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RESUMO 

 

REINA GARCIASALAS, J.R. Mecanismo molecular do Tráfego núcleo-
citoplasmático de maspina. 2018. 133 f. Tese  (Doutorado em Biologia Celular e 
Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2018. 
 

Maspina (SERPINB5) é um potencial gene supressor de tumor com atividades 

biológicas pleiotrópicas, incluindo a regulação da proliferação, morte, adesão e 

migração celular e a expressão gênica e a resposta ao estresse oxidativo. O 

mecanismo molecular subjacente a sua função é pouco conhecido. Vários estudos 

sugerem que a localização subcelular de maspina tem um papel essencial na sua 

função biológica e sua atividade supressora de tumor. A maspina nuclear tem sido 

associada a um bom prognóstico, enquanto que a sua localização núcleo-

citoplasmática tem sido correlacionada à progressão tumoral. Portanto, este trabalho 

teve como objetivo investigar o mecanismo molecular da translocação nuclear de 

maspina. Assim, identificamos um sinal de localização nuclear (NLS) bipartido na 

sequência de maspina usando um software de predição de NLS. Deleção do NLS 

resulta em diminuição dos níveis de maspina nuclear. No entanto, observamos que 

maspina também é capaz de se difundir ao núcleo em células HeLa permeabilizadas 

com digitonina. Porém, estudos prévios indicaram que a localização subcelular de 

maspina é regulada na célula intacta. Assim, para poder distinguir o transporte regulado 

do passivo, fusionamos a sequência inteira de maspina e do seu NLS a 5GFPs 

(MaspinFL e 5GFPs-MaspinNLS, respectivamente). Foi observado que o NLS de 

maspina, mas não a sequência inteira da proteína, foi capaz de translocar a proteína 

quimérica ao núcleo, o que sugere que a disponibilidade do NLS de maspina pode ser 

regulada na sua estrutura nativa. Além disso, foi observado que a translocação nuclear 

de 5GFPs-MaspinNLS foi inibida pela co-transfecção com mutantes de Ran-GTPase, 

indicando que o processo depende de Ran-GTPase e portanto ocorre ativamente. Não 

observamos uma interação do NLS de maspina com carioferina alfa 2 (KPNA2) nem 

uma inibição do transporte nuclear de maspina ao tratar células com importazole, um 

inibidor da via clássica, o que sugere que maspina transloca para o núcleo de uma 

forma não convencional. 



 
 
 

 

Palavras-chave:  Maspina. NLS. Transporte nuclear. Carioferinas.  

  



 
 
 

ABSTRACT  

 

REINA GARCIASALAS, J.R. Molecular mechanism of maspin nucleocytoplasmic 
traffic. 2018. 133 f. PhD Thesis  (Cell and Tissue Biology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

Maspin (SERPINB5) is a potential tumor suppressor gene with pleiotropic biological 

activities, including regulation of cell proliferation, death, adhesion, migration, gene 

expression and oxidative stress response. The molecular mechanism underlying maspin 

function is poorly understood. Several studies suggest that subcellular localization plays 

an essential role on maspin biological function and tumor suppression activity. Nuclear 

maspin has been associated with a good prognostic, whereas nucleocytoplasmic 

localization correlates with tumor progression. The objective of this project was to 

investigate the mechanism underlying maspin nuclear translocation. We identified a 

bipartite Nuclear Localization Signal (NLS) in maspin protein sequence using an NLS 

prediction software. Deletion of maspin NLS leads to decrease in maspin nuclear levels. 

However, we also observed that maspin diffuses into the nucleus of digitonin-

permeabilized cells. Still, previous studies indicated that maspin subcellular localization 

is regulated in the intact cell. Considering this, in order to distinguish between regulated 

and passive nuclear transport, maspin NLS sequence and full-length protein sequence 

were fused to 5GFPs (5GFPs-MaspinNLS and MaspinFL, respectively). We observed 

that MaspinNLS, but not MaspinFL, was able to drive 5GFPs nuclear translocation, 

suggesting that the availability of maspin NLS may be regulated in the native maspin 

structure. Furthermore, 5GFPs-MaspinNLS nuclear translocation was abrogated by 

mutant Ran-GTPase co-transfection, indicating that this process depends on Ran-

GTPase and it occurs actively. An interaction between Maspin NLS and karyopherin 

alpha 2 (KPNA2) was not detected neither an inhibition of maspin nuclear transport 

when cells were treated with importazole, an inhibitor of the classic nuclear import 

pathway. These data suggest that maspin may be translocating to the nucleus in a non-

conventional manner.  

 

Keywords:  Maspin. NLS. Nuclear transport. Karyopherins.  
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1 INTRODUÇÃO 

A maspina é uma proteína supressora de tumor identificada pela primeira vez 

quando foram comparados genes expressos em células da glândula mamária normais 

que não eram expressos em células tumorais (ZOU et al., 1994). Maspina tem diversas 

atividades biológicas: inibe o crescimento tumoral e a invasão, regula a adesão e 

migração celular, e apoptose, modula a resposta celular ao estresse oxidativo e 

controla a transcrição gênica (BAILEY et al., 2006).  

 

O papel de maspina como supressora de tumor é ainda controverso. Alguns estudos 

têm observado uma diminuição da expressão de maspina em tumores (HOJO et al., 

2001; MAASS et al., 2001; SOPEL; KASPRZYK; BERDOWSKA, 2005). No entanto, 

outros trabalhos mostram o contrário (KIM et al., 2003; UMEKITA; YOSHIDA, 2003; 

LEE; SUH; LI, 2006; TSOLI et al., 2007). Estudos mais recentes têm observado que 

não é a expressão de maspina mas sua localização subcelular que tem um papel 

importante na progressão tumoral (SOOD et al., 2002; MOHSIN et al., 2003; 

DIETMAIER et al., 2006). A localização citoplasmática de maspina tem sido associada a 

um prognóstico ruim, enquanto a localização nuclear a um prognóstico bom (MARIONI 

et al., 2005; LONARDO et al., 2006; MARIONI et al., 2006; MARIONI et al., 2008; 

MARIONI et al., 2009; MARIONI et al., 2010; MARIONI et al., 2011). Além disso, vários 

trabalhos têm demonstrado que a localização nuclear de maspina é essencial para o 

seu papel de supressor de tumor (GOULET et al., 2011; MACHOWSKA et al., 2014).  

 

O mecanismo pelo qual maspina transloca para o núcleo e ainda desconhecido. Não 

existe evidência na literatura de uma sequência da proteína envolvida nesse transporte 

nem de ligantes que possam realizar essa função. Devido a que a localização 

subcelular de maspina está correlacionada à progressão tumoral é importante entender 

o mecanismo do tráfego núcleo-citoplasmático de maspina, o que poderia resultar em 

novos alvos terapêuticos para o tratamento do câncer. Assim, neste trabalho 

investigamos esse mecanismo pelo qual maspina transloca para o núcleo. Tivemos 

como hipótese que maspina tem um sinal de localização nuclear (NLS) clássico na sua 
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sequência e que, portanto, interage com proteínas dessa via clássica para ser 

internalizada no núcleo.  

 

 Abordaremos a seguir dois temas fundamentais para entender a pesquisa 

realizada: a maspina e o tráfego núcleo-citoplasmático. Ambas as áreas têm sido muito 

estudadas já que alterações destas podem resultar em doenças, como câncer.  

 

1.1 Maspina 

Maspina foi descrita pela primeira vez em células epiteliais mamárias humanas, 

quando foram identificadas proteínas presentes em células normais e ausentes em 

células tumorais (ZOU et al., 1994; GAO et al., 2004).  Assim, foi descrita como uma 

proteína supressora de tumor. O nome de maspina vem do inglês Mammary Serpin 

Protease Inhibitor, já que foi inicialmente descrita no tecido mamário e pertence à 

família das serpinas ou inibidores de serinas protease (SHI; ZHANG; ZHANG, 2015). 

Por isso, maspina também é conhecida como Serpina B5. Inicialmente descrita em 

células mamárias, maspina é expressa em outros tecidos principalmente em células 

epiteliais, incluindo ovário, próstata, pâncreas, pulmão, colón e epiderme, entre outros. 

Além das células epiteliais, também é expressa em células endoteliais dos vasos 

sanguíneos(QIN; ZHANG, 2010), na endoderme de embriões (GAO et al., 2004) e em 

células estromais da córnea (BAILEY et al., 2006).  

 

O gene da maspina humana está localizado na região 18q21.3 do cromossomo 18. 

