sinalização do fator de crescimento do endotélio vascular A (VEGFA) é capaz 

de induzir a ativação de PLCγ, levando ao aumento do cálcio intracelular, à 

ativação de calcineurina e, consequente, translocação nuclear do NFAT 

(revisado por Ferrara et al, 2003). Por sua vez, o NFAT leva a transativação de 

genes essenciais para a angiogênese, como COX2, resultando na síntese de 

prostaglandina E2 (PGE2), um importante mediador da migração de células 

endoteliais e da formação de vasos (Hernandez et al, 2001).  A expressão de 

COX2 induzida por NFAT também desempenha um papel importante na 

migração e invasão de células tumorais de mama (Yiu e Toker, 2006). 

Corroborando este trabalho, outros estudos que já demonstraram a importância 

do NFAT na mobilidade e invasão de células tumorais de mama (Jauliac et al 

2002; Yoeli-Lerner et al, 2005; Yoeli-Lerner et al, 2009). Em conjunto, esses 

dados demonstram a importância dos membros da família NFAT em múltiplos 

passos no processo de tumorigênese. 
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 Ao longo das duas últimas décadas, diversos estudos tem 

progressivamente demonstrado o envolvimento da família de fatores de 

transcrição NFAT no processo de morte e transformação celular, tornando mais 

evidente que a função de cada membro na regulação destes processos parece 

não ser redundante. Os domínios de ativação da transcrição são, 

possivelmente, as principais regiões responsáveis por essas diferenças entre 

os diferentes membros da família NFAT. Aparentemente, os membros da 

família NFAT apresentam como principal diferença estrutural, os domínios de 

ativação da transcrição (TAD; Figura 1). Apesar da importância dos TADs na 

função das proteínas NFAT, o grande número de variantes dos TADs foi pouco 

estudado comparativamente em ensaios funcionais para determinar seu papel 

na regulação gênica. Devido a esta grande heterogeneidade, temos grande 

interesse em entender qual a função de diferentes variantes do NFAT e o papel 

dos TADs na sua função. Diversos estudos já demonstraram que o NFAT1/C é 

capaz de induzir apoptose em diferentes modelos e, recentemente, foi 

demonstrado que essa capacidade é dependente do seu TAD-C (Chuvpilo et 

al, 2002; Kondo et al, 2003; Robbs et al, 2008). Portanto, escolhemos o 

membro NFAT1 para melhor estudar o papel dos TADs e de suas variantes. 

Além disso, também temos grande interesse em saber se a apoptose induzida 

por NFAT1/C é dependente de sua ligação ao DNA, já que há evidências de 

que o NFAT1/C pode regular positivamente a expressão genes pro-apoptóticos 

independentemente de sua ligação ao DNA.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar o papel do domínio de ativação da transcrição C-terminal 

(TAD-C) do NFAT1/C na apoptose e verificar se a apoptose induzida pelo 

NFAT1/C é dependente da sua ligação ao DNA. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar o tipo de morte celular induzida pela expressão da forma 

constitutivamente ativa do NFAT1/C (CA-NFAT1/C) em fibroblastos NIH3T3. 

 

- Investigar o papel da isoforma B do NFAT1 (CA-NFAT1/B), que varia na 

região do TAD-C, na apoptose. 

 

- Analisar a capacidade de induzir apoptose de proteínas CA-NFAT1/C 

truncadas na região do TAD-C, com o objetivo de identificar a região dentro do 

TAD-C necessária para a indução de apoptose. 

 

- Analisar se apenas o TAD-C do NFAT1/C pode induzir apoptose 

independentemente das outras regiões da proteína. 

 

- Verificar se o TAD-C do NFAT1/C pode agir como um dominante negativo da 

proteína CA-NFAT1/C no processo de apoptose. 
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- Verificar se a indução de morte celular via NFAT1/C é dependente de sua 

ligação ao DNA. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Cultura de Células 

 

Todas as culturas de células foram mantidas em DMEM (Gibco), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), NaHCO3 (40 mM), 

NaH2PO4 (1 mM), piruvato de sódio (1 mM), solução de vitaminas MEM 1x, 

solução de aminoácidos MEM essenciais e não-essenciais 1x, L-glutamina (2 

mM), β-mercaptoetanol (55 µM), HEPES (10 mM), penicilina (100.000 U/L) e 

estreptomicina (100 mg/L) (todos Gibco). Todas as culturas de células foram 

mantidas a 37°C em uma atmosfera de 5% de CO2. 

 

3.2 Construção dos plasmídeos retrovirais 

 

 O vetor retroviral utilizado para expressar as diferentes isoformas e 

construções do NFAT1, denominado de pLIRES-EGFP, é derivado do vírus de 

leucemia murina de Moloney (MLV). Este vetor, descrito anteriormente por 

Robbs e cols (2008), possui uma entrada interna de ribossomo (IRES) 

permitindo a expressão do gene de interesse e do gene repórter EGFP 

(Enhanced Green Fluorescent Protein) em um mRNA bicistrônico (Figura 5). 
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Figura 5. Vetor retroviral. Representação esquemática do vetor retroviral pLIRES-EGFP 
utilizado no estudo. O pLIRES-EGFP apresenta a região retroviral regulatória LTR (Long 
terminal repeat, terminal repetido longo), derivada do vírus de leucemia murina de Moloney, e o 
sinal de empacotamento viral Ψ (psi). IRES, entrada interna de ribossomo; EGFP, proteína 
verde melhorada (Enhanced Green Fluorescent Protein); MCS, sítio múltiplo de clonagem; 
pCMV, promotor do citomegalovírus humano; Neo, gene de resistência a neomicina; Amp, 
gene de resistência a ampicilina; pBR322, origem de replicação do plasmídeo. O tamanho do 
plasmídeo está indicado na figura em pares de base (bp). 
 

 Nesse vetor foi clonado, através do uso de enzimas de restrição e 

posterior ligação, os cDNAs do NFAT1/C e CA-NFAT1/C murinos que foram 

gentilmente cedidos pela Dr. Anjana Rao. A construção do CA-NFAT1/B foi 

realizada através da clonagem da porção final do cDNA do NFAT1/B murino 

(gentilmente cedido pela Dr. Anjana Rao), amplificada pela reação em cadeia 

da polimerase (PCR), no cDNA  do CA-NFAT1/C, mantendo apenas a região 

comum às duas isoformas (Tabela II). A construção do CA-NFAT1 com a 

ablação do C-terminal a partir do aminoácido 699 do NFAT1 (pLIRES-EGFP-

CA-NFAT1-Δ699-927) foi feita através da criação de um sítio de restrição da 

enzima HpaI, logo após o DBD do NFAT1 usando o sistema GeneTailor Site-

Directed Mutagenesis (Invitrogen), para posterior retirada do C-terminal 

utilizando esse sítio. Os primers utilizados para a mutagênese sítio dirigida 
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foram: 5’TCTTTGATCTGCAGCGTTAACCATGGAGGCCTG 3’ e 

5’GCTGCAGATCAA AGATGGTTCATACTCATCGCTGGG 3’. O sítio de HpaI 

está em negrito. Todas as construções CA-NFAT possuem o sinal de 

localização nuclear (NLS) do antígeno T do SV40. 

As construções do CA-NFAT1 com ablações gradativas do C-terminal 

foram feitas através da clonagem da porção C-terminal de interesse, 

amplificada por PCR, no cDNA do CA-NFAT1/C. Nesta reação, utilizamos 

primers anti-senso com sítio de restrição da enzima EcoRV (Tabela II). Este 

sítio possibilitou a clonagem in frame com o NLS do antígeno T do SV40 

presente no CA-NFAT1/C. 

As construções do CA-NFAT1 com ablações de diferentes porções 

internas do C-terminal foram feitas através da clonagem da porção C-terminal 

de interesse, amplificada por PCR, no plasmídeo pLIRES-EGFP-CA-NFAT1/C 

com o sítio de HpaI, o mesmo utilizado para construção do pLIRES-EGFP-CA-

NFAT1-Δ699-927. Nesta reação, utilizamos primers senso com sítio de 

restrição da enzima HpaI e primers anti-senso que anelam no vetor pLIRES 

depois do STOP códon, possibilitando a manutenção do NLS do antígeno T do 

SV40 (Tabela II). 

A construção do TAD C-terminal do NFAT1/C (NFAT1 691-927) foi feita 

através amplificação do CA-NFAT1/C utilizando um primer senso que anela na 

porção inicial do C-terminal, com um sítio para XhoI e um novo códon de 

iniciação (atg), e um primer anti-senso que anela após o STOP códon, e 

posterior clonagem no vetor pLIRES-EGFP. 
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Construção NFAT Primer Senso Primer Anti-Senso 

CA-NFAT1/B 5’ CCC TAC TGT GGA GTT CCT 
GG 3’ 

5’ TGG GAT ATC TAA TAT GTT 
TTG TAT CCA GCT AAG G 3’ 

CA-NFAT1 ∆759-927 5’ CCC TAC TGT GGA GTT CCT 
GG 3’ 

5’ GGG GAT ATC TTC CTT CTG 
GTC ACT GG 3’ 

CA-NFAT1 ∆819-927 5’ CCC TAC TGT GGA GTT CCT 
GG 3’ 

5’ GTT GAT ATC TGA GTA GTG 
GAT CAC GGG T 3’ 

CA-NFAT1 ∆889-927 5’ CCC TAC TGT GGA GTT CCT 
GG 3’ 

5’ GGG GAT ATC TTC CTT CTG 
GTC ACT GG 3’ 

CA-NFAT1 ∆699-758 5’ GAG AGT TAA CAG TCT GAG 
TCC CGG CCT GCT GG 3’ 

5’ CCG CGG TAC CGT CGA CTG 
CAG AAT TCG 3’ 

CA-NFAT1 ∆699-818 5’ CAC GTT AAC CCC ACC AAC 
CAG CAG CTT CG 3’ 

5’ CCG CGG TAC CGT CGA CTG 
CAG AAT TCG 3’ 

CA-NFAT1 ∆699-888 5’ CAG GTT AAC GCT CTG 
CCC ACG GGA GTG AC 3’ 

5’ CCG CGG TAC CGT CGA CTG 
CAG AAT TCG 3’ 

NFAT1 691-927 5’ CAG CTC GAG Gat gGA ACC 
ATC TTT GAT CTG CAG 3’ 

5’ TAT GGG ATC CTA TGA TCT 
AGA GTC GCG GCC C 3’ 

 

Tabela II. Lista de primers utilizados para fazer as construções baseadas no NFAT1. Na 
tabela, estão indicadas as construções baseadas no NFAT1 e os respectivos primers utilizados 
para fazer a clonagem. Os sítios de enzimas de restrição utilizados para clonar estão em 
negrito. O novo códon de iniciação da construção NFAT1 691-927 está representado em letras 
minúsculas.  
 