Nessa mesma região estão localizadas outras serpinas como P18, P110, SCCA1, 

SCCA2, Headpina, PAI2 e Megsina (BARTUSKI et al., 1997; SILVERMAN et al., 1998; 

SCOTT et al., 1999; NAKASHIMA et al., 2000). O gene tem 28 Kb e está formado por 7 

éxons e 6 íntrons. A proteína da maspina tem um tamanho de 42 kDa formada por uma 

sequência de 375 aminoácidos o que equivale a uma sequência codificante de DNA de 

1.128 bp (BODENSTINE et al., 2012).  

 

A maspina tem um papel importante no desenvolvimento já que a ausência desta é 

letal durante a embriogênese em camundongos knockout (GAO et al., 2004). Porém, 
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um estudo mais recente com camundongos knockout condicional para maspina 

gerados com outra estratégia, mostrou que maspina não tem um papel fundamental na 

embriogênese nem de supressor de tumor (TEOH et al., 2014). Contudo, esse estudo 

tem sido alvo de criticas por parte de outros pesquisadores.  Uma das críticas é que a 

estratégia para criar os camundongos knockout foi inserindo um códon stop depois do 

éxon 4 de maspina, sendo possível gerar por splicing alternativo uma maspina sem 

esse éxon mas que ainda possua algumas funções biológicas (SHI; ZHANG; ZHANG, 

2015). Além disso, os anticorpos usados nesse estudo detectam varias bandas 

inespecíficas no Western Blot e a presença de maspina em alguns tecidos de 

camundongos knockout  (SHI; ZHANG; ZHANG, 2015). Também, os primers utilizados 

na PCR para detectar mRNA de maspina têm amplicons de diferentes tamanhos e 

quando foram utilizados em outro estudo amplificaram bandas inespecíficas (ZHANG et 

al., 2017). Assim, um estudo ainda mais recente procurou esclarecer a contradição 

entre ambos os trabalhos. Este último trabalho confirmou o papel essencial de maspina 

no desenvolvimento e seu papel como supressora de tumor mediante a geração de 

camundongos knockout gerados de maneira semelhante as duas formas previamente 

utilizadas (DZINIC et al., 2017).  Com esse estudo confirmou-se o papel fundamental de 

maspina na embriogênese como descrito previamente por GAO et al. (2004), já que não 

foram obtidas crias knockout para maspina. Com uma estratégia experimental similar a 

utilizada por TEOH et al. (2014), evitaram essa letalidade na embriogênese gerando 

crias knockout de maspina viáveis. No entanto, ao contrário do mostrado por TEOH et 

al. (2014) esses camundongos knockout de maspina apresentam anormalidades, como 

uma redução no peso, adenocarcinoma pulmonar, hiperplasia mioepitelial da glândula 

mamária, hiperplasia nas células luminais da próstata, entre outras (DZINIC et al., 

2017). Confirmando assim, o papel supressor de tumor de maspina mesmo ele 

parecendo ser contexto-dependente (DZINIC et al., 2017).  

 

1.1.1 Estrutura molecular  

A estrutura de maspina é diferente da maioria das serpinas em alguns aspectos 

devido a que não tem uma função inibitória de serina proteases (BODENSTINE et al., 

2012). A maspina, como as outras serpinas, está formada por três folhas β (A, B e C) e 
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nove hélices α (hA-hI) (FITZPATRICK et al., 1996; AL-AYYOUBI; GETTINS; VOLZ, 

2004; LAW et al., 2005) (Figura 1).  Uma característica fundamental na estrutura das 

serpinas é o Reactive Center Loop (RCL). Dentro da estrutura de maspina o RCL se 

encontra exposto e é o sítio onde ocorre a interação com as proteases. Em serpinas 

inibitórias o RCL é clivado após a interação com a protease alvo. Depois da clivagem, a 

protease fica presa, sendo inserida entre duas folhas beta dentro da serpina. Esta 

reação é irreversível resultando na inativação da protease e aumentando a estabilidade 

da serpina. No entanto, maspina tem um RCL mais hidrofóbico e mais curto, com 4 

aminoácidos a menos. Assim, esse RCL é mais rígido na estrutura, sendo incapaz de 

passar pelas mudanças conformacionais necessárias para a inibição de proteases 

(HOPKINS; WHISSTOCK, 1994; PEMBERTON et al., 1995). Até hoje, não foram 

identificadas proteases que sejam inibidas por maspina usando o mecanismo das 

serpinas, colocando a maspina dentro do grupo das serpinas não inibitórias da família 

das serpinas. Dessa forma, tem sido exploradas outras funções biológicas de maspina 

(BODENSTINE et al., 2012).  

 

 
Figura 1. Estrutura tridimensional de Maspina.  A maspina, semelhante as outras serpinas, está 
formada por  três folhas β (A, B e C) e nove hélices α (hA-hI) e um reactive center loop (RCL ou RSL). 
Adaptado de NARAYAN; TWINING (2010) 
 

experimental interpretation but also enables cancer to re-
main a moving target for therapy, often leading to resistance
of effective treatments [7–10].

This review focuses on the tumor suppressor gene Maspin
(mammary serine protease inhibitor; also SerpinB5), which
has been shown to inhibit both tumor growth andmetastasis in
multiple models and cancer types [11–17], though data from
the clinic have both supported and conflicted with experimen-
tal results, highlighting gaps in our knowledge of this gene
across various cancers. As discussed in this review, Maspin
possesses a multitude of functions that suggest great therapeu-
tic potential including alterations to cancer cell motility, apo-
ptosis, angiogenesis, and adhesion [11, 16, 18–27].
Delineation of these relationships and how each relates to
context-specific aspects of cancer progression are keys to
successful translational studies for Maspin. Equally important
is the evaluation of how these effects can be legitimately
implemented for patient care and treatment.

2 Key features of Maspin

Maspin is an unusual member of the serine protease inhibitor
(serpin) superfamily which includes inhibitory members that
target proteinases, as well as non-inhibitory members that
possess a diverse array of functions. Inhibitory serpins are
characterized by the ability to deactivate proteases at a 1:1
stoichiometric ratio [28, 29]. A characteristic feature of serpin
structure is the reactive center loop (RCL; also referred to as
reactive site loop), a flexible region exposed toward the top of
the molecule. For inhibitory serpins, this loop acts as bait for
target proteases. The RCL, in part, designates the protease
specificity for inhibitory serpin members, dependent on the
amino acid present at the scissile bond P1 site (P1–P1′) which
is cleaved by the protease. Upon cleavage, the protease is
trapped and the RCL is inserted into β-sheet A contained
within the serpin. This reaction is non-reversible rendering
the protease inactive and increasing the stability of the serpin.
The associated conformational change is known as the
“stressed-to-relaxed” transition. Maspin, however, contains a
relatively short, hydrophobic RCL not capable of undergoing
this transition [30, 31]. Inhibitory serpins also contain a highly
conserved sequence proximal to the RCL known as the hinge
region. This region is involved in proper structure/function
relationships related to target proteases binding to the RCL
and subsequent inhibition. Non-inhibitory serpins, however,
often contain divergent hinge regions as is the case with
Maspin [31, 32]. The Maspin hinge region is composed of
amino acids with larger side chains, and the insertion site
within Maspin β-sheet A exists in a closed conformation
[32].To date, there have been no proteases found that are
directly inhibited by Maspin through classical serpin mecha-
nisms. Collectively, these properties place Maspin into the

non-inhibitory category of the large serpin superfamily and
shift the focus away from attempting to identify a target
protease as explanation for the biological activities of Maspin.
Rather, Maspin possesses a diversity of functions, unique
structural characteristics, and several context dependencies
that have made its study both complicated and interesting.

The humanMaspin gene is located within a serpin cluster
at 18q21.3 which includes PI8, PI10, SCCA1, SCCA2,
Headpin, PAI2, and Megsin [33–36]. The gene extends just
over 28 kb spanning seven exons and six introns with
translation beginning in exon 2. The Maspin protein spans
375 amino acids (1,128 bp CDS) with a molecular weight of
42 kDa containing three β-sheets (A, B, C) and nine alpha-
helices (A–I) [32, 37, 38] (Fig. 1). Studies using recombi-
nant Maspin (rMaspin) demonstrated that the protein is
stable at 37 °C/pH 7.0 and remains monomeric at pH 7.0
with concentrations as high as 20 μM [31, 39]. Lower pH
levels (pH 5.0) induce self-association and precipitation of
rMaspin, while temperatures above 40 °C result in denatur-
ation [31]. Additionally, Maspin has been characterized
from a cancer biology perspective in other species such as
rat and mouse [40, 41] after isolation from cDNA libraries
and shown to have 88 and 89 % sequence homology with
human Maspin, respectively. As with human Maspin, these
homologs are expressed in normal murine and rat mammary
cells, downregulated in murine and rat cancer cell lines, and
re-expression inhibited invasion, migration, tumorigenicity,
and metastasis in multiple models [14, 22, 40, 41], demon-
strating conservation of function among species.

Fig. 1 Three-dimensional representation of Maspin protein (reprinted
from Narayan and Twining [251], modified from Law et al. [38], PDB
ID: 1xu8, figure used with permission)
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1.1.2 Localização subcelular e funções biológicas de maspina  

O RCL de maspina apesar de não ter uma função inibitória, é indispensável para a 

maspina realizar suas funções biológicas (BODENSTINE et al., 2012). A maspina tem 

uma diversidade de atividades biológicas (Figura 2). Na membrana inibe a 

angiogênese, inibe a migração e invasão celular por meio da regulação da atividade do 

ativador de plasminogênio tipo uroquinase (uPA) e aumenta a adesão celular por meio 

da interação com integrina β1. No citoplasma regula a resposta ao estresse oxidativo 

por meio da interação com a Glutationa S-transferase (GST) e é pro-apoptótica na 

mitocôndria. No núcleo regula a expressão gênica interagindo com o fator regulatório do 

interferon 6 (IRF6) e com a deacetilase de histona 1 (HDAC1). Esta diversidade de 

funções biológicas se reflete nos inúmeros ligantes de maspina e na sua localização 

subcelular, como mostro a seguir.  

 



 
 
 

24 

 
Figura 2. Representação das funções de maspina e sua localização subcelular.  No espaço 
extracelular e na membrana maspina inibe a angiogênese, a migração e adesão celular por meio das 
interações com o ativador de plasminogênio uroquinase (uPA) e integrina beta. No citoplasma regula a 
resposta ao estresse oxidativo por meio de sua interação com a Glutationa S-transferase GST e na 
mitocôndria é pró-apoptótica. No núcleo controla a expressão gênica interagindo com o fator regulatório 
de interferon 6 (IRF6) e a deacetilase de histonas 1 (HDAC1). Adaptado de: BODENSTINE et al. (2012) 
 
1.1.2.1 Maspina extracelular  

Uma das primeiras descobertas foi que maspina humana recombinante podia 

atuar na membrana celular do tumor e inibir a migração e invasão celular (SAGER et 

al., 1994; SHENG; PEMBERTON; SAGER, 1994; ZOU et al., 1994; SHENG et al., 1996; 

SEFTOR et al., 1998). Estas observações têm sido confirmadas tanto em células 
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tumorais (JIANG et al., 1997; SHENG et al., 1998; NGAMKITIDECHAKUL et al., 2001) 

como em células normais (NGAMKITIDECHAKUL et al., 2001). Um dos mecanismos da 

inibição da migração celular por maspina envolve a inibição de atividades de GTPases 

(SHI et al., 2007). Assim, um estudo mostrou que maspina recombinante é capaz de 

diminuir a atividade de Rac1 e CDC42 em células tumorais (SHI et al., 2007).  

 

Maspina também é conhecida por aumentar a adesão celular, e portanto, explica-

se porque células tumorais têm menos mobilidade depois do tratamento com maspina 

(SHI; ZHANG; ZHANG, 2015). Um dos primeiros trabalhos mostrou que a adição de 

maspina recombinante a células tumorais de mama aumenta a expressão das 

integrinas α5β1 e α3β1, o que resulta em um aumento na adesão celular a fibronectina 

(SEFTOR et al., 1998). Um estudo mais recente mostrou que maspina interage com 

integrina β1 e dessa forma aumenta a adesão celular (CELLA et al., 2006). Maspina 

também se liga ao fator ativador de tecidos (tPA) e ao complexo do ativador de 

plasminogênio tipo uroquinase e seu receptor (uPA/uPAR) (SHENG et al., 1998; YIN et 

al., 2006). A ligação de maspina com uPA/uPAR induz a internalização do complexo na 

superfície da célula inibindo a sua atividade e portanto aumentando a adesão celular e 

diminuindo a invasão celular (YIN et al., 2006).  

 

Maspina, assim como outras serpinas, inibe a angiogênese (DAWSON et al., 

1999; KISKER et al., 2001; ZHENG et al., 2013). ZHANG et al. (2000) demostraram 

pela primeira vez que maspina inibe angiogênese. Nesse estudo foi visto que maspina 

atua diretamente em células endoteliais cultivadas impedindo sua migração em direção 

ao fator de crescimento fibroblástico (bFGF) e ao fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF), quimioatraentes importantes durante a angiogênese (ZHANG et al., 

2000).  

 

A maspina foi detectada em meio condicionado de várias linhagens indicando que 

é secretada. Maspina também foi encontrada em grandes quantidades em lagrimas de 

humanos e camundongos, sendo secretada por células da córnea estromais e epiteliais 

(NGAMKITIDECHAKUL et al., 2001; NGAMKITIDECHAKUL et al., 2003), e também no 
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sobrenadante em células normais de mama MCF10A e em células endoteliais HUVECs 

(QIN; ZHANG, 2010). Verificou-se que a secreção de maspina é dependente da 

diferenciação celular e das condições de cultivo, já que as passagens mais velhas 

parecem secretar mais maspina do que as mais novas (MIKUS et al., 1993; ENDSLEY 

et al., 2011). Contudo, maspina não tem um peptídeo sinal de secreção, e o mecanismo 

pelo qual é secretada é ainda desconhecido (SHI; ZHANG; ZHANG, 2015). Alguns 

estudos indicam que maspina é um dos componentes dos produtos secretados por 

exossomos depois da resposta ao estresse induzido por p53 e portanto pode ser que 

esteja sendo secretada por meio de exossomos (YU; HARRIS; LEVINE, 2006). Essa 

informação foi recentemente confirmada por estudo independente e sugere que 

maspina exossomal seja considerada no diagnóstico e tratamento do câncer (DEAN et 

al., 2017).  

 

Finalmente, outros ligantes extracelulares de maspina foram identificados como 

catepsina D, uma protease que degrada matriz extracelular mas é inibida quando liga 

com maspina (KHALKHALI-ELLIS; HENDRIX, 2007). Igualmente, ensaio em duplo-

híbrido mostrou que maspina é um ligante de colágeno I e III (BLACQUE; WORRALL, 

2002), embora a estrutura da molécula não confirme essa interação, já que a sequência 

que interagiria com colágeno está críptica no interior da molécula (AL-AYYOUBI; 

GETTINS; VOLZ, 2004).  

 

1.1.2.2 Maspina citoplasmática  

 

Uma boa parte de maspina se localiza no citoplasma da célula (PEMBERTON et 

al., 1997). Uma das funções de maspina no citoplasma é induzir apoptose. O primeiro 

estudo mostrando que maspina intracelular induz apoptose na glândula mamária foi 

publicado por ZHANG et al. (1999). Nesse estudo animais transgênicos que 

superexpressavam maspina sob o controle do promotor de WAP, uma proteína do leite, 

observou-se altos níveis de apoptose e redução das estruturas alveolares. Outro estudo 

superexpressando maspina na linhagem tumoral de mama MDA-231 observou que 

aumenta a sensibilidade das células para apoptose (JIANG et al., 2002). Maspina 
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medeia apoptose através da ativação das vias de caspase, já que células tumorais 

expressando maspina exibem uma redução da proteína anti-apoptótica Bcl-2 e um 

aumento da proteína pro-apoptótica Bax (ZHANG; SHI; ZHANG, 2005). Em outro 

estudo observou-se que maspina é capaz de migrar para a membrana interna da 

mitocôndria, aumentando a permeabilidade mitocondrial e tornando a célula mais 

sensível a estímulos apoptóticos (LATHA et al., 2005). No entanto, como essa migração 

à mitocôndria é controlada ainda é desconhecido.  

  

A maspina também interage com GST (YIN et al., 2005). O primeiro estudo que 

descreveu essa interação observou um incremento da atividade GST e uma diminuição 

dos níveis de espécies reativas de oxigênios (ROS) (YIN et al., 2005). Essa interação 

entre as duas proteínas aumenta quando a quantidade de ROS aumenta na célula (YIN 

et al., 2005) indicando que ambas as proteínas trabalham em conjunto. Estudos mais 

recentes mostraram que a maspina regula ROS a través de três cisteínas que se 

encontram expostas estruturalmente e que formam ácido sulfônico depois de expostas 

ao estresse oxidativo (MAHAJAN et al., 2013). Ao mesmo tempo, a remoção desses 

resíduos de cisteína em maspina aumenta a produção de ROS em células de 

carcinoma mamário de camundongo TM40D (MAHAJAN et al., 2013).  