O mutante do CA-NFAT1/C que não liga ao DNA foi construído usando o 

sistema GeneTailor Site-Directed Mutagenesis (Invitrogen). Através de 

mutagênese sítio-dirigida, os resíduos de arginina, tirosina e glutamato nas 

posições 423, 426 e 429, respectivamente, foram mutados para resíduos de 

alanina. Estas mutações foram realizadas em sequência. Primeiramente, o 

resíduo de arginina foi mutado utilizando os seguintes primers: 

5’CCCAAGCCCCATCACGCAGCACACTATGAGA 3’ e 5’GTGATGGGGCTTG 

GGTTGGACCTCAATCCG 3’. Em seguida, o resíduo de tirosina foi mutado 

utilizando os primers: 5’CATCACGCAGCACACGCAGAAACG GAGGGCA 3’ e 

5’GTGTGCTGCGTGATGGGGCTTGGGTTGG 3’. Finalmente, o resíduo de 

glutamato foi mutado utilizando os seguintes primers: 

5’CACACGCAGAAACGGCAGGAAGTCGTGGCGCTG 3’ e 5’CCGTTTCTGCG 

TGTGCTGCGTGATGGGGCTTG 3’. Os códons mutados estão em negrito. 
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3.3 Produção de retrovírus recombinantes e infecção de células alvo 

 

A linhagem celular EcoPack2 B2 ecotrópica, um clone selecionado a 

partir de células da linhagem Ecopack2 (BD-Biosciences, San Jose, CA), foi 

utilizada como célula empacotadora dos retrovírus. As células foram 

transfectadas com o plasmídeo retroviral de forma transiente por fosfato de 

cálcio, segundo o protocolo descrito abaixo. 

Dia 1: As células EcoPack2 B2 foram cultivadas em placas de Petri de 10cm de 

diâmetro contendo 10ml de meio de cultura (4x106 células/placa). 

Dia 2: As células EcoPack2 B2 foram transfectadas com o DNA do plasmídeo 

retroviral purificado por coluna de Maxi-Prep (Qiagen). O DNA plasmidial foi 

precipitado misturando-se: 20µg de DNA; 250µl de tampão fosfato 2x (280mM 

NaCl; 10mM KCl; 1,5mM Na2HPO4; 12mM dextrose; 50mM HEPES; pH 7,1); e 

50µl de CaCl2 2,5M; em um volume final de 500µl. A seguir, a mistura foi feita 

vigorosamente por borbulhamento e incubada em temperatura ambiente por 30 

minutos. Após esse tempo, o precipitado (500µl) foi adicionado às células 

empacotadoras. 

Dia 3: As células empacotadoras transfectadas foram lavadas duas vezes com 

salina tamponada com fosfato (PBS) e adicionadas de 5ml de meio DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino definido (Hyclone). Neste mesmo 

dia, as células alvo NIH3T3 foram cultivadas em placas de 6 poços (2,5 x 104 

células/poço). 

Dia 4: O sobrenadante das células empacotadoras contendo o vírus foi 

recolhido; centrifugado por 5 minutos a 500g para retirada de eventuais células 

soltas e fragmentos celulares. O sobrenadante contendo as partículas virais foi 
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supletamentado com 8µg/ml de polibreno (Fluka Chemie, Buchs, Suiça). Em 

seguida, o sobrenadante foi adicionado em conjunto com meio DMEM novo (na 

proporção de 1:1) às células alvo, que foram então centrifugadas duas vezes a 

400G por 45 minutos com intervalo de 90 minutos entre as centrifugações. 

Dia 5: As células alvo (NIH3T3) foram soltas da placa por tripsinização e o 

percentual de transdução analisado por citometria de fluxo, pelo percentual de 

células EGFP positivas. 

 Para os experimentos de co-expressão do CA-NFAT1/C e do NFAT1 

691-927, as células foram primeiramente transduzidas com NFAT1 691-927 ou 

vetor vazio, soltas no Dia 5 e replaqueadas (Dia 3) para serem retransduzidas 

com CA-NFAT1/C ou vetor vazio. A eficiência de transdução, nesse caso, foi 

analisada para o NFAT1 691-927 por expressão de EGFP após a primeira 

transdução e para o CA-NFAT1/C por marcação intracelular utilizando o 

anticorpo policlonal anti-NFAT1 (67.1) e o anticorpo anti-IgG de coelho 

marcado com rodamina (KPL) e posterior análise por citometria de fluxo. 

 

3.4 Ensaios de proliferação celular 

 

 Células NIH3T3 tranduzidas com vetor vazio ou com vetores contendo 

os cDNAs dos NFAT foram utilizadas para os ensaios de proliferação celular. 

As células foram cultivadas em triplicata em placas de 96 poços (8 x 103 

células/poço). Em diferentes tempos após a infecção retroviral o estado de 

proliferação foi avaliado por incorporação por cristal violeta. Para isto, as 

células foram fixadas com etanol 100% por 10 minutos, coradas com 0,05% de 

cristal violeta em 20% de etanol por 10 minutos e lavadas 2 vezes com água 
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destilada, posteriormente o cristal violeta incoporado foi ressolubilizado com 

metanol 100% por 5 minutos. A absorbância da placa foi avaliada no 

comprimento de onda de 595nm em um espectrofotômetro (SpectraMax 190, 

Molecular Devices). 

 

3.5 Análise de ciclo celular e conteúdo Sub-G0 

 

 Células transduzidas com vetor vazio ou com vetores expressando os 

NFAT foram cultivadas em sub-confluência ou confluência (2,4 x 104 

células/poço da placa de 6 poços; 105 células/poço da placa de 12 poços) para 

análise do ciclo celular e do conteúdo sub-G0, respectivamente. Nos dias 

indicados, as células foram tripsinizadas e lavadas uma vez com PBS. A 

seguir, as células foram coradas com iodeto de propídeo (75µM) na presença 

do detergente NP-40. O conteúdo de DNA foi determinado coletando 10.000 

eventos para ciclo celular e 15.000 para análise sub-G0. As fases do ciclo 

celular e a proporção de células com conteúdo de DNA sub-G0 foram 

determinadas utilizando o programa CELLQuest (BD Biosciences). 

 

3.6 Análise da formação de núcleos picnóticos 

 

Células NIH3T3 transduzidas com os vetores retrovirais foram fixadas 

com 4% de paraformaldeído em temperatura ambiente por 15 minutos. Em 

seguida, as células foram incubadas por 1 hora com tampão de lavagem (PBS 

1x; 0,5% de NP40; 5% de SFB) para permeabilização da membrana. 

Posteriormente, as células foram incubadas com DAPI (300nM) por 1 minuto e 
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visualizadas em um microscópio de fluorescência Olympus BX60, as células 

representativas foram fotografadas. 

 

3.7 Marcação por Anexina-V 

 

 Células NIH3T3 transduzidas com vetor vazio ou com os vetores 

contendo os cDNAs dos NFAT foram cultivadas em confluência (105 

células/poço da placa de 12 poços). Após 24 horas, as células foram 

tripsinizadas e lavadas com PBS e marcadas com Anexina-V conjugada à 

ficoeritrina (BD Biosciences), e analisadas por citometria de fluxo.  

 

3.8 Análise por Western Blot 

 

 As células NIH3T3 transduzidas com os vetores retrovirais foram 

centrifugadas e ressuspendidas em 20µl de tampão de ressuspensão (40mM 

de Tris-Cl pH 7,5; 10mM de EDTA; 60mM de pirofosfato de sódio), 20µl de 

SDS 10% e 10µl de loading buffer. Em seguida, esse extrato de proteínas foi 

aquecido por 15 minutos a 100°C e separado por eletroforese em gel de 

poliacrilamida SDS-PAGE 4-10%. Após a eletroforese, as proteínas foram 

transferidas para membrana de nitrocelulose utlizando o sistema de 

transferência Trans-Blot Semi-Dry electrophoretic transfer cell (BioRad) 

seguindo o protocolo do fabricante. Posteriormente, a membrana foi bloqueada 

com salina tampão Tris (TBS; 10mM de Tris-Cl, 150mM de NaCl, pH 7,4) com 

5% de leite desnatado por 2 horas. A seguir, a membrana foi lavada com TBS-

T (TBS adicionado de 0,05% de Tween) e incubadas nesse mesmo tampão por 
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duas horas com anticorpo primário (67.1, anticorpo policlonal anti-NFAT1 – 

reconhece a região N-terminal do NFAT1; T2B1, anticorpo policlonal anti-

NFAT1 – reconhece a região C-terminal do NFAT1/C). Posteriormente, a 

membrana foi lavada 3 vezes com TBS-T e incubada por uma hora com o 

anticorpo secundário (anticorpo anti-IgG de coelho) conjugado à peroxidase. 

Em seguida, a membrana foi lavada seis vezes com TBS-T e reveladas com 

substrato da peroxidase utilizando o sistema “ECL Western blotting reagent” 

(GE Healthcare), seguindo as recomendações do fabricante. 

 

3.9 Imunolocalização do NFAT 

 

 Células NIH3T3 transduzidas com vetores retrovirais foram fixadas com 

4% de paraformaldeído em temperatura ambiente por 15 minutos. A seguir, as 

células foram permeabilizadas e sítios não específicos foram bloqueados com 

tampão de lavagem (PBS 1x; 0,5% de NP40; 5% de SFB) em diversas 

incubações de 5 minutos. Em seguida, as células foram incubadas por 1 hora 

em temperatura ambiente com o anticorpo contra NFAT1 (67.1, anticorpo 

policlonal anti-NFAT1 – reconhece a região N-terminal do NFAT1; T2B1, 

anticorpo policlonal anti-NFAT1/C – reconhece a região C-terminal do 

NFAT1/C) em tampão de lavagem. Posteriormente, as células foram lavadas 

com tampão de lavagem e incubadas com o anticorpo anti-IgG de coelho 

marcado com rodamina (KPL) por 30 minutos e com DAPI (300nM) por 1 

minuto. As células foram visualizadas em um microscópio de fluorescência 

Olympus BX60 e células representativas foram fotografadas. 
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3.10 Ensaios de Transativação 

 

 Células T Jurkat (2 x 106 células/600µl) foram eletroporadas (950 µF, 

250 V) em cubetas de 0,4 cm (GenePulser Cuvette; BioRad) no eletroporador 

GenePulser II (BioRad). As células foram cotransfectadas com três plasmídeos 

diferentes em meio sem SFB como descrito a seguir: (1) o plasmídeo retroviral 

indicado (10 µg), (2) o plasmídeo repórter pGL4.30 (2 µg) (Promega), e o 

plasmídeo de expressão da Renilla (0,2 µg) (pRL-TK, Promega) para 

normalização. Após 24 horas da transfecção, as células foram recolhidas e 

lisadas por 15 minutos em temperatura ambiente com 50 µl do reagente de lise 

(Dual-Luciferase Reporter Assay System, Promega). O extrato resultante (20 

µl) foi adicionado a 30 µl do substrato de luciferase (Dual-Luciferase Reporter 

Assay System, Promega) e a atividade da luciferase foi medida em um 

luminômetro de microplacas Veritas (Turner Biosystems). A seguir, a reação de 

oxidação do substrato da luciferase foi interrompida para medição da atividade 

de Renilla pela adição do seu substrato diluído no tampão Stop & Glo (Dual-

Luciferase Reporter Assay System, Promega). A atividade de luciferase foi 

expressa em unidades relativas de luz (RLU) e normalizada pela atividade de 

Renilla.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Validação da forma constitutivamente ativa do NFAT1/C 

 

 Com o intuito de estudar o envolvimento do NFAT1/C na apoptose, 

utilizamos o mutante constitutivamente ativo do NFAT1/C (CA-NFAT1/C) já 

caracterizado anteriormente. A forma constitutivamente ativa do NFAT1/C 

possui diversas mutações na região de homologia do NFAT (NHR) de resíduos 

de serina para alanina que impedem a fosforilação do NFAT1/C nestes 

resíduos, e sua consequente inibição (Okamura et al, 2000). O CA-NFAT1/C 

está constitutivamente localizado no núcleo, sendo capaz de se ligar ao DNA e 

de ativar a transcrição de genes-alvo, o que permite a análise dos fenótipos 

resultantes da superexpressão do NFAT1/C na ausência de estímulos externos 

que possam encobrir a sua função (Okamura et al, 2000; Robbs et al, 2008). 