 

Maspina também se liga a IRF6 no citoplasma e impede a translocação deste ao 

núcleo e sua degradação pelo proteassomo (BAILEY et al., 2005; BAILEY et al., 2008). 

Como IRF6 é um fator de transcrição, maspina regula a expressão gênica mediada por 

IRF6 (BAILEY et al., 2008). Maspina também se liga à proteína heat shock 90 (Hsp90), 

uma proteína chaperona que ajuda no dobramento de proteínas (LOCKETT et al., 

2006). Já que varias oncoproteínas e fatores anti-apoptóticos interagem com Hsp90, 

maspina pode estar regulando a progressão tumoral através da sua interação com 

Hsp90 (LOCKETT et al., 2006).   

 

1.1.2.3 Maspina nuclear 

 



 
 
 

28 

No núcleo maspina interage com HDAC1 e inibe sua atividade (LI et al., 2006). 

Um estudo mostrou que maspina inibe genes regulados por HDAC1 como Bax, p21 e 

CK18 (LI et al., 2006; LOCKETT et al., 2006). A deacetilação de histonas promove a 

condensação da cromatina, que consequentemente impede o acesso de fatores de 

transcrição ao DNA. Essa interação coincide com o papel que HDAC1 tem no 

desenvolvimento e na progressão tumoral (SHI; ZHANG; ZHANG, 2015). Outro estudo 

mais recente confirmou que maspina é um inibidor de HDAC1 e que superexpressão de 

maspina resulta em mudanças na expressão de uma grande quantidade de proteínas 

provavelmente alterando a acetilação de vários fatores de transcrição (KAPLUN et al., 

2012). Finalmente, um estudo identificou uma mutação pontual na sequência de 

maspina que aumenta a afinidade a HDAC1, aumentando a inibição da atividade desta 

e sua localização nuclear (DZINIC et al., 2013).  

 

Outro estudo também mostrou que maspina se liga a cromatina e que a 

localização nuclear de maspina é necessária para ter atividade supressora de tumor 

(GOULET et al., 2011). Quando maspina foi expressa no núcleo de duas linhagens 

tumorais observou-se uma inibição de metástase. Entretanto, quando maspina foi 

excluída do núcleo fusionando-a a um sinal de exportação nuclear, os efeitos 

supressores de metástase desapareceram (GOULET et al., 2011; GOULET et al., 

2012). Também, em outro estudo a transfecção de maspina fusionada a um NLS em 

linhagens tumorais mostrou uma diminuição da proliferação tumoral (MACHOWSKA et 

al., 2014). Além disso, foi confirmado que maspina está associada a cromatina e que se 

liga nas regiões dos promotores dos genes CSF1 e ERRA, genes que são críticos na 

progressão do câncer de mama (GOULET et al., 2012). Contudo, ainda não se sabe 

por que maspina se liga especificamente a esses promotores (SHI; ZHANG; ZHANG, 

2015).  

 

Maspina também interage no núcleo com o fator 2 ligante de GC (GCF2), um 

repressor transcricional envolvido na resposta ao estresse (BAILEY et al., 2006). 

Também o fator de transcrição TFIID foi identificado como um possível ligante de 
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maspina (YIN et al., 2005). Todos esses ligantes de maspina confirmam o papel de 

maspina na regulação da transcrição.  

 

1.1.3 Regulação da expressão gênica de maspina 

Maspina foi identificada inicialmente comparando células epiteliais normais de 

mama com células tumorais (ZOU et al., 1994). Para poder responder por que só as 

células normais expressavam maspina vários estudos investigaram como é regulada a 

sua expressão gênica. O primeiro estudo conseguiu identificar os elementos mais 

importantes para a transcrição de maspina em células epiteliais mamárias. Isto foi feito 

através do isolamento de um fragmento de DNA genômico que continha o promotor de 

maspina (ZHANG et al., 1997). Nesse estudo foi identificado que os sítios Ets e Ap1 no 

promotor de maspina encontravam-se ativos em células normais e inativos em células 

tumorais (ZHANG et al., 1997). Esse estudo demonstrou que a perda da expressão de 

maspina durante a progressão tumoral é devida em parte à ausência da ativação 

transcricional pelos sítios Ets e AP1 (ZHANG et al., 1997).  

 

1.1.3.1 Regulação positiva 

 

O fator Ets derivado da próstata (PDEF ou PSE) , um dos membros da família 

Ets de fatores de transcrição, é capaz de ligar ao sitio Ets do promotor de maspina e 

ativar a expressão gênica em células epiteliais de próstata (YAMADA et al., 2000). 

PDEF foi capaz também de ativar a expressão gênica de maspina em linhagens 

tumorais de mama (FELDMAN et al., 2003). Do mesmo modo, PDEF também ativa a 

expressão gênica do inibidor do ciclo celular p21 a través do sítio Ets (SCHAEFER et 

al., 2010). Curiosamente, tanto maspina como p21 são ativados por p53. Assim, 

confirmou-se que maspina tem um sítio de ligação a p53 e que é induzido por este 

(ZOU et al., 2000). Adicionalmente, maspina também pode ser ativado por TGF-β 

(WANG et al., 2007), PTEN (EITEL et al., 2009; ZHANG, 2009), ATF-2 (MAEKAWA et 

al., 2008) e p63 (KIM et al., 2004). As ativações, tanto por TGF-β como por PTEN, 

dependem de p53 (EITEL et al., 2009).  
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Existem ainda outros fatores que regulam a expressão gênica de maspina. O 

ácido-γ-linoleico induz a expressão de mRNA de maspina (JIANG et al., 1997). Além 

desse, a Mn-superóxido dismutase (MnSOD) e o oxido nítrico sintase endotelial (eNOS) 

também têm efeito similar em  células tumorais MCF7 (LI; COLBURN; OBERLEY, 1998; 

DUAN et al., 2003; KHALKHALI-ELLIS; HENDRIX, 2003). Por ultimo, observou-se que 

o antagonista do receptor de estrógeno tamoxifen aumenta a expressão de maspina a 

través da regulação do seu promotor (SHAO; RADZISZEWSKI; BARSKY, 2000; 

KHALKHALI-ELLIS et al., 2004; LIU et al., 2004). 

 

1.1.3.2 Regulação negativa  

 

Ao mesmo tempo em que foram identificados os sítios Ets e Ap1 como 

elementos positivos da regulação da expressão gênica de maspina, foi identificado o 

sítio HRE (Hormone Response Element) como elemento negativo (ZHANG; MAGIT; 

SAGER, 1997). O sítio HRE está localizado a -297 bp do sítio do inicio da transcrição 

de maspina (ZHANG; MAGIT; SAGER, 1997). O receptor de andrógeno se liga a HRE 

diminuindo a expressão de maspina em células epiteliais de próstata (ZHANG; MAGIT; 

SAGER, 1997).  

 

Outro estudo mostrou que a quinase IκB quinase α (IKKα) é um repressor de 

maspina, promovendo a metástase em câncer de próstata (LUO et al., 2007). Nesse 

estudo os resíduos de serina IKKα foram substituídos por alaninas em um camundongo 

transgênico que desenvolve tumor de próstata, dessa maneira impedindo a ativação 

dessa quinase. Assim, camundongos com a IKKα mutada desenvolvem tumores 

tardiamente, os tumores primários crescem mais devagar, a metástase é inibida e os 

animais vivem mais tempo quando comparados com os camundongos com IKKα 

selvagem (LUO et al., 2007). Ao comparar a expressão dos supressores de tumor em 

ambos os camundongos, a maspina foi ó único identificado com uma diferença 

consistente. IKKα funciona como repressor de maspina quando IKKα é fosforilado por 

RANKL sendo translocado ao núcleo onde interage com o promotor de maspina e 

regula negativamente a sua expressão (LUO et al., 2007).  
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Outro regulador negativo de maspina ocorre através de modificações 

epigenéticas. Um estudo mostrou que maspina é metilada na região do promotor 

impedindo sua expressão gênica (FUTSCHER et al., 2002). Assim, foi descrito que em 

células que expressam maspina, o promotor não está metilado e as histonas se 

encontram acetiladas podendo então realizar a transcrição do gene. Por outro lado, em 

células que não expressam maspina, o promotor se encontra metilado e é ocupado por 

histonas hipoacetiladas, impedindo a transcrição do gene. Adicionalmente, ao inibir a 

metilação do DNA, a inibição da transcrição do gene de maspina é revertida 

(FUTSCHER et al., 2002).  