Uma representação esquemática da estrutura primária do NFAT1/C e do CA-

NFAT1/C e os resíduos de serina mutados estão mostrados na Figura 6A. O 

vetor retroviral pLIRES-EGFP foi utilizado para induzir a expressão do CA-

NFAT1/C em células NIH3T3 (Robbs et al, 2008). A linhagem celular NIH3T3 

foi utilizada como modelo por ser uma linhagem não transformada e que não 

expressa nenhuma das variantes do NFAT1. No vetor pLIRES-EGFP, a 

proteína CA-NFAT1/C clonada está sob regulação do promotor do 

citomegalovírus humano (CMV) sendo expressa em conjunto com a proteína 

EGFP em um mRNA bicistrônico. A expressão de EGFP foi utilizada para 

verificar o percentual de células transduzidas em cada experimento, através de 

citometria de fluxo. 
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Para verificar se o vetor retroviral estava expressando o CA-NFAT1/C 

com todas as características esperadas, células NIH3T3 foram transduzidas 

com o vetor vazio, com os vetores retrovirais expressando o NFAT1/C 

selvagem ou o CA-NFAT1/C e analisadas através de ensaios de western blot, 

imunolocalização e transativação. Nós verificamos que as células NIH3T3 

transduzidas com o vetor vazio não expressam o NFAT1/C (Figura 6B). O 

extrato de proteínas das células NIH3T3 transduzidas com o vetor expressando 

NFAT1/C revelou a presença de duas proteínas NFAT1/C com pesos 

moleculares distintos (Figura 6B). A proteína de maior peso molecular aparente 

corresponde ao NFAT1/C inativo, devido à presença de grupamentos fosfatos 

na forma inativa, a proteína sofre alterações na migração em gel SDS-PAGE 

por motivos ainda pouco conhecidos, enquanto a proteína de menor peso 

molecular corresponde à forma ativa do NFAT1/C sem os grupamentos 

fosfatos (Figura 6B). Já a proteína CA-NFAT1/C apresenta o peso molecular 

ligeiramente maior que a forma ativa do NFAT1/C, devido à fusão com o sinal 

de localização nuclear do antígeno T do SV40, na porção C-terminal, e com um 

tag de hemaglutinina, na porção N-terminal (Figura 6B). Através do ensaio de 

imunolocalização, observamos que a proteína NFAT1/C selvagem está restrita 

ao citoplasma, enquanto a proteína CA-NFAT1/C está constitutivamente 

localizada no núcleo (Figura 6C). Além disso, a proteína CA-NFAT1/C foi capaz 

de transativar constitutivamente um gene repórter de luciferase responsivo a 

NFAT, em comparação com a proteína selvagem, quando expresso em células 

Jurkat, confirmando a funcionalidade dos vetores retrovirais (Figura 6D). 

Células Jurkat foram transfectadas de maneira transiente com o pLIRES-EGFP 

vazio ou com os vetores contendo os cDNAs do NFAT1/C e do CA-NFAT1/C 
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juntamente com o vetor repórter de luciferase pGL4.30 e analisadas por 

ensaios de transativação. Enquanto o vetor vazio e a expressão de NFAT1/C 

induziram uma baixa transativação, a expressão de CA-NFAT1/C foi capaz de 

induzir uma alta transativação, em torno de 40 vezes de indução (Figura 6D). 

Portanto, a análise desses dados sugere que a forma constitutivamente ativa 

do NFAT1/C funciona e pode ser utilizada para análise do fenótipo de células 

NIH3T3 expressando esta proteína. 
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Figura 6. Análise da localização sub-celular e expressão da forma constitutivamente 
ativa do NFAT1/C. (A) Representação da forma constitutivamente ativa do NFAT1/C (CA-
NFAT1/C). A região amarela representa os domínios conservados da NHR, ricos em resíduos 
de serina, presentes nos membros NFAT1-4. Abaixo desta região, estão indicadas as serinas 
mutadas no CA-NFAT1/C. A barra xadrez indica a fusão do sinal de localização nuclear do 
antígeno T do SV40 na porção C-terminal. (B,C) As células NIH3T3 foram transduzidas com 
vetor retroviral controle vazio ou com vetor expressando NFAT1/C ou CA-NFAT1/C. (B) O 
extrato total de células NIH3T3 transduzidas foi obtido para análise dos níveis de expressão e 
do peso molecular através de western blot. O peso molecular está indicado em quiloDaltons 
(kDa). (C) A localização subcelular do NFAT1/C e do CA-NFAT1/C foi determinada através de 
imunofluorescência, 24 horas após a transdução. (D) Células Jurkat foram cotransfectadas com 
vetor de expressão (vetor vazio ou vetor contendo o cDNA do NFAT1/C ou do CA-NFAT1/C) e 
o vetor repórter de luciferase pGL4.30 (Promega). Após 24 horas, a atividade de luciferase foi 
medida pela liberação de luminescência decorrente da oxidação de seu substrato (luciferina) e 
expressa em unidades relativas de luz (RLU). 
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4.2 A expressão de CA-NFAT1/C é capaz de induzir a apoptose em 

fibroblastos NIH3T3 

 

 Para analisar a capacidade do CA-NFAT1/C regular a morte celular, nós 

utilizamos a linhagem celular NIH3T3 como modelo. Esta linhagem não é 

transformada e não expressa nenhuma das variantes do NFAT1.  As células 

foram tranduzidas com cada vetor retroviral especificado, como descrito na 

seção de “Materiais e Métodos”, em todos os experimentos descritos a seguir. 

Através da transdução retroviral, mais de 80% das células eram regularmente 

transduzidas como avaliado pela expressão de EGFP (Dados não mostrados). 

Este alto percentual de células transduzidas permite uma análise da população 

total de células, descartando possibilidade de fazermos a análise em cima de 

clones de células. 

 Após a primeira transdução retroviral, notamos uma diferença visível, 

através do uso de um microscópio óptico, entre as culturas das células NIH3T3 

transduzidas com o vetor vazio ou com o vetor contendo o cDNA para CA-

NFAT1/C. As culturas transduzidas com o retrovírus expressando CA-NFAT1/C 

apresentaram um número de células reduzido e uma grande quantidade de 

debris celular no sobrenadante das culturas em comparação com as células 

NIH3T3 transduzidas com o vetor vazio. A seguir, para investigar esta diferença 

na capacidade de proliferação realizamos um ensaio de cinética de proliferação 

através da incorporação de cristal violeta, que se correlaciona com o número 

total de células. Ao contrário, das células transduzidas com vetor vazio, que 

proliferaram até atingir a confluência, as células expressando CA-NFAT1/C se 

mantiveram em número reduzido com baixos níveis de proliferação (Figura 7A). 
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Para confirmar se a redução nos níveis de proliferação, demonstrada pela 

incorporação de cristal violeta das células NIH3T3 expressando CA-NFAT1/C, 

refletia uma redução na entrada no ciclo celular, realizamos ensaios de ciclo 

celular por incorporação de iodeto de propídio após 24 horas de cultivo. 

Corroborando o dado da cinética de proliferação, a análise de ciclo demonstrou 

que a expressão de CA-NFAT1/C é capaz de levar a uma grande redução de 

células proliferando. As células NIH3T3 expressando CA-NFAT1/C se 

encontram predominantemente restritas as fases G0/G1 do ciclo celular 

contrariamente às células controle (Figura 7B). Esses dados sugerem que o 

NFAT1/C é capaz de regular negativamente a progressão do ciclo celular. 

 Em seguida, para analisar se a redução no número de células e a 

grande quantidade de debris celular, nas culturas de NIH3T3 expressando CA-

NFAT1/C, refletiam um aumento da morte celular, avaliamos o percentual de 

células com conteúdo de DNA sub-G0 após 48 horas de cultivo, como 

indicativo de apoptose. Células NIH3T3 transduzidas com o vetor vazio 

apresentaram um baixo percentual de células com conteúdo de DNA sub-G0, 

como demonstrado pela marcação com iodeto de propídio e análise por 

citometria de fluxo (Figura 7C e 7D). No entanto, após 48 horas de cultivo, em 

torno de 30% das células expressando CA-NFAT1/C apresentam um conteúdo 

de DNA sub-G0, sugerindo que o CA-NFAT1/C é capaz de induzir apoptose em 

fibroblastos NIH3T3 (Figura 7C e 7D). Corroborando este dado, foi possível 

observar a formação de núcleos picnóticos, uma característica típica de células 

em apoptose, nas células NIH3T3 expressando CA-NFAT1/C, após 48 horas 

de cultivo e posterior marcação com DAPI (Figura 7E). Neste mesmo tempo 

não foi possível observar a presença de núcleos picnóticos nas células 
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transduzidas com o vetor vazio (Figura 7E). Em seguida, para confirmar se as 

células NIH3T3 expressando CA-NFAT1/C estavam sofrendo apoptose, foi 

realizada uma marcação com Anexina-V para analisar a exposição de 

fosfatidilserina. A expressão de CA-NFAT1/C nas células NIH3T3 foi capaz de 

levar a uma alta exposição de fosfatidilserina (Figura 7F). Em torno de 80% das 

células expressando CA-NFAT1/C apresentaram marcação para Anexina-V, 

após 24 horas de cultivo (Figura 7F). Em contrapartida, um baixo percentual de 

células transduzidas com o vetor vazio apresentou marcação para Anexina-V 

(Figura 7F). Em conjunto, estes dados sugerem que a expressão de NFAT1/C 

é capaz de inibir a progressão do ciclo celular e induzir apoptose em 

fibroblastos NIH3T3. 
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Figura 7. A expressão de CA-NFAT1/C em fibroblastos NIH3T3 induz o arresto do ciclo 
celular e a apoptose. As células NIH3T3 foram tranduzidas com vetor vazio ou com vetor 
expressando CA-NFAT1/C e analisadas para proliferação, ciclo e morte celular. (A) Cinética de 
proliferação analisada por incorporação de cristal violeta. As células foram cultivadas em 
triplicata e analisadas para proliferação por 120 horas. A incorporação de cristal violeta foi 
avaliada através da absorbância no comprimento de onda de 595nm em um espectrofotômetro. 
(B,C,D) As células NIH3T3 foram  marcadas com iodeto de propídio (PI) e analisadas por 
citometria de fluxo para ciclo e morte celular. (B) Análise do ciclo celular por incorporação de 
iodeto de propídio (IP). As células foram cultivadas em triplicata e analisadas após 24 horas. O 
percentual de células em cada fase do ciclo celular está indicado nos gráficos. (C) Análise da 
morte celular após 48 horas de cultivo. O percentual de células em sub-G0 foi utlizado como 
indicativo de morte celular e está indicado na figura. (D) Gráfico representando a média do 
percentual de células em sub-G0 obtidos pelas análises de morte celular provenientes de três 
experimentos independentes. (E) Análise da formação de núcleos picnóticos através da 
marcação com DAPI. As células foram analisadas após 48 horas de cultivo. (F) Análise da 
exposição de fosfatidilserina. As células foram cultivadas por 24 horas e posteriormente 
marcadas com Anexina-V. 
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4.3 Ambas as isoformas, B e C, do NFAT1 são capazes de induzir 

apoptose 

 

 A família NFAT de fatores de transcrição é composta por 5 membros 

codificados por diferentes genes. Todos os membros da família NFAT possuem 

diversas variantes oriundas de inícios de transcrição alternativos, splicing 

alternativo e/ou sítios poliadenilação precoces. O NFAT1 possui três variantes 

denominadas de A, B e C, que foram primeiramente descritas em camundongo 

e variam na região do TAD-C. Destas isoformas apenas a B e a C (NFAT1/B, 

NFAT1/C) foram detectadas em humanos e ambas são as variantes 

predominantemente expressas tanto em células T humanas como murinas. 