 

A metilação do promotor de maspina está associada ao silenciamento da 

expressão de maspina em células tumorais de mama (DOMANN et al., 2000). A 

expressão de maspina é recuperada quando são tratadas com 5‐aza‐2´-deoxicitidina, 

um agente que causa a desmetilação do DNA (DOMANN et al., 2000; MAASS; 

BIALLEK; et al., 2002). Além disso, o tratamento de células tumorais de mama com 5‐

aza‐2´-deoxicitidina junto com a transdução de p53 pode restaurar os níveis de maspina 

e inclusive elevá-los aos níveis de uma célula normal (OSHIRO et al., 2003). Esta 

reativação de maspina por p53 se deve ao fato de que este se liga ao seu sítio no 

promotor de maspina estimulando a acetilação de histonas e a acessibilidade nesse 

promotor (OSHIRO et al., 2003). Estes estudos mostram que a metilação de DNA e a 

acetilação de histonas são em parte responsáveis pelo silenciamento de maspina em 

células tumorais de mama (SHI; ZHANG; ZHANG, 2015).  

 

1.1.4 Modificações pós-traducionais de maspina  

 
Várias formas de fosforilação têm sido descritas em maspina (ODERO-MARAH et 

al., 2002; OLSEN et al., 2010; NARAYAN; MIRZA; TWINING, 2011; MERTINS et al., 

2014; TSAI et al., 2015; HUANG et al., 2016). Um estudo mostrou a fosforilação de 

maspina endógena e maspina transfectada em células normas e tumorais de mama 

(ODERO-MARAH et al., 2002).  Maspina recombinante é fosforilada pelo domínio 
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quinase TKD38 de EGFR em um sistema in vitro (ODERO-MARAH et al., 2002). A 

estrutura sugere que as cinco tirosinas de maspina que, apesar de não serem 

acessíveis a uma quinase devido à flexibilidade das regiões de maspina, poderiam 

permitir essa fosforilação (LAW et al., 2005). Assim foram achadas fosforilações em 

tirosina, porém esses resíduos se encontram fosforilados na maspina intracelular e não 

na secretada (NARAYAN; MIRZA; TWINING, 2011). Nosso grupo mostrou que os níveis 

de maspina aumentam no citoplasma quando células foram tratadas com um inibidor de 

tirosina fosfatase, sugerindo que a fosforilação de maspina e a localização subcelular 

estão correlacionados (TAMAZATO LONGHI; CELLA, 2012). Isso também foi 

confirmado quando células MCF10A carenciadas e tratadas com EGF apresentaram 

uma maior quantidade de maspina nuclear (TAMAZATO LONGHI et al., 2016). Além da 

fosforilação em tirosina, fosforilação em resíduos de serina e treonina foram 

identificados em células da córnea por meio de espectrometria de massas (NARAYAN; 

MIRZA; TWINING, 2011).  

  

Além de fosforilação, maspina forma pontes de disulfeto entre resíduos de cisteína 

quando é exposta ao estresse oxidativo em células MCF10A (NAWATA et al., 2011). 

Nessa condição maspina não consegue mais interagir com GST e, portanto, deve ter 

um papel na resposta da célula ao estresse oxidativo (BODENSTINE et al., 2012). Em 

células epiteliais de próstata a superexpressão da sintase de óxido nítrico (NOS) resulta 

na nitrosilação de maspina (LAM et al., 2010). No entanto, o significado biológico dessa 

alteração é desconhecido.  

 

Finalmente, análises por espectrometria de massas identificaram acetilação e 

ubiquitinação em resíduos de lisina (LUNDBY et al., 2012; WEINERT et al., 2013; 

LUMPKIN et al., 2017). Essas foram análises do tipo high throughput, o significado 

biológico dessas modificações em maspina não foram abordados.  

 
1.1.5 Maspina e câncer  
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Várias publicações indicam o papel de maspina como supressor de tumor e 

diminuindo a progressão tumoral, angiogênese, invasão e migração celular (SHI; 

ZHANG; ZHANG, 2015). Assim, alguns estudos pré-clínicos usando maspina tem sido 

desenvolvidos. Um desses estudos usou camundongos transgênicos que desenvolvem 

tumores de mama os quais foram tratados com complexos lipossomais contendo o DNA 

de maspina. Os tumores de camundongos tratados com maspina mostraram uma 

redução do tamanho do tumor primário e da metástase (SHI et al., 2002). Outro estudo 

realizou um tratamento com maspina recombinante para inibir a angiogênese tumoral 

em camundongos implantados com células de câncer de próstata (ZHANG et al., 2000).  

 

Muitos dos trabalhos feitos para investigar os mecanismos celulares de maspina in 

vivo ou in vitro confirmaram o papel de Maspina como supressora de tumor (ZHANG et 

al., 2017). Porém vários estudos clínicos de maspina apresentaram resultados mais 

difíceis de interpretar, já que vários deles são contraditórios (BODENSTINE et al., 

2012). Por exemplo, os primeiros estudos de maspina mostraram que era um supressor 

de tumor na glândula mamária (HOJO et al., 2001; SOPEL; KASPRZYK; 

BERDOWSKA, 2005; SHARMA et al., 2011) e que não está expressa em formas 

agressivas de câncer (MAASS et al., 2001). A expressão de maspina também foi 

correlacionada com um aumento da sobrevida e um melhor prognóstico (MACHTENS et 

al., 2000; MAASS; NAGASAKI; et al., 2002; STARK et al., 2010). No entanto, estudos 

associaram a expressão de maspina a tipos mais agressivos de carcinoma de mama 

(UMEKITA; YOSHIDA, 2003). Além disso, outros estudos associaram maspina com um 

prognóstico ruim e características malignas no câncer de mama (KIM et al., 2003; LEE; 

SUH; LI, 2006; TSOLI et al., 2007). 

 
Esses conflitos entre expressão de maspina e progressão tumoral foram 

observados em outros tipos de câncer além do câncer de mama, como no câncer de 

tiroide (BOLTZE et al., 2003; BOLTZE et al., 2004; ITO, Y. et al., 2004), gástrico (SON 

et al., 2002; ITO, R. et al., 2004; WANG et al., 2004; ZHENG et al., 2004; KIM et al., 

2005; TERASHIMA et al., 2005; HE et al., 2007; SONG et al., 2007; YU et al., 2007) e 

colorretal (SONG et al., 2002; ZHENG et al., 2007; FUNG et al., 2010; MARKL et al., 

2010). Porém a maioria dos estudos experimentais e clínicos validou o papel de 
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maspina como supressora de tumor (BODENSTINE et al., 2012; ZHANG et al., 2017) 

(Figura 3). A maioria das discrepâncias entre dados clínicos e experimentais é 

provavelmente devido ao fato de que nos estudos clínicos maspina tem que ser 

examinada levando em consideração as diferenças do contexto tecidual e celular dos 

pacientes (BODENSTINE et al., 2012).  

 

 
Figura 3. Publicações de maspina e câncer no período do dia 28 de janeiro de 1994 ao dia 24 de 
abril de 2017.  A. Estudos correlativos de maspina em especímenes clínicos. B. Estudos biológicos e 
mecanísticos de maspina. C. Estudos pré-clínicos de maspina usando a linhagem celular MDA-MB-231. 
As barras em preto representam evidencia, em número de publicações, de maspina como supressora de 
tumor e em branco como um fator insignificante ou promotora de tumor.  Adaptado de ZHANG et al. 
(2017) 
 

Uma explicação para essa divergência entre a expressão de maspina e a 

progressão tumoral nos diversos estudos tem sido a localização subcelular de maspina 

nesses estudos (BODENSTINE et al., 2012). Evidências indicam que não é a 

expressão de maspina que está associada a progressão tumoral mas sim a localização 

subcelular desta. Nesses estudos foi observado que a localização nuclear é essencial 

para maspina ter um papel de supressora de tumor (GOULET et al., 2012);(GOULET et 

al., 2011; MACHOWSKA et al., 2014) .  A maspina nuclear inibe o crescimento tumoral 

e a metástase em células de câncer de mama (GOULET et al., 2011). Também, foi visto 

que a presença de maspina no núcleo altera a expressão de genes envolvido na 

progressão tumoral (GOULET et al., 2011; GOULET et al., 2012). Dados clínicos 

também confirmaram que maspina nuclear é um indicador de um prognostico bom e um 

aumento da sobrevida (MARIONI et al., 2005; LONARDO et al., 2006; MARIONI et al., 

2006; SOLOMON et al., 2006; BLANDAMURA et al., 2008; MARIONI et al., 2008; FREY 

electrophoresis gels are shown in full molecular weight range
(Fig. 1F and G; ref. 2). Dzinic and colleagues also used highly
specific PCR-based mouse tail DNA genotype screening (Fig. 2B;
ref. 2). To confirm the loss of maspin expression at the mRNA,
Dzinic and colleagues designed specific PCR primers and showed
highly specific detection of maspin in wild-type and maspinflox/D

mice but not inmaspinD/Dmice (Fig. 3B; ref. 2). In parallel, Dzinic
and colleagues showed the detection of maspin by Western
blotting using the highly specific antibody against the unique
maspin-reactive center loop sequence (Fig. 3A; ref. 2). This same
antibody detected maspin, by IHC, in the mammary and prostate
epithelial cells in wild-type and maspinflox/D mice, but not in
corresponding tissues of maspinD/D mice (Fig. 4A and Supple-
mentary Fig. S4; ref. 2).

In comparison, the study by the group of Drs. JCW and PIB is
underscored by a significant lack of quality controls. The only
genotyping data presentedwere by Southern blotting. The authors
showed no evidence of whether Southern blotting was also used
for the routine genotype screening of the animals from the inter-
cross of "floxed mice heterozygous for the Serpinb5tm1.1pib muta-
tion," or how else the genotypes of the offspring of the afore-
mentioned intercross were confirmed. The PCR-based detection
of maspin mRNA by primers "Maspin-PB1687/1688" generated
amplicons of different sizes in different tissues, whichwere shown
in croppedpartial images of the gel electrophoresis (Fig. 2a; ref. 4).
When these primers were tested in the study of Dzinic and
colleagues, they detected multiple nonspecific bands in mouse
tissues and in a mouse cell line that does not express maspin
(Supplementary Fig. S2; ref. 2). Themaspin antibody used byDrs.
JCW and PIB was generated against recombinant maspin pro-
duced in bacteria and cross-reacted withmultiple bands inmouse
tissue extracts. In fact, the major band detected by this antibody
does not match the molecular weight of maspin (Fig. 2b; ref. 4).
The result of maspin IHC in the skin tissues of 8-week-old mice
with this antibody is of poor quality, showing no significant
distinction between the signals generated bywild-type and knock-
out mice (Fig. 2c; ref. 4). It is important to note that by Western
blotting, this antibody detected a band of the same molecular
weight as maspin in both the wild-type and the Maspin KO mice
(Fig. 2b; ref. 4), raising a serious concern about the effectiveness of
their maspin gene targeting strategy.

In their letter to CR, Drs. JCW and PIB claim that the field has
not resolved the issue of whether maspin acts as a tumor sup-
pressor due to repeated failures to interpret the data of maspin

differential expression. This claim contradicts the consensus in the
field. In the period of January 20, 1994, to April 24, 2017, 610
publications on maspin in cancer by investigators from 34 coun-
tries on 5 continents were registered on Pubmed.com. As sum-
marized in Fig. 1 in this response, 290 articles addressed the
differential expression of maspin in clinical samples, and 320
preclinical studies focused on the biological functions and under-
lying mechanisms of maspin. Among the 320 preclinical studies,
all 22 publications involving MDA-231 cell line, with the excep-
tion of a report by Drs. JCW and PIB's group (4), demonstrate a
tumor-suppressive role of maspin. Overall, the number of articles
presenting evidence for maspin as a tumor suppressor, or a
molecular marker for better diagnosis and prognosis, is 540 out
of 610 (88.5%).

Drs. JCW and PIB suggested that "a simple explanation for
the repeated failure of the field to consistently and convincingly
link maspin to tumors cell biology is that maspin down-
regulation via chromosomal deletion or epigenetic alternations
is an occasional bystander effect of selection of PHLPP1 under-
expression during cancer progression." However, their summa-
ry of the Oncomine data on the maspin differential expression
patterns (Fig. 4a; ref. 4) does not include critical clinical–
pathological characteristics of the tumor tissues, such as tumor
grades and tumor stages. Although the Kaplan–Meier plots
showed similar association of maspin, PHLPP1, or p53 with
patients' survival (Fig. 4b; ref. 4), the claim about the specific
association between maspin and PHLPP1 was without further
supporting evidence. As shown in Fig. 1 in this response,
among the 124 publications on the mechanistic control of
maspin expression, 87 described transcription factors involved
in maspin expression, including p53, hormones, and cytokines.
The other 37 studies demonstrate the reversible control of
maspin transcription at the level of DNA methylation.
Although polymorphism of maspin has been noted, there is
no evidence that maspin is mutated or deleted. There is no
independent report for the loss of the maspin gene due to loss
of PHLPP1.

In addition, the experimental evidence ofDrs. JCWand PIBwas
insufficient to support their claim that maspin is not required for
tumor suppression. First, Drs. JCW and PIB's group used viral
transduction to re-expressmaspin inMDA-231 andMDA-435 cell
lines. In vitro and in vivo characterization of the resulting mass cell
populations showed no effect of maspin on tumor development
and progression. In this study, there was no evidence that the

Figure 1.
A Pubmed record of publication on maspin
in cancer in the period of January 28, 1994, to
April 24, 2017. A, Correlative studies of
maspin in clinical specimens. B, Biological
and mechanistic studies of maspin in
preclinical experimental models.
C, Preclinical studies of maspin using
MDA-MB-231 cell line. In A–C, & represents
evidence for maspin as a tumor suppressor,
whereas & represents evidence for maspin
as a tumor promoting or an insignificant
factor. D, Preclinical studies showing the
control of maspin transcription by DNA-
methylation (&) and other regulatory
mechanisms (&). The data label in A–D
represents the total number publication in
each category.

Zhang et al.

Cancer Res; 77(18) September 15, 2017 Cancer ResearchOF2

Cancer Research. 
on September 11, 2017. © 2017 American Association forcancerres.aacrjournals.org Downloaded from 

Published OnlineFirst September 6, 2017; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-17-1254 



 
 
 

35 

et al., 2009; MARIONI et al., 2009; MARIONI et al., 2010; MARIONI et al., 2011). Devido 

à importância da localização nuclear de maspina na progressão tumoral, esse trabalho 

investigou o mecanismo pelo qual maspina é translocada ao núcleo. Assim, segue-se 

uma introdução sobre o transporte núcleo-citoplasmático na célula.  

 
1.2 O Transporte nuclear 

As células eucariotas são compartimentalizadas, tendo toda a maquinaria para a 

transcrição de um gene dentro do núcleo e a maquinaria para a tradução no citoplasma. 

A membrana nuclear controla e regula esse transporte de moléculas entre os dois 

compartimentos através de múltiplos complexos grandes de proteínas conhecidos como 

complexos do poro nuclear (NPC). Os NPC são estruturas com um tamanho ao redor 

dos 125 MDa em vertebrados que atravessam tanto a membrana interna quanto a 

externa do núcleo, formando uma barreira para a passagem de moléculas (REICHELT 

et al., 1990). O NPC é formado por aproximadamente 30 proteínas conhecidas como 

Nucleoporinas ou Nups (CRONSHAW et al., 2002). Um dos três tipos de Nups 

localizado na parte mais interna do NPC é formado por repetições de motivos de 

fenilalanina-glicina (FG), que é o lugar onde interagem com os fatores do transporte 

nuclear (ONISCHENKO; WEIS, 2011; GROSSMAN; MEDALIA; ZWERGER, 2012). 

Moléculas com um tamanho menor de 40 kDa e até 9 nm de diâmetro conseguem 

passar a través do NPC na membrana nuclear por médio de difusão. Por outro lado, 

proteínas com um tamanho maior a 40 kDa e até 39 nm de diâmetro precisam de 

transporte ativo para poder ser importadas ao núcleo (PANTE; KANN, 2002). No 

entanto, hoje sabe-se que esse limite é muito mais flexível e variável (TIMNEY et al., 

2016). O controle desse tráfego núcleo-citoplasmático é fundamental para a regulação 

da expressão gênica da célula.  

 
1.2.1 A via clássica de importação e exportação nuclear 

O transporte ativo de proteínas a través do NPC é facilitado por proteínas 

conhecidas como carioferinas (RADU; MOORE; BLOBEL, 1995). Aquelas carioferinas 

que importam moléculas ao núcleo são conhecidas como importinas (GORLICH et al., 

1994) e as que exportam como exportinas (STADE et al., 1997). As importinas 
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reconhecem sequências de aminoácidos específicas conhecidas como sinais o 

sequências de localização nuclear (NLS) (CHOOK; BLOBEL, 2001). Por outro lado, as 

exportinas reconhecem sequências conhecidas como sinais ou sequências de 

exportação nuclear (NES) (KUTAY; GUTTINGER, 2005). Existem hoje em dia ao redor 

de 19 carioferinas humanas e 14 carioferinas em leveduras (CHOOK; SUEL, 2011).  