Apesar da existência de diversas variantes do NFAT1, não há relatos na 

literatura sobre papéis distintos para estas diferentes isoformas. Nesta 

dissertação, demonstramos que a isoforma NFAT1/C é capaz induzir apoptose 

em fibroblastos NIH3T3 (Figura 7C e 7D). Além disso, já foi demonstrado pelo 

nosso grupo, que a capacidade de induzir apoptose do NFAT1/C é dependente 

do seu TAD-C (Robbs et al, 2008). Portanto, as isoformas do NFAT1 que 

diferem na região do TAD-C poderiam ter papéis distintos na apoptose. As 

isoformas NFAT1/B e NFAT1/C diferem apenas na região do motivo C-terminal, 

localizado no TAD-C (Figura 1 e 3). Este motivo é altamente conservado entre 

os diferentes membros da família NFAT (Figura 3) e poderia exercer um papel 

na indução de apoptose. Além disso, já foi demonstrado que a isoforma 

NFAT1/C é capaz de induzir uma transativação maior do que a isoforma 

NFAT1/B em ensaios repórter de luciferase, indicando que pode haver 

diferenças na regulação gênica mediada por estas duas isoformas (Luo et al, 
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1996b). Para analisarmos um possível papel para a isoforma NFAT1/B e para o 

motivo C-terminal na apoptose, clonamos o cDNA do CA-NFAT1/B no vetor 

retroviral pLIRES-EGFP. Um alinhamento esquemático das estruturas 

primárias do NFAT1/B e do NFAT1/C está representado na Figura 8A. A 

expressão de CA-NFAT1/B em células NIH3T3 transduzidas com o vetor 

retroviral específico foi confirmada através de análises de western blot, 

demonstrando a funcionalidade do vetor retroviral expressando CA-NFAT1/B 

(Figura 8B). Assim como a proteína CA-NFAT1/C, a proteína CA-NFAT1/B 

também está localizada no núcleo e é capaz de transativar um promotor 

responsivo a NFAT (Dados não mostrados).  

 Para analisarmos uma possível relevância entre as variantes de splicing 

B e C do NFAT1, células NIH3T3 foram transduzidas com vetor vazio ou com o 

vetor expressando CA-NFAT1/C ou CA-NFAT1/B e submetidas à análise de 

cinética de proliferação. Como foi demonstrado anteriormente, as células 

NIH3T3 transduzidas com o vetor vazio proliferaram até atingir a confluência e 

as células transduzidas com vetor expressando CA-NFAT1/C se mantiveram 

em número reduzido com baixos níveis de proliferação (Figura 8C). De maneira 

semelhante ao CA-NFAT1/C, a expressão do CA-NFAT1/B levou à redução do 

número de células e a baixos níveis de proliferação, indicando que essa 

variante do NFAT1 também poderia ser capaz de induzir apoptose (Figura 8C). 

Para verificarmos esta hipótese, analisamos o percentual de células com 

conteúdo de DNA sub-G0 após 48 horas de cultivo. As células transduzidas 

com o vetor vazio apresentaram um baixo nível de fragmentação de DNA 

(Figura 8D e 8E). Contrariamente, células NIH3T3 transduzidas com o vetor 

expressando CA-NFAT1/C ou CA-NFAT1/B demonstraram um alto nível de 
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fragmentação de DNA (Figura 8E), onde em torno de 40% das células 

expressando tanto a isoforma B como a C apresentaram um conteúdo de DNA 

sub-G0 (Figura 8D). Esses dados sugerem que ambas as isoformas B e C do 

NFAT1 são capazes de induzir apoptose em fibroblastos NIH3T3 e que o 

motivo C-terminal parece não desempenhar nenhum papel nesta indução. 
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Figura 8. Ambas as isoformas B e C do NFAT1 são capazes induzir a apoptose em 
células NIH3T3. (A) Representação esquemática da estrutura primária do NFAT1/C e do 
NFAT1/B. (B,C,D,E) As células NIH3T3 foram tranduzidas com vetor vazio ou com vetor 
expressando CA-NFAT1/B ou CA-NFAT1/C. (B) O extrato total de células NIH3T3 transduzidas 
foi obtido para análise dos níveis de expressão e do peso molecular através de western blot. O 
peso molecular está indicado em quiloDaltons (kDa). (C) Cinética de proliferação analisada por 
incorporação de cristal violeta. As células foram cultivadas em triplicata e analisadas para 
proliferação por 120 horas. A incorporação de cristal violeta foi avaliada através da absorbância 
no comprimento de onda de 595nm em um espectrofotômetro. (D,E) As células NIH3T3 foram  
marcadas com iodeto de propídio (IP) e analisadas por citometria de fluxo para morte celular. 
(D) Análise da morte celular após 48 horas de cultivo. O percentual de células com conteúdo 
de DNA sub-G0 foi avaliado como indicativo de morte celular. O gráfico representa a média do 
percentual de células em sub-G0, proveniente de três experimentos independentes. (E) Dado 
representativo da análise de morte celular mostrada em (D). O percentual de células em sub-
G0 está indicado na figura. 
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4.4 Os resíduos de aminoácidos 699 a 758 parecem desempenhar um 

papel na apoptose induzida pelo NFAT1/C 

 

 Nosso grupo demonstrou que a capacidade do NFAT1/C de induzir 

apoptose é dependente do seu TAD-C (Robbs et al, 2008). No entanto, não se 

sabe quais são os resíduos de aminoácidos específicos do TAD-C necessários 

para indução de apoptose. A região do TAD-C do NFAT1/C é composta por 

248 resíduos de aminoácidos, compreendidos entre a posição 680 e 927 da 

proteína, e possui pouca ou nenhuma similaridade com o TAD-C dos demais 

membros da família. Os domínios de ativação da transcrição das proteínas 

NFAT são, possivelmente, as principais regiões responsáveis pelas diferenças 

na regulação gênica entre os diferentes membros da família. Corroborando 

esta informação, já foi descrito que o TAD-C do NFAT1/C é essencial para 

ativação da transcrição de dois genes pro-apoptóticos, o TNF-α e o Nur77 

(Kaminuma et al, 2008; Youn et al, 2000). O mapeamento dos resíduos de 

aminoácidos do TAD-C do NFAT1/C necessários para indução de apoptose 

poderia ajudar a compreender melhor as diferenças na regulação gênica 

mediada pelos diferentes membros da família NFAT. Portanto, com o objetivo 

de mapearmos a região dentro do TAD-C do NFAT1/C essencial para indução 

de apoptose e melhor investigar o seu papel, construímos proteínas CA-

NFAT1/C truncadas na região do TAD-C. Um alinhamento esquemático das 

proteínas NFAT1/C truncadas construídas está representado na Figura 9A. As 

proteínas CA-NFAT1/C truncadas foram denominadas de acordo com os 

resíduos de aminoácidos retirados (CA-NFAT1Δ699-927; CA-NFAT1Δ759-927; 

CA-NFAT1Δ819-927; CA-NFAT1Δ889-927), por exemplo, a proteína CA-
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NFAT1Δ699-927 possui uma ablação dos resíduos da posição 699 a 927 da 

proteína. A expressão de cada proteína truncada e o respectivo peso molecular 

foram analisados através de western blot. Todas as proteínas estão localizadas 

no núcleo, transativam um promotor responsivo a NFAT e apresentaram o peso 

molecular esperado (Dados não mostrados; Figura 9B). 

 A seguir, para analisarmos o fenótipo resultante da expressão das 

proteínas NFAT1/C truncadas, células NIH3T3 foram transduzidas com o vetor 

vazio ou com vetor expressando CA-NFAT1/C ou cada uma das proteínas CA-

NFAT1/C truncadas e submetidas à cinética de proliferação por incorporação 

de cristal violeta. Como já foi demonstrado, as células NIH3T3 transduzidas 

com o vetor vazio proliferaram até formar uma monocamada e as células 

transduzidas com o vetor expressando CA-NFAT1/C se mantiveram em 

número reduzido com baixos níveis de proliferação (Figura 9C). De forma 

semelhante ao CA-NFAT1/C, a expressão de CA-NFAT1Δ889-927, CA-

NFAT1Δ819-927 ou CA-NFAT1Δ759-927 em células NIH3T3 levou à redução 

do número células e a baixos níveis de proliferação, indicando que a retirada 

de até 169 resíduos da proteína, compreendidos entre os resíduos 759 a 927, 

pode não interferir na capacidade do NFAT1/C induzir morte celular (Figura 

9C). Interessantemente, a expressão da proteína truncada CA-NFAT1Δ699-

927 levou a um aumento da proliferação celular de maneira oposta ao controle 

e às células expressando CA-NFAT1/C ou uma das outras proteínas truncadas 

(Figura 9C).  

Os dados da cinética de prolifereção indicam que a retirada de mais 60 

aminoácidos (resíduos 699 a 758) além dos retirados na proteína truncada CA-

NFAT1Δ759-927 poderia interferir na indução de apoptose pelo NFAT1/C. Para 
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verificarmos esta hipótese, as células transduzidas com vetor vazio ou vetor 

expressando CA-NFAT1/C ou cada uma das proteínas truncadas foram 

submetidas à análise de morte celular por marcação com iodeto de propídio e 

avaliação do percentual de células com conteúdo de DNA sub-G0, após 48 

horas de cultivo. Corroborando o dado da cinética de proliferação, as células 

NIH3T3 expressando CA-NFAT1/C, CA-NFAT1Δ889-927, CA-NFAT1Δ819-927 

ou CA-NFAT1Δ759-927 demonstraram um alto nível de fragmentação de DNA, 

onde as culturas de células transduzidas com o retrovírus expressando CA-

NFAT1/C, CA-NFAT1Δ889-927, CA-NFAT1Δ819-927 ou CA-NFAT1Δ759-927 

apresentaram um percentual de células em sub-G0 variando entre 20% e 40% 

(Figura 9D e 9E). Contrariamente, células transduzidas com o vetor vazio ou 

com vetor expressando a proteína truncada CA-NFAT1Δ699-927 apresentaram 

um baixo nível de fragmentação de DNA, onde em torno de 1% apenas das 

células transduzidas com o retrovírus controle vazio ou com o retrovírus 

expressando CA-NFAT1Δ699-927 apresentaram um conteúdo de DNA sub-G0 

(Figura 9D e 9E). Em conjunto esses dados demonstram que a ablação dos 

resíduos 699 a 927 do TAD-C do NFAT1/C é capaz de interferir na indução de 

apoptose pelo NFAT1/C. Interessantemente, esta ablação também levou à 

proteína truncada CA-NFAT1Δ699-927 a induzir um fenótipo hiperproliferativo 

em células NIH3T3. Apesar da retirada dos resíduos 699 a 927 ter impedido o 

NFAT1/C de induzir apoptose, a ablação dos resíduos 759 a 927 aminoácidos, 

quase dois terços do TAD-C, presente na proteína truncada CA-NFAT1Δ759-

927, não impediu a indução de apoptose. Portanto, a ablação de apenas mais 

60 aminoácidos na proteína CA-NFAT1Δ699-927 impediu a indução a 

apoptose em células NIH3T3, sugerindo que a região do TAD-C necessária 
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para indução de apoptose em células NIH3T3 estaria dentro desses 60 

resíduos retirados (resíduos na posição 699 a 758). 
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Figura 9. Os resíduos de aminoácidos 699 a 758 parecem desempenhar um papel na 
apoptose induzida pelo NFAT1/C. (A) Representação esquemática da estrutura primária do 
NFAT1/C e das proteínas truncadas. (B,C,D,E) As células NIH3T3 foram tranduzidas com vetor 
vazio ou com vetor expressando CA-NFAT1/C ou cada uma das proteínas truncadas. (B) O 
extrato total de células NIH3T3 transduzidas foi obtido para análise dos níveis de expressão e 
do peso molecular através de western blot. O peso molecular está indicado em quiloDaltons 
(kDa). (C) Cinética de proliferação analisada por incorporação de cristal violeta. As células 
foram cultivadas em triplicata e analisadas para proliferação por 120 horas. A incorporação de 
cristal violeta foi avaliada através da absorbância no comprimento de onda de 595nm em um 
espectrofotômetro. (D,E) As células NIH3T3 foram  marcadas com iodeto de propídio (IP) e 
analisadas por citometria de fluxo para morte celular. (D) Análise da morte celular após 48 
horas de cultivo. O percentual de células com conteúdo de DNA sub-G0 foi avaliado como 
indicativo de morte celular. O gráfico representa a média do percentual de células em sub-G0, 
proveniente de três experimentos independentes. (E) Dado representativo da análise de morte 
celular mostrada em (D). O percentual de células em sub-G0 está indicado na figura.  
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4.5 A ablação dos resíduos de aminoácidos 699 a 818 do TAD-C do 

NFAT1/C reduz a sua capacidade de induzir apoptose 

 

 Os dados da análise de morte celular das proteínas CA-NFAT1/C 

truncadas sugerem que os resíduos de aminoácidos da posição 699 a 758 

podem ser fundamentais para a apoptose induzida pelo NFAT1/C. Para 

avaliarmos uma possível relevância para estes aminoácidos na apoptose 

induzida por NFAT1/C, construímos mais três proteínas CA-NFAT1/C 

truncadas na região do TAD-C, entre elas uma onde são retirados exatamente 

os resíduos 699 a 758 e outras duas onde a região retirada compreende os 

resíduos 699 a 818/888. A nomenclatura destas novas proteínas truncadas 

seguiu a mesma regra das proteínas construídas anteriormente (CA-

NFAT1Δ699-758; CA-NFAT1Δ699-818; CA-NFAT1Δ699-888). Um alinhamento 

esquemático das novas proteínas truncadas está representado na Figura 10A. 

Todas as novas proteínas truncadas apresentam o peso molecular esperado, 

estão localizadas no núcleo e são capazes de transativar um promotor 

responsivo a NFAT (Figura 10B; Dados não mostrados). 

 Em seguida, para analisarmos o fenótipo resultante da expressão 

dessas novas proteínas NFAT1/C truncadas, as células NIH3T3 foram 

transduzidas com o vetor vazio, com o vetor expressando CA-NFAT1/C, com o 

vetor expressando CA-NFAT1Δ699-927, que foi utilizado como controle de 

proteína NFAT1/C truncada incapaz de induzir apoptose, ou com o vetor 

expressando cada uma das novas proteínas truncadas e submetidas à análise 

de cinética da proliferação, por incorporação de cristal violeta. As células 

transduzidas com o vetor vazio proliferaram até atingir a confluência, enquanto 
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as células expressando CA-NFAT1/C se mantiveram em número reduzido com 

uma baixa taxa de proliferação e as células expressando CA-NFAT1Δ699-927 

demonstraram um fenótipo hiperproliferativo proliferando além da confluência, 

como já havíamos demonstrado (Figura 10C). Surpreendemente, as células 

expressando CA-NFAT1Δ699-758 que não possui os resíduos 699 a 758, os 

quais demonstraram ser essenciais para apoptose induzida pela proteína 

truncada CA-NFAT1Δ759-927 (Figura 9D), apresentaram um fenótipo 

semelhante às células expressando a forma completa do CA-NFAT1/C, se 

mantendo em número reduzido com um baixo nível de proliferação (Figura 

10C). Em contrapartida, as células NIH3T3 expressando CA-NFAT1Δ699-888 

proliferaram além da confluência apresentando um fenótipo semelhante ao 

observado nas células expressando CA-NFAT1Δ699-927, indicando que a 

retirada dos resíduos 699 a 888 seria o suficiente para impedir a indução de 

apoptose pelo NFAT1/C (Figura 10C). Interessantemente, a expressão da 

proteína truncada CA-NFAT1Δ699-818 em células NIH3T3 levou a uma 

hiperproliferação mais branda em comparação com a expressão de CA-

NFAT1Δ699-927 e CA-NFAT1Δ699-888, não tornando claro se esta proteína 

truncada é ou não capaz de induzir morte celular (Figura 10C).  

Em conjunto, os dados da cinética de proliferação sugerem que a 

simples ablação dos resíduos de aminoácidos 699 a 758 não seria capaz de 

impedir a apoptose induzida pelo NFAT1/C e que a região do TAD-C 

necessária para indução de apoptose poderia ser mais extensa 

compreendendo mais resíduos de aminoácidos além desses 60 resíduos da 

posição 699 a 758. Para verificar esta hipótese, as células transduzidas com 

retrovírus controle vazio ou com retrovírus expressando CA-NFAT1/C, CA-
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NFAT1Δ699-927 ou cada uma das novas proteínas truncadas foram 

submetidas à análise de morte celular por marcação com iodeto de propídio e 

avaliação do percentual de células com conteúdo de DNA sub-G0, após 48 

horas de cultivo. Como foi demonstrado anteriormente, as células transduzidas 

com o vetor vazio ou com o vetor expressando CA-NFAT1Δ699-927 

apresentaram um baixo nível de fragmentação de DNA, onde menos de 1% 

das células apresentaram um conteúdo de DNA sub-G0, e as células 

expressando CA-NFAT1/C apresentaram um alto nível de fragmentação de 

DNA, onde em torno de 50% das células estavam em sub-G0 (Figura 10D e 

10E). Corroborando o dado da cinética de proliferação, as células NIH3T3 

expressando CA-NFAT1Δ699-758 apresentaram uma alta taxa de 

fragmentação de DNA, onde em torno de 50% das células apresentaram um 

conteúdo de DNA sub-G0, indicando que a simples ablação dos resíduos 699 a 

758 não é suficiente para impedir a indução de apoptose (Figura 10D e 10E). 

Contrariamente, a expressão da forma truncada CA-NFAT1Δ699-888 não foi 

capaz de induzir fragmentação de DNA nas células NIH3T3, indicando que a 

retirada dos resíduos 699 a 888 é capaz de impedir completamente a apoptose 

induzida pelo NFAT1/C (Figura 10D e 10E). Interessantemente, a cultura de 

células NIH3T3 expressando CA-NFAT1Δ699-818, que ao longo da cinética de 

proliferação demonstrou uma hiperproliferação intermediária, apresentou um 

percentual médio de células em sub-G0, em torno de 15%, indicando que a 

ablação dos resíduos 699 a 818 não é capaz de impedir por completo, mas 

reduz a apoptose induzida por NFAT1/C (Figura 10D e 10E).  

Em conjunto, esses dados sugerem que a região do TAD-C responsável 

pela indução de apoptose pode ser mais extensa do que os 60 aminoácidos da 



74 
 

posição 699 a 758, os quais demonstraram ser essenciais para indução de 

apoptose pela proteína truncada CA-NFAT1Δ759-927 (Figura 9D), ou até 

mesmo que possam existir múltiplas regiões ao longo do TAD-C que podem 

ser importantes para indução de apoptose via NFAT1/C. Além disso, os dados 

também sugerem que a retirada dos resíduos de aminoácidos 699 a 818, 

apesar de não abolir completamente, pode levar a uma significativa redução na 

apoptose induzida pelo NFAT1/C indicando que estes resíduos podem 

desempenhar um importante papel na apoptose via NFAT1/C e que, 

possivelmente, pode haver resíduos de aminoácidos entre as posições 819 e 

888 que ainda conferem ao NFAT1/C uma capacidade residual de induzir 

apoptose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Figura 10. A ablação dos resíduos de aminoácidos 699 a 818 da porção final do TAD-C 
do NFAT1/C reduz a sua capacidade de induzir apoptose. (A) Representação esquemática 
da estrutura primária do NFAT1/C e das proteínas truncadas utilizadas nos experimentos 
expostos na Figura 10C, 10D e 10E. (B,C,D,E) As células NIH3T3 foram tranduzidas com vetor 
vazio ou com vetor expressando CA-NFAT1/C, CA-NFAT1Δ699-927 ou cada uma das novas 
proteínas truncadas. (B) O extrato total de células NIH3T3 transduzidas foi obtido para análise 
dos níveis de expressão e do peso molecular através de western blot. O peso molecular está 
indicado em quiloDaltons (kDa). (C) Cinética de proliferação analisada por incorporação de 
cristal violeta. As células foram cultivadas em triplicata e analisadas para proliferação por 144 
horas. A incorporação de cristal violeta foi avaliada através da absorbância no comprimento de 
onda de 595nm em um espectrofotômetro. (D,E) As células NIH3T3 foram  marcadas com 
iodeto de propídio (IP) e analisadas por citometria de fluxo para morte celular. (D) Análise da 
morte celular após 48 horas de cultivo. O percentual de células com conteúdo de DNA sub-G0 
foi avaliado como indicativo de morte celular. O gráfico representa a média do percentual de 
células em sub-G0, proveniente de três experimentos independentes. (E) Dado representativo 
da análise de morte celular mostrada em (D). O percentual de células em sub-G0 está indicado 
na figura.  
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4.6 O domínio de ativação da transcrição C-terminal (TAD-C) é incapaz de 

induzir apoptose em células NIH3T3 

 

 Como foi demonstrado anteriormente, a ablação dos resíduos 699 a 927, 

correspondentes ao domínio de ativação da transcrição C-terminal (TAD-C), do 

NFAT1/C leva a perda da sua capacidade de induzir apoptose em fibroblastos 

NIH3T3 (Figura 9D e 10D). Este dado sugere que a apoptose induzida por 

NFAT1/C é dependente do seu TAD-C, no entanto, a capacidade de induzir 

apoptose poderia residir no TAD-C do NFAT1/C e ser independente das outras 

regiões da proteína. Para analisarmos esta hipótese, construímos um vetor 

retroviral expressando uma proteína denominada de NFAT1 691-927 que 

compreende os resíduos 691 a 927 correspondentes ao TAD-C do NFAT1/C. 

Uma representação esquemática desta proteína e do NFAT1/C está mostrada 

na Figura 11A. Esta nova proteína está expressa em células NIH3T3 após 

transdução com o respectivo vetor retroviral, apresenta o peso molecular 

esperado, em torno de 30kDa, e está localizada no núcleo (Figura 11B; Dados 

não mostrados). 