 

A via que a maioria das proteínas usa para translocar para o núcleo é conhecida 

como a via clássica. Nessa via clássica o NLS é reconhecido pela importina α, que por 

sua vez funciona como um adaptador e é reconhecida pela importina β. O complexo 

proteína/importina α e β transloca para o núcleo a través da interação com as proteínas 

do NPC (STEWART, 2007). Dentro do núcleo importina β interage com Ran-GTP, essa 

interação libera importina α e a carga dentro do núcleo (GORLICH et al., 1996). O 

direcionamento das proteínas é regulado pela gradiente Ran-GTP/GDP, onde Ran-GTP 

é abundante no núcleo e Ran-GDP no citoplasma (GORLICH et al., 1996). Isso é 

alcançado pela presença do fator de troca de guanina de Ran (RCC1) no núcleo que 

transforma Ran-GDP em Ran-GTP e a proteína ativadora de GTPase de Ran 

(RanGAP) no citoplasma,  que ativa a hidrólise de GTP e mantem Ran sob a forma 

Ran-GDP (BISCHOFF; PONSTINGL, 1991). No núcleo Ran-GTP permite a liberação da 

carga enquanto que no citoplasma Ran-GDP permite a interação do complexo de 

importinas com as moléculas a serem transportadas (GORLICH et al., 1996). Uma 

representação gráfica da via clássica de importação nuclear é mostrada na Figura 4.   

 

Depois da carga ser liberada no núcleo as importinas são recicladas. Para tal, 

ambas as importinas se associam a Ran-GTP (MATSUURA; STEWART, 2004). No 

caso da importina α também se liga à proteína de susceptibilidade de apoptose celular 

(CAS) que também participa no transporte ao citoplasma (PUMROY et al., 2012).  As 

proteínas a serem exportadas do núcleo se associam às exportinas, como a 

Chromosome region maintenance 1 (Crm1) ou exportina 1, que formam um complexo 

com Ran-GTP e assim são transportadas ao citoplasma (FORNEROD et al., 1997). Já 

no citoplasma Ran-GTP é convertido a Ran-GDP pela GAP liberando as importinas e a 
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carga, e assim importina α pode interagir de novo com um NLS e recomeçar o ciclo 

(YARBROUGH et al., 2014) (Figura 4).  

 

 
Figura 4. A via clássica de importação e exportação nuclear. Uma proteína com um sinal de 
localização nuclear (NLS) é reconhecida por importina α  por sua vez é reconhecida por importina β. O 
complexo carga/importinas transloca para o núcleo onde Ran-GTP interage com Importina β, liberando a 
proteína. Para ser exportada do núcleo a proteína com um sinal de exportação nuclear (NES) se liga a 
exportina que por  vez se liga com Ran-GTP, dessa maneira é transportada ao citoplasma onde RanGTP 
é transformado em RanGDP por hidrólise liberando a exportina e a proteína. Adaptado de PATEL; CHU 
(2011). 
 
1.2.2 NLS 

Os NLS clássicos estão formados por grupos de aminoácidos básicos lisinas (K) 

ou argininas (R) que interagem com importina α. O primeiro NLS clássico ou cNLS a ser 

identificado e o mais caracterizado é o NLS de do antígeno T do simian virus 40 (SV40) 

(KALDERON et al., 1984). Esse NLS é formado pela sequência de aminoácidos 

PKKKRKV que promove a importação de proteínas citoplasmáticas ao núcleo 

(KALDERON et al., 1984). Depois foi encontrado um NLS mais comprido, de 16 

aminoácidos, na proteína nucleoplasmina de Xenopus laevis um organismo modelo 

Nuclear transport, oxidative stress, and neurodegeneration  
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localization signal (NLS) are targeted for nuclear 
import. There are different types of NLSs, but 
the best characterized is the classical NLS, 
which is composed of one or two stretches of 
positively-charged amino acids [9]. Cargo pro-
teins bearing a classical NLS interact with im-
portin-β through the adaptor protein importin-α 
(Figure 1). The interaction between importin-β 
and the nucleoporins making up the NPC facili-
tates the translocation of the cargo-importin 
complex into the nucleoplasm. In the nucleus, 
RanGTP (small G protein Ran bound to GTP) 
binds to importin-β to induce the dissociation of 
the complex, releasing the cargo protein.  
RanGTP-bound importin-β, or importin-α in com-
plex with RanGTP and the exportin CAS (cellular 
apoptosis susceptibility protein), are then recy-
cled back to the cytoplasm where they are re-
leased upon GTP hydrolysis catalyzed by Ran 
GTPase activating protein (RanGAP).   

Protein export from the nucleus is mediated by 
exportins (e.g. exportin 1 / Crm1) that complex 
with RanGTP and cargo containing a nuclear 
export signal (NES). Cargo release to the cyto-
plasm occurs upon GTP hydrolysis with the help 
of RanGAP (Figure 1). RanGDP is recycled back 
to the nucleus with the help of the carrier, nu-
clear transport factor-2 (NTF2). The nucleotide 
state of Ran is regulated by two factors – Ran-
GAP and Ran guanine nucleotide-exchange fac-
tor (RanGEF).  These Ran regulators are highly 
compartmentalized (RanGAP in the cytoplasm 
and RanGEF to the nucleus) – resulting in 
RanGTP being concentrated in the nucleus.  
This gradient is essential in establishing the 
directionality of the transport process. In addi-
tion to the classic pathway, evidence of alterna-
tive nuclear transport pathways, such as those 
independent of Ran and importins, have re-
cently emerged in the field [3, 10]. 

Figure 1. Simplified model of classical nuclear import and nuclear export. Import through the nuclear pore complex of 
cargo containing a classical NLS occurs via importin-α / importin-β heterodimer. Nuclear export of cargo containing a 
NES occurs with the help of exportins. As noted in the diagram, the gradient of RanGTP and RanGDP across the nu-
cleus is an essential component of this process. See text for details. NE = nuclear envelope, NLS = nuclear localiza-
tion signal, NES = nuclear export signal.  Adapted from [120]. 
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para estudar transporte núcleo-citoplasmático (DINGWALL et al., 1988). A sequência de 

nucleoplasmina ao contrario do NLS de SV40 tem dois grupos de aminoácidos básicos 

separado por um linker de aminoácidos e por isso é conhecida como um NLS bipartido 

(KOSUGI et al., 2009). As sequências do NLS de SV40 e de nucleoplasmina foram 

designadas como os protótipos dos NLS monopartido e bipartido respectivamente.  

 
KOSUGI et al. (2009) classificou os NLS clássicos (cNLS) em 6 tipos diferentes 

(Tabela 1). Os NLS da classe 1 são definidos como aqueles com uma sequência 

continua de 4 aminoácidos básicos (KOSUGI et al., 2009). Um exemplo de NLS da 

classe 1 é o NLS do antígeno T de SV40: PKKKRK. Por outro lado, os da classe 2 têm 

uma sequência que começa com Prolina (P) seguida por uma sequência de até 3 

resíduos e depois seguida por um grupo de 4 aminoácidos dos quais 3 são básicos 

(KOSUGI et al., 2009) (Tabela 1). Um exemplo de NLS da classe 2 é o NLS de c-Myc 

PAAKRVKLD.  O terceiro tipo são NLS monopartidos formados por um grupo de só 2 

aminoácidos básicos (KOSUGI et al., 2009). Um exemplo é o NLS da RNA helicase 

nucleolar II humana: KRSFSKAF.  O quarto tipo é formados por NLS com sequência de 

3 aminoácidos básicos (KOSUGI et al., 2009). A última classe de NLS monopartidos, a 

classe 5, é parecida com a classe 4 mas é especifica para plantas (KOSUGI et al., 

2009).  

 

No caso dos NLS bipartidos KOSUGI et al. (2009) os classifica na classe 6. Os 

NLS bipartidos têm um primeiro grupo formado pro só 2 aminoácidos básicos, 

separados por um linker de 10-13 aminoácidos e seguido por um segmento onde 3 dos 

últimos 5 aminoácidos são básicos (KOSUGI et al., 2009) (Tabela 1). No entanto, 

recentemente foram identificados NLS bipartidos com mais do que 13 aminoácidos no 

linker (KREBS; MUELLER-ROEBER; RUZICIC, 2010; LANGE et al., 2010), Um 

exemplo é o NLS da Ty1 integrase que tem 29 aminoácidos como linker (LANGE et al., 

2010). Portanto, a sequência consenso de NLS bipartidos clássicos pode ser expandida 

(KREBS; MUELLER-ROEBER; RUZICIC, 2010; LANGE et al., 2010).  