 Em seguida, para analisarmos o fenótipo resultante da expressão de 

NFAT1 691-927, células NIH3T3 foram transduzidas com o vetor vazio ou com 

o vetor expressando CA-NFAT1/C ou NFAT1 691-927 e submetidas à análise 

de cinética de proliferação. Durante a cinética de proliferação, as células 

transduzidas com o vetor vazio proliferaram até formar uma monocamada e as 

células expressando CA-NFAT1/C se mantiveram em número reduzido com 

uma baixa taxa de proliferação (Figura 11C). De forma semelhante às células 

transduzidas com o vetor vazio, as células expressando NFAT1 691-927 
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proliferaram até atingir a confluência e se mantiveram em número constante, 

indicando que a expressão de NFAT1 691-927 não é capaz de induzir 

apoptose (Figura 11C). Para verificar esta hipótese, as células transduzidas 

com o vetor vazio ou com o vetor expressando CA-NFAT1/C ou NFAT1 691-

927 foram submetidas à análise de morte celular por marcação com iodeto de 

propídio e avaliação do percentual de células apresentando fragmentação de 

DNA, após 48 horas de cultivo. As células transduzidas com o vetor 

expressando CA-NFAT1/C apresentaram um alto nível de fragmentação de 

DNA, onde em torno de 30% das células estavam em sub-G0 (Figura 11D e 

11E). Contrariamente, células NIH3T3 transduzidas com o vetor vazio ou com o 

vetor expressando NFAT1 691-927 demonstraram um baixo nível de 

fragmentação de DNA, onde menos de 1% das células apresentaram um 

conteúdo de DNA sub-G0 (Figura 11D e 11E). Em conjunto, estes dados 

sugerem que o TAD-C do NFAT1/C não é capaz de induzir apoptose, por si só, 

em fibroblastos NIH3T3. Portanto, a capacidade de induzir a apoptose do 

NFAT1/C não reside no TAD-C apesar de ser dependente dele. 
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Figura 11. O domínio de ativação da transcrição C-terminal (TAD-C) é incapaz de induzir 
apoptose em células NIH3T3. (A) Representação esquemática da estrutura primária do 
NFAT1/C e da proteína NFAT1 691-927. (B,C,D,E) As células NIH3T3 foram tranduzidas com 
vetor vazio ou com vetor expressando CA-NFAT1/C ou NFAT1 691-927. (B) O extrato total de 
células NIH3T3 transduzidas foi obtido para análise dos níveis de expressão e do peso 
molecular através de western blot. O peso molecular está indicado em quiloDaltons (kDa). (C) 
Cinética de proliferação analisada por incorporação de cristal violeta. As células foram 
cultivadas em triplicata e analisadas para proliferação por 120 horas. A incorporação de cristal 
violeta foi avaliada através da absorbância no comprimento de onda de 595nm em um 
espectrofotômetro. (D,E) As células NIH3T3 foram  marcadas com iodeto de propídio (IP) e 
analisadas por citometria de fluxo para morte celular. (D) Análise da morte celular após 48 
horas de cultivo. O percentual de células com conteúdo de DNA sub-G0 foi avaliado como 
indicativo de morte celular. O gráfico representa a média do percentual de células em sub-G0, 
proveniente de três experimentos independentes. (E) Dado representativo da análise de morte 
celular mostrada em (D). O percentual de células em sub-G0 está indicado na figura.  
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4.7 O TAD-C é incapaz de agir como um dominante negativo e impedir a 

apoptose induzida pelo CA-NFAT1/C 

 

A regulação gênica em eucariotos é alcançada através da montagem 

coordenada de complexos contendo fatores de transcrição e parceiros 

transcricionais sobre regiões regulatórias específicas do DNA que controlam a 

ativação da transcrição. A cooperação sinérgica entre fatores de transcrição e 

parceiros transcricionais em regiões promotoras e enhancers pode ocorrer de 

forma simples como a ligação independente de diferentes proteínas a sítios de 

ligação adjacentes, ou de forma mais complexa envolvendo interação física 

entre fatores de transcrição e seus parceiros transcricionais. A interação física 

entre fatores de transcrição e seus parceiros transcricionais promove uma 

ligação ao DNA mais estável em comparação a ligação desses fatores 

individualmente, facilitando a ativação da transcrição. As proteínas da família 

NFAT podem interagir com diferentes parceiros transcricionais no núcleo, os 

quais são importantes integradores da via de NFAT/Calcineurina com outras 

vias de sinalização. Diversos parceiros transcricionais já foram descritos para o 

NFAT e se mostraram essenciais para a ativação da transcrição de vários 

genes regulados por NFAT (revisado por Mácian et al, 2001; Hogan et al, 

2003).  

Como foi observado anteriormente, a ablação do TAD-C do NFAT1/C 

leva a perda da sua capacidade de induzir apoptose em fibroblastos NIH3T3 

(Figura 9D e 10D). A indução de apoptose pelo NFAT1/C é dependente do 

TAD-C e poderia ser dependente de uma possível interação do TAD-C com 

parceiros transcricionais. Portanto, nos perguntamos se a proteína NFAT1 691-
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927, correspondente ao TAD-C do NFAT1/C, poderia agir como um dominante 

negativo do NFAT1/C, deslocando a ligação destes possíveis parceiros 

transcricionais ao NFAT1/C e impedindo a indução de apoptose. Para 

verificarmos esta hipótese, células NIH3T3 transduzidas com vetor vazio ou 

com vetor expressando NFAT1 691-927 foram transduzidas novamente com o 

vetor vazio ou com vetor expressando CA-NFAT1/C e submetidas à análise da 

cinética de proliferação. Ao longo da cinética de proliferação, as células 

NIH3T3 transduzidas duas vezes com o vetor vazio e as células cotransduzidas 

com o vetor vazio e com vetor expressando NFAT1 691-927 proliferaram até 

alcançar a confluência e pararam (Figura 12A). As células cotransduzidas com 

vetor vazio e com o vetor expressando CA-NFAT1/C apresentaram uma 

redução em número ao longo da cinética (Figura 12A). De forma semelhante às 

células cotransduzidas com vetor vazio e com vetor expressando CA-NFAT1/C, 

as células NIH3T3 cotransduzidas com os vetores expressando NFAT1 691-

927 e CA-NFAT1/C se mantiveram em número reduzido ao longo da cinética 

de proliferação, indicando que o NFAT1 691-927 não é capaz de impedir a 

apoptose induzida pelo CA-NFAT1/C (Figura 12A). Para verificar esta hipótese, 

as células NIH3T3 cotransduzidas com os respectivos vetores foram 

submetidas à análise de morte celular por marcação com iodeto de propídio e 

avaliação do percentual de células com conteúdo de DNA sub-G0, após 48 

horas de cultivo, como indicativo de apoptose. As células transduzidas por 

duas vezes com o vetor vazio e as células cotransduzidas com vetor vazio e 

NFAT1 691-927 apresentaram um baixo nível de fragmentação de DNA, onde 

menos de 1% das células apresentaram um conteúdo de DNA sub-G0 (Figura 

12B). No entanto, as células cotransduzidas com vetor vazio e com vetor 
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expressando CA-NFAT1/C e as células cotransduzidas com os vetores 

expressando NFAT1 691-927 e CA-NFAT1/C apresentaram um alto nível de 

fragmentação de DNA (Figura 12B). Em torno de 55% das células 

cotransduzidas com vetor vazio e com vetor expressando CA-NFAT1/C e das 

células cotransduzidas com os vetores expressando NFAT1 691-927 e CA-

NFAT1/C apresentaram um conteúdo de DNA sub-G0, indicando que o NFAT1 

691-927 não age como um dominante negativo do CA-NFAT1/C (Figura 12B). 

Em conjunto estes dados sugerem que o NFAT1 691-927 não é capaz de agir 

como um dominante negativo do CA-NFAT1/C. Portanto, o TAD-C do NFAT1/C 

parece não ser capaz de interagir com qualquer possível parceiro transcricional 

do NFAT1/C que seja necessário para indução de apoptose. 

 

 



82 
 

                         
Figura 12. O TAD-C é incapaz de agir como um dominante negativo e impedir a apoptose 
induzida pelo CA-NFAT1/C. As células NIH3T3 transduzidas com vetor vazio ou com vetor 
expressando NFAT1 691-927 foram transduzidas novamente com o vetor vazio ou com vetor 
expressando CA-NFAT1/C, e analisadas para proliferação e morte celular. (A) Cinética de 
proliferação analisada por incorporação de cristal violeta. As células foram cultivadas em 
triplicata e analisadas para proliferação por 120 horas. A incorporação de cristal violeta foi 
avaliada através da absorbância no comprimento de onda de 595nm em um espectrofotômetro. 
(B) As células NIH3T3 foram marcadas com iodeto de propídio (IP) e analisadas por citometria 
de fluxo para morte celular. Análise da morte celular após 48 horas de cultivo. O percentual de 
células com conteúdo de DNA sub-G0 foi avaliado como indicativo de morte celular e está 
indicado na figura.  
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4.8 A apoptose induzida pelo CA-NFAT1/C em fibroblastos NIH3T3 é 

dependente da sua ligação ao DNA 

 

 A principal função descrita para os membros da família NFAT é de agir 

como fatores de transcrição regulando a expressão de diversos genes. Para 

desempenhar esta função as proteínas NFAT dependem completamente da 

sua capacidade de ligar ao DNA. No entanto, já foi demonstrado que o 

NFAT1/C pode regular positivamente a transcrição de Nur77 

independentemente da sua ligação ao DNA, agindo como um coativador do 

fator de transcrição MEF2D (Youn et al, 2000). Nur77 é uma proteína pro-

apoptótica capaz de converter a proteína anti-apoptótica Bcl-2 em uma proteína 

pro-apoptótica semelhante às proteínas do tipo BH3-only (Lin et al, 2004). Em 

2003, Kondo e colaboradores demonstraram que a ativação da via de 

calcineurina/NFAT em células de linfoma de Burkitt BALM-14 expressando 

NFAT1/C levava a indução de apoptose de forma dependente de TR3, um 

gene ortólogo de Nur77 em humanos (Kondo et al, 2003). Portanto, nos 

perguntamos se o CA-NFAT1/C poderia induzir apoptose em fibroblastos 

NIH3T3, regulando positivamente a expressão de Nur77 independentemente 

da sua capacidade de se ligar ao DNA. Para verificarmos esta hipótese, 

construímos, através de mutagênese sítio-dirigida, um mutante do CA-

NFAT1/C incapaz de ligar ao DNA, denominado de CA-NFAT1/C MutDBD. A 

alça de reconhecimento do DNA altamente conservada da família NFAT é 

representada pela sequência RAHYETEG. Os resíduos de aminoácidos 

sublinhados possivelmente entram em contato com o DNA e foram mutados 

para alanina (Jain et al, 1995). Uma representação esquemática do CA-
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NFAT1/C MutDBD está mostrada na Figura 13A. A proteína mutante CA-

NFAT1/C MutDBD é expressa em células NIH3T3 após transdução com o 

respectivo vetor retroviral e está localizada no núcleo (Figura 13B; Dados não 

mostrados). Em seguida, para avaliarmos se a proteína CA-NFAT1/C MutDBD 

havia realmente perdido a capacidade de se ligar ao DNA realizamos ensaios 

de transativação. Células Jurkat foram transfectadas de maneira transiente 

com o pLIRES-EGFP vazio ou com os vetores contendo os cDNAs do CA-

NFAT1/C e do CA-NFAT1/C MutDBD juntamente com o vetor repórter de 

luciferase pGL4.30 e analisadas por ensaios de transativação. Enquanto a 

expressão de CA-NFAT1/C foi capaz de induzir uma alta transativação, o vetor 

vazio e a expressão de CA-NFAT1/C MutDBD induziram uma baixa 

transativação, em torno de 130 vezes menor do que a indução do CA-NFAT1/C 

(Figura 13C). Este resultado sugere que a proteína CA-NFAT1/C MutDBD é 

incapaz de transativar um promotor responsivo a NFAT, portanto, incapaz de 

se ligar ao DNA. 

 A seguir, para avaliarmos um possível papel na apoptose para o 

NFAT1/C independente da sua ligação ao DNA, células NIH3T3 foram 

transduzidas com vetor vazio ou com o vetor expressando CA-NFAT1/C ou CA-

NFAT1/C MutDBD e submetidas à cinética de proliferação. As células NIH3T3 

expressando CA-NFAT1/C se mantiveram em número reduzido ao longo da 

cinética (Figura 13D). No entanto, as células expressando CA-NFAT1/C 

MutDBD proliferaram até atingir a confluência de forma semelhante às células 

transduzidas com o vetor vazio, indicando que o CA-NFAT1/C MutDBD é 

incapaz de induzir apoptose (Figura 13D). Para verificar esta hipótese, as 

células NIH3T3 transduzidas com vetor vazio ou com vetor expressando CA-
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NFAT1/C ou CA-NFAT1/C MutDBD foram submetidas à análise de morte 

celular por marcação com iodeto de propídio e avaliação do percentual de 

células com conteúdo de DNA sub-G0, após 48 horas de cultivo. As células 

transduzidas com o vetor vazio apresentaram um baixo nível de fragmentação 

de DNA (Figura 13E e 13F). Contrariamente, células NIH3T3 transduzidas com 

o vetor expressando CA-NFAT1/C demonstraram um alto nível de 

fragmentação de DNA, onde em torno de 55% das células apresentaram um 

conteúdo de DNA sub-G0 (Figura 13E e 13F). Corroborando o dado da cinética 

de proliferação, as células NIH3T3 expressando CA-NFAT1/C MutDBD 

apresentaram um baixo nível de fragmentação de DNA, onde em torno de 1% 

das células apresentaram um conteúdo de DNA sub-G0, indicando que a 

proteína CA-NFAT1/C MutDBD é incapaz de induzir apoptose em fibroblastos 

NIH3T3 (Figura 13E e 13F). Em conjunto, estes resultados sugerem que o CA-

NFAT1/C MutDBD é incapaz de induzir apoptose em fibroblastos NIH3T3. 

Portanto, a apoptose induzida pelo CA-NFAT1/C em células NIH3T3 é 

dependente da sua ligação ao DNA e da sua atividade como fator de 

transcrição.  
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Figura 13. A apoptose induzida pelo CA-NFAT1/C em fibroblastos NIH3T3 é dependente 
da sua ligação ao DNA. (A) Representação esquemática do CA-NFAT1/C MutDBD. Os 
resíduos de aminoácidos mutados estão indicados na figura.  (B,D,E,F) As células NIH3T3 
foram tranduzidas com vetor vazio ou com vetor expressando CA-NFAT1/C ou CA-NFAT1/C 
MutDBD. (B) O extrato total de células NIH3T3 transduzidas foi obtido para análise dos níveis 
de expressão e do peso molecular através de western blot. O peso molecular está indicado em 
quiloDaltons (kDa). (C) Células Jurkat foram cotransfectadas com vetor de expressão (vetor 
vazio ou vetor contendo o cDNA do CA-NFAT1/C ou do CA-NFAT1/C MutDBD) e o vetor 
repórter de luciferase pGL4.30 (Promega). Após 24 horas, a atividade de luciferase foi medida 
e está expressa em unidades relativas de luz (RLU). (D) Cinética de proliferação analisada por 
incorporação de cristal violeta. As células foram cultivadas em triplicata e analisadas para 
proliferação por 120 horas. A incorporação de cristal violeta foi avaliada através da absorbância 
no comprimento de onda de 595nm em um espectrofotômetro. (E,F) As células NIH3T3 foram  
marcadas com iodeto de propídio (IP) e analisadas por citometria de fluxo para morte celular. 
(E) Análise da morte celular após 48 horas de cultivo. O percentual de células com conteúdo de 
DNA sub-G0 foi avaliado como indicativo de morte celular. O gráfico representa a média do 
percentual de células em sub-G0, proveniente de três experimentos independentes. (F) Dado 
representativo da análise de morte celular mostrada em (D). O percentual de células em sub-
G0 está indicado na figura.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 No presente trabalho, foi demonstrado que a atividade de ambas as 

isoformas predominantes do NFAT1, CA-NFAT1/B e CA-NFAT1/C, é capaz de 

ativar o mecanismo de morte celular em fibroblastos NIH3T3 (Figuras 7 e 8). 

Além disso, os dados demonstraram que a expressão de CA-NFAT1/C levou 

aos fibroblastos NIH3T3 a adquirir características bem estabelecidas de células 

em apoptose, tais como fragmentação do DNA, formação de núcleos picnóticos 

e externalização de fosfatidilserina (Figura 7; Kroemer et al, 2009). Em 2008, 

foi demonstrado pelo nosso grupo que o NFAT1/C é capaz de agir como um 

supressor de tumor, induzindo morte celular em fibroblastos NIH3T3 

transformados pelo oncogene H-RasV12, e que a atividade supressora tumoral 

é perdida com a retirada do seu TAD-C (Robbs et al, 2008). Nesta dissertação 

de mestrado, demonstramos que a capacidade de induzir apoptose do 

NFAT1/C e, portanto, a sua atividade supressora de tumor são dependentes de 

resíduos de aminoácidos compreendidos entre as posições 699 a 888 do TAD-

C do NFAT1/C (Figura 10). Além disso, demonstramos que a apoptose 

induzida pelo NFAT1/C é dependente da sua ligação ao DNA e da sua 

atividade como fator de transcrição (Figura 13). 

 Nós tivemos como um dos objetivos mapear os resíduos de aminoácidos 

dentro do TAD-C do NFAT1/C necessários para indução de apoptose. O 

mapeamento desta região pode nos ajudar a compreender melhor as 

diferenças na regulação gênica mediada pelos diferentes membros da família 

NFAT. Os TADs das proteínas NFAT possuem relativamente pouca 

conservação de sequência e são, possivelmente, as principais regiões 



88 
 

responsáveis pelas diferenças na regulação gênica entre as diferentes 

isoformas e membros da família. A sequência de aminoácidos do TAD-C do 

NFAT1/C possui 27% de identidade com o TAD-C do NFAT2/C e em torno de 

17% de identidade com os TADs-C do NFAT3 e do NFAT4. Apesar da baixa 

similaridade entre as sequências, existem pequenos motivos conservados 

entre os TADs-C dos diferentes membros da família NFAT que poderiam 

representar uma conservação de função. O motivo C-terminal, representado na 

Figura 3, é o exemplo mais concreto de conservação de sequência no TAD-C 

dos fatores de transcrição NFAT. O motivo C-terminal confere às proteínas 

NFAT1/C e NFAT4/x uma capacidade maior de transativação quando 

comparadas às isoformas NFAT1/B e NFAT4/C, que não possuem parte do 

motivo C-terminal (Luo et al, 1996b; Imamura et al, 1998). Apesar da diferença 

na capacidade de transativação que poderia conferir alguma diferença 

funcional, demonstramos, nesta dissertação, que pelo menos quanto à ativação 

do mecanismo de morte celular, ambas as isoformas, B e C, do NFAT1 são 

capazes de induzir apoptose em fibroblastos NIH3T3 (Figura 8).  

Em seguida, construímos proteínas CA-NFAT1/C com ablações 

gradativas do TAD-C com intuito de continuar mapeando os resíduos de 

aminoácidos necessários para indução de apoptose. Primeiro demonstramos, 

que a expressão da proteína truncada CA-NFAT1Δ699-927, que não possui o 

TAD-C do NFAT1/C (resíduos de aminoácidos 699 a 927), não foi capaz de 

induzir apoptose em fibroblastos NIH3T3 (Figura 9), como demonstrado por 

Robbs e colaboradores (2008). Interessantemente, a expressão de CA-

NFAT1Δ699-927 também induziu uma hiperproliferação das células NIH3T3, 

uma característica bem estabelecida de células tumorais. Portanto, este 
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resultado sugere que há uma dicotomia dos fatores de transcrição NFAT, como 

oncogenes ou genes supressores de tumor, devido ao TAD-C. Entretanto, 

Robbs e colaboradores demonstraram que a expressão desta mesma proteína, 

apesar de induzir a hiperproliferação de fibroblastos NIH3T3, é incapaz de 

induzir a formação de tumores em camundongos Nude (Robbs et al, 2008). Em 

seguida, observamos que a expressão de outra proteína CA-NFAT1/C truncada 

(CA-NFAT1Δ759-927), que não possui os resíduos 759 a 927 do TAD-C, foi 

capaz de induzir apoptose em fibroblastos NIH3T3 (Figura 9). Este dado nos 

indicou que os aminoácidos necessários para indução de apoptose pelo 

NFAT1/C estariam compreendidos entre a posição 699 e 758, já que a 

presença destes aminoácidos é o que difere a proteína truncada CA-

NFAT1Δ759-927, capaz de induzir apoptose, da proteína CA-NFAT1Δ699-927, 

incapaz de induzir apoptose (Figura 9). Interessantemente, os aminoácidos da 

posição 699 a 758 do NFAT1/C possuem 46% de similaridade com os 

aminoácidos da posição correspondente no TAD-C do NFAT2/C, que também 

é capaz de induzir apoptose (Chuvpilo et al, 2002), indicando que esse 

mecanismo pode ser conservado entre outros membros da família NFAT.  

Embora os resíduos de aminoácidos compreendidos entre as posições 

699 a 758 sejam relevantes para apoptose induzida pela proteína truncada CA-

NFAT1Δ759-927, a expressão de CA-NFAT1Δ699-758, que não possui 

exatamente estes aminoácidos, ainda foi capaz de ativar o mecanismo de 

apoptose em fibroblastos NIH3T3 (Figura 10). Este dado nos sugere que 

podem existir múltiplos motivos ao longo do TAD-C do NFAT1/C que 

individualmente seriam o suficiente para que o NFAT1/C ativasse o mecanismo 

de apoptose. Esta hipótese foi reforçada pelos dados obtidos a partir da 
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proteína truncada CA-NFAT1Δ699-818, que não possui os resíduos 699 a 818 

do TAD-C. A expressão de CA-NFAT1Δ699-818 foi capaz de induzir apoptose 

de forma mais branda em fibroblastos NIH3T3 (Figura 10), indicando que os 

resíduos 699 a 818 desempenham um papel importante na indução de 

apoptose pelo NFAT1/C. Entretanto, este resultado também deixa claro que 

depois do aminoácido da posição 818 ainda há resíduos de aminoácidos 

capazes de conferir ao NFAT1/C a capacidade, mesmo que menor, de ativar o 

mecanismo de apoptose. Apenas a retirada dos aminoácidos 699 a 888 foi 

capaz de abolir completamente a apoptose induzida pelo NFAT1/C de forma 

semelhante à ablação do TAD-C (resíduos 699 a 927) (Figura 10). Entretanto, 

está região mapeada ainda compreende um número grande de aminoácidos, 

tornando necessários mais estudos para chegarmos a uma região mais restrita 

e identificarmos de forma específica os resíduos de aminoácidos necessários 

para indução de apoptose pelo NFAT1/C. Além disso, nós demonstramos 

também que apesar de ser necessário para indução de apoptose pelo 

NFAT1/C, o TAD-C é incapaz de ativar o processo de apoptose por si só 

(Figura 11). 

 Nesta dissertação, nos perguntamos se o NFAT1/C poderia interagir 

com proteínas parcerias através do seu TAD-C para promover a ativação da 

transcrição de genes pro-apoptóticos, explicando a importância do TAD-C para 

a indução de apoptose. A afinidade dos fatores de transcrição NFAT pelo DNA 

é baixa e para ligarem ao DNA de forma mais efetiva as proteínas NFAT 

normalmente cooperam com proteínas parceiras (revisado por Mácian et al, 

2001; Hogan et al, 2003). Os fatores de transcrição NFAT podem interagir com 

diferentes proteínas parceiras no núcleo, as quais são importantes integradores 
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da via de calcineurina/NFAT com outras vias de sinalização. A proteína 

parceira do NFAT mais estudada é proteína ativadora-1 (AP-1). A cooperação 

entre NFAT e AP-1 é necessária para ativação da transcrição de diversos 

genes, tais como IL-2, IL-4, IL-5 e CD40L (revisado por Rao et al, 1997; Mácian 

et al, 2001). No entanto, quando cotranduzimos as células NIH3T3 com vetores 

expressando CA-NFAT1/C e NFAT1 691-927 (TAD-C do NFAT1/C), a proteína 

NFAT1 691-927 foi incapaz de agir como um dominante negativo do CA-

NFAT1/C, sugerindo que o TAD-C do NFAT1/C não interage com nenhuma 

proteína parceira que poderia ser necessária para indução de apoptose (Figura 

12). 