 

 Além dos NLS clássicos que se ligam a importina α, estão os NLS não clássicos 

que se ligam diretamente a importinas β (Tabela 1). NLSs que são ricos em argininas 
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podem se ligar diretamente a importina β1 (GU et al., 2011). Também existem os NLS 

conhecidos como PY-NLS que são reconhecidos por importina β2 (KPNB2) ou 

transportina 1 (LEE et al., 2006). Esses NLSs foram chamados assim já que são 

formados por uma sequência de um aminoácido básico, que pode ser inclusive 

histidina, separado por 2 a 5 aminoácidos terminando com uma prolina (P) e tirosina (Y) 

(LEE et al., 2006) (Tabela 1). O primeiro PY-NLS a ser identificado foi a proteína hnRNP 

A1 (LEE et al., 2006). Há também sequências ricas em lisinas que podem ser 

reconhecidas por carioferina β3 (KPNB3). Estas sequencias geralmente possuem mais 

de 25 aminoácidos e são mais complexas. Por último, estão as proteínas que têm 

domínios ricos em serina ou arginina (SR), como a proteína SR ASF/F2 humana, que 

são translocadas ao núcleo por meio de transportina 3 (MAERTENS et al., 2014). A 

maioria das proteínas translocadas por transportina 3 está envolvida no metabolismo de 

mRNA (MAERTENS et al., 2014).  

 
Tabela 1. Tipos de NLS e suas sequencias de consenso. Adaptado de (KOSUGI et al., 2009; CHOOK; 

SUEL, 2011; MARFORI et al., 2011; WU, 2014) 

Tipo de NLS Sequência de 
consenso Exemplo NLS 

Classe 1 KR(K/R)R, K(K/R)RK SV40 TA PKKKRK 
Classe 2 (P/R)XXKR(^DE)(K/R) c-Myc PAAKRVKLD 

Classe 3 KRX(W/F/Y)XXAF Helicase nucleolar de RNA II 
humana KRSFSKAF 

Classe 4 (R/P)XXKR(K/R)(^DE) Ligase de SUMO E3 PIASy PRPKRRCPFQF 

Classe 5 LGKR(K/R)(W/F/Y) Proteína de reparo de cross-
link de DNA SM1 LGKRRR 

Classe 6 
KRX10–12K(KR)(KR)b 

Nucleoplasmina KRPAATKKAFQAKKK KRX10–
12K(KR)X(K/R)b 

Ricos em 
argininas Não existe Proteína Rex do vírus da  

Leucemia de células T tipo 1 MPKTRRRPRRSQRKRPPT 

PY-NLS R/H/KX(2-5)PY hnRNP A1 humana RSSGPY 
Ricos em 

lisinas Não existe Spo12p de Saccharomyces 
cerevisiae 

KKSTSNLKSSHTTSNLVKKTMF
KR DLLKQDPKRKL 

Ricos em 
arginina e 

serina 
Não existe Proteína SR ASF/F2 humana Resíduos 198-248 

(^DE): qualquer aminoácido com exceção de ácido aspártico ou ácido glutâmico. X: qualquer aminoácido 
 
1.2.3 Importinas da via clássica: importinas alfa e beta 
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As importinas que medeiam a importação nuclear pertencem a família das β 

carioferinas (CHOOK; SUEL, 2011). As carioferinas β têm pouca homologia nas 

sequencias, porém a sequência no N-terminal é altamente conservada já que é o sítio 

onde se liga a Ran-GTP (CHOOK; BLOBEL, 2001).  

 

A estrutura de importina α mostrou que tem três regiões funcionais. No N-terminal 

esta a sequência que liga a importina β (IBB), dois sítios onde ligam ao NLS no meio, e 

a região C-terminal (CONTI et al., 1998) (Figura 5). Interessantemente, no domínio N-

terminal de importina α existe uma sequência similar a um cNLS formado pela 

sequencia de aminoácidos KRR (MOROIANU; BLOBEL; RADU, 1996a). Essa 

sequência compete com o cNLS de proteínas e portanto é conhecido como uma 

sequencia autoinibitória (KOBE, 1999). Proteínas com cNLS preferem se ligar a 

complexos importina α/β mais do que a importina α livre (GOLDFARB et al., 2004). 

Quando o complexo transloca para o núcleo, a importina β interage com Ran-GTP 

desassociando-se de importina α. Dessa forma, o domínio IBB agora livre compete com 

o cNLS ajudando na liberação da proteína no núcleo (MOROIANU; BLOBEL; RADU, 

1996b).  

 

 
Figura 5. Estrutura de importina α.  A importina α contem três regiões funcionais: um domínio de 
ligação a Importina β (IBB) no N-terminal, uma região central formada por repetições armadillo (ARM) que 
tem os sítios de ligação (menor e maior) ao NLS, e uma região C-terminal. Adaptado de WU (2014) 
 

A importina α apresenta 10 repetições Armadillo (ARM), através da qual a 

importina α se liga ao NLS (CONTI et al., 1998). A importina α tem dois sítios de ligação 

ao NLS, um sítio maior formado pelas repetições ARM 2 a 4 e um sítio menor formado 

pelas repetições ARM 6 a 8 (CONTI et al., 1998). O sítio maior interage com NLS 

 13 

 

Figure 1-3: Structure of importin D. Importin D contains three functional regions: an N-terminal 
importin E binding domain (IBB), a central ARM repeats region, which contains the major (ARM 
repeats 2-4) and minor (ARM repeats 6-8) NLS binding sites, and a C-terminal region. 
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monopartidos formados por mais de três aminoácidos básicos ou no grupo com mais de 

dois aminoácidos básicos no caso dos NLS bipartidos (Tabela 2). O sítio menor por 

outro lado, interage com o grupo menor dos NLS bipartidos e é único sítio de ligação 

em alguns NLS como os da classe 3 e 4 (CHOOK; BLOBEL, 2001; KOSUGI et al., 

2009; XU; FARMER; CHOOK, 2010) (Tabela 2). Os aminoácidos essenciais para que o 

NLS se ligue ao sítio menor de importina α são conhecidos como P1’ a P4’ e os do sítio 

maior como P1 a P5 (MARFORI et al., 2011) (Tabela 2). No caso do sítio menor, em P1’ 

e P2’ sempre existe uma sequência KR no NLS para poder se ligar a importina α 

(CHANG et al., 2013). Já no sítio maior uma lisina (K) na posição P2 é critica para se 

ligar a importina α, seguida por P3 e P5 que podem ser argininas (R) ou lisinas (K).  

 
Tabela 2. Resíduos essenciais para  ligação do NLS na importina α. Adaptado de MARFORI et al. 
(2011).  

 
 

Todos os organismos têm um único gene que codifica para importina β. 

Entretanto, a importina ou carioferina α (KPNA) é formada por uma família de 7 

isoformas (KPNA1-KPNA7) (MIYAMOTO; YAMADA; YONEDA, 2016). Esta se divide 

em três subfamílias (α1, α2, α3) (GOLDFARB et al., 2004). A primeira subfamília (α1) é 

formada pelas importinas KPNA1, KPNA5 e KPNA6. A subfamília α2 inclui importina 

KPNA2 e a importina KPNA7 (HU et al., 2010; KELLEY et al., 2010). Por ultimo a 

subfamília α3, inclui a importina KPNA3  e KPNA4. A maioria das importinas é expressa 

na maioria dos tecidos, com exceção de KPNA5 que é sua expressão parece estar 

positions are approximately equal, though only 2/3 of the contribu-
tion of lysine at P2 [45]. Mutational and peptide library studies [44] for
the P3 position suggest a preference for an arginine residue over that
of a lysine. A structural interpretation of this preference is that the
longer arginine side chain would be able to participate in more
favourable electrostatic interactions with Glu266/Asp270 (Glu272
and Asp276 in yeast) of the binding groove. However, there is a lack of
hydrogen-bonding interactions with these residues, contributing to a
less discriminate binding specificity (Table 1; αIBB domain, PLSCR1
and AR).

The P4 binding pocket is notably more tolerant to accepting a
diverse range of residues than P2, P3 and P5 pockets. Consistently, the
energy contribution from this pocket is only ~1/4 of the contribution of
the P2 position [45]. The proportions of the groove suggest that smaller
hydrophobic residues could easily be accommodated in the P4
position. Accordingly, several Impα•cNLSs structures contain a smaller
hydrophobic or hydrophilic residue in this position (Table 1; PLSCR1,
PB2, Rb, N1N2, c-Myc), further suggesting that a basic