Apesar de termos demonstrado claramente que a expressão de CA-

NFAT1/C ativa o processo de apoptose em fibroblastos NIH3T3 (Figura 7), o 

mecanismo que leva a este fenótipo no nosso modelo permanece 

desconhecido. O NFAT1 é altamente expresso em células T periféricas e está 

envolvido na terminação da resposta imune através da morte celular induzida 

por ativação (AICD – activation-induced cell death), uma forma particular de 

apoptose essencial para manutenção da homeostase do sistema imune. 

Camundongos deficientes para NFAT1 possuem um defeito na indução de 

AICD (Schuh et al, 1998). Uma das rotas mais importantes para a ativação da 

AICD é a ativação da via extrínseca da apoptose pelos ligantes FasL, TNF-α e 

TRAIL.  

Já foi demonstrado que o NFAT se liga ao promotor e regula diretamente 

a expressão de FasL (Latinis et al, 1997). Outro gene-alvo do NFAT1 envolvido 

na ativação da via extrínseca da apoptose é o TNF-α. O NFAT1/C é capaz de 

transativar o promotor de TNF-α em ensaios repórter de luciferase (Kaminuma 



92 
 

et al, 2008). Interessantemente, essa capacidade de transativar o promotor de 

TNF-α foi associada à presença do TAD-C longo existente no NFAT1/C. Uma 

proteína NFAT1/C truncada, que não possui o TAD-C longo, não é capaz de 

transativar o promotor de TNF-α (Kaminuma et al, 2008), o que explicaria o 

fenótipo que observamos em fibroblastos NIH3T3 induzido pela expressão de 

CA-NFAT1/C e CA-NFAT1Δ699-888. No entanto, resultados preliminares do 

nosso grupo demonstram que o meio condicionado de células NIH3T3 

expressando CA-NFAT1/C quando adicionado à cultura de células NIH3T3 

selvagens não é capaz de induzir morte celular, indicando que a proteína 

responsável pela indução de apoptose via NFAT1/C não é secretada, como o 

TNF-α (Robbs, dados não publicados). Portanto, este dado enfraquece a 

hipótese de que o TNF-α é o gene, alvo do NFAT1/C, responsável pela 

ativação do processo de apoptose no nosso modelo. Por outro lado, já foi 

caracterizado que antes de ser secretado, o TNF-α é expresso inicialmente 

como uma proteína transmembrana, que possui os mesmos efeitos da forma 

secretada, para depois ser clivado e convertido à forma secretada pela 

protease TACE (Kriegler et al, 1988; Moss et al, 1997; Black et al, 1997). Outro 

gene que pode ser um possível alvo da regulação pelo NFAT1 é o TRAIL. A 

região promotora de TRAIL possui diversos possíveis sítios de ligação para o 

NFAT (Wang et al, 2000). Além disso, já foi demonstrado que a expressão de 

TRAIL em células T estimuladas é sensível à ciclosporina, um conhecido 

inibidor da calcineurina, o principal regulador do NFAT (Mariani et al, 1998). 

Além dos genes de FasL, TNF-α e TRAIL, outra possibilidade 

interessante para ser alvo da regulação pelo NFAT1/C no nosso modelo é o 

gene de Nur77. O receptor nuclear órfão Nur77 pode converter a proteína Bcl-2 
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em uma proteína pro-apoptótica do tipo BH3-only, que por sua vez é capaz de 

ativar a via intrínseca da apoptose (Lin et al, 2004). O receptor nuclear Nur77 é 

importante para ativação do mecanismo de apoptose em timócitos e em 

diversos tipos de tumores (Liu et al, 1994; Yu et al, 2007; Cho et al, 2010; Yang 

et al, 2010). A expressão de Nur77 em timócitos é sensível a ciclosporina, o 

que implica a via de calcineurina/NFAT na sua regulação (Woronicz et al, 

1995). Em 2003, Kondo e colaboradores demonstraram que a ativação da via 

de calcineurina/NFAT em células de linfoma de Burkitt superexpressando 

NFAT1/C induz a apoptose de forma dependente de TR3, gene ortólogo a 

Nur77 em humanos (Kondo et al, 2003). O NFAT1/C é capaz de regular a 

expressão de Nur77 agindo como um coativador do fator de transcrição 

MEF2D (Youn et al, 2000). Interessantemente, esta regulação pelo NFAT1/C é 

dependente do seu TAD-C. O NFAT1/C interage fisicamente com MEF2D 

através do seu TAD-C para ativar a região promotora de Nur77 (Youn et al, 

2000). Além disso, no mesmo trabalho foi demonstrado que o NFAT1/C age 

como um coativador de MEF2D independentemente da sua ligação ao DNA 

para ativar a transcrição de Nur77 (Youn et al, 2000). Embora, a regulação da 

expressão de Nur77 possa explicar os fenótipos observados pela expressão de 

CA-NFAT1/C e CA-NFAT1Δ699-888, demonstramos nesta dissertação que a 

proteína CA-NFAT1/C MutDBD, que é incapaz de se ligar ao DNA e poderia 

ativar a expressão de Nur77 em cooperação com MEF2D, não induz apoptose 

em fibroblastos NIH3T3 (Figura 13). Este resultado sugere que o Nur77 não é o 

gene induzido pelo NFAT1/C para ativar o mecanismo de apoptose em 

fibroblastos NIH3T3 diretamente regulado pelo NFAT1/C. Além disso, este 
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dado nos indica que o gene induzido para ativar a apoptose no nosso modelo é 

diretamente regulado pelo NFAT1/C. 

Embora, a retirada de resíduos de aminoácidos presentes no TAD-C 

previna por completo a apoptose induzida pelo NFAT1/C, ainda falta ser 

demonstrado em estudos futuros de forma mais específica quais são os 

aminoácidos necessários, a sua verdadeira contribuição e o gene induzido para 

a ativação do mecanismo de apoptose pelo NFAT1/C. Nesta dissertação, 

observamos que a retirada dos resíduos 699 a 888 do TAD-C do NFAT1/C, 

além de impedir a indução de apoptose, induz a hiperproliferação celular de 

fibroblastos NIH3T3 (Figura 10). Este dado reforça a nossa hipótese de que há 

uma dicotomia entre os membros da família NFAT, como oncogenes e genes 

supressores de tumor, devido, pelo menos parcialmente, ao TAD-C das 

proteínas NFAT. Interessantemente, já foi demonstrado que algumas 

oncoproteínas são capazes de induzir apoptose, tais como o c-Myc e o E1A 

(Evan et al, 1992; White, 1993).  Portanto, o mesmo poderia ocorrer para os 

fatores de transcrição da família NFAT. 

Estudos recentes sugerem que os fatores de transcrição da família 

NFAT desempenham um papel mais amplo no processo de tumorigênese do 

que anteriormente se imaginava, podendo contribuir positiva ou negativamente 

para o desenvolvimento tumoral. A atividade sustentada de calcineurina, o 

principal regulador da ativação das proteínas NFAT, foi observada em 

leucemias de células T e linfomas de células B, implicando o NFAT na 

tumorigênese dessas malignidades (Medyouf et al, 2007). Além disso, já foi 

demonstrado que a atividade de calcineurina e de NFAT2 é essencial para 

proliferação e crescimento independente de ancoragem de células tumorais do 
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pâncreas (Buchholz et al, 2006). Corroborando estes dados, Neal e Clipstone 

demonstraram que a expressão da forma constitutivamente ativa do NFAT2/A 

em pre-adipócitos 3T3-L1 induz a transformação celular (Neal e Clipstone, 

2003). Contudo, os membros da família NFAT podem desempenhar papéis não 

redundantes no processo de tumorigênese. O desenvolvimento tumoral não 

ocorre apenas pelo aumento no índice de proliferação, mas também por uma 

diminuição nos níveis de morte celular. O NFAT1/C é capaz de reverter a 

transformação celular induzindo apoptose como mecanismo de supressão 

tumoral (Robbs et al, 2008; Figura 7). Além do NFAT1/C, há indícios de que o 

NFAT4 também possa agir como um supressor de tumor. Camundongos 

infectados com o retrovírus SL3-3 desenvolvem linfomas quando a integração 

do provírus ocorre no locus do gene do NFAT4, impedindo a sua expressão 

(Glud et al, 2005). Estes dados reforçam a nossa hipótese de que pode haver 

uma dicotomia entre os fatores de transcrição da família NFAT, como 

oncogenes ou genes supressores de tumor. 

A diferença mais proeminente na estrutura primária entre os membros 

da família NFAT está situada nos domínios de ativação da transcrição (TAD). O 

NFAT1/C e a isoforma predominante do NFAT4, o NFAT4/x, possuem um TAD 

C-terminal (TAD-C) longo, ao contrário do NFAT2/A que possui um TAD-C 

curto (Figura 1). Assim como o NFAT1/C, as isoformas do NFAT4, que 

possuem o TAD-C longo, também poderiam depender do seu TAD-C para 

induzir apoptose e exercer a sua função como supressor de tumor. 

Interessantemente, a superexpressão da isoforma longa do NFAT2, o 

NFAT2/C, que possui um TAD-C longo, é capaz de aumentar apoptose de 

linfócitos T após estimulação (AICD) de maneira semelhante à expressão de 
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NFAT1/C, sugerindo que o NFAT2/C também poderia agir como um supressor 

de tumor através da ativação do mecanismo de apoptose (Chuvpilo et al, 

2002). Corroborando esta hipótese, diversos tumores de células B, induzidos 

em camundongos através de inserção retroviral, apresentam a integração do 

provírus nos éxons 8 e 9 do gene do NFAT2, o que poderia impedir a sua 

expressão ou levar a expressão de uma proteína NFAT2 com um TAD-C mais 

curto (Retroviral Tagged Cancer Gene Database; http://RTCGD.ncifcrf.gov; 

Akagi et al, 2004). Em conjunto todos estes dados sugerem que alguns 

membros da família NFAT podem agir como genes supressores de tumor pela 

ativação do mecanismo de apoptose. 
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6. CONCLUSÕES 

 

• Ambas as isoformas, B e C, do NFAT1 são capazes de induzir apoptose 

em fibroblastos NIH3T3. 

 

• A ablação dos resíduos de aminoácidos 699 a 818 do TAD-C do NFAT1/C 

reduz a sua capacidade de induzir apoptose. 

 

• A retirada dos resíduos de aminoácidos 699 a 888 do TAD-C do NFAT1/C 

abole por completo a indução de apoptose em fibroblastos NIH3T3. 

 

• O domínio de ativação da transcrição C-terminal (TAD-C) é incapaz de 

induzir apoptose em fibroblastos NIH3T3. 

 

• O TAD-C é incapaz de agir como um dominante negativo e impedir a 

apoptose induzida pelo CA-NFAT1/C. 

 

• A apoptose induzida pelo CA-NFAT1/C em fibroblastos NIH3T3 é 

dependente da sua ligação ao DNA e da sua atividade como fator de 

transcrição. 
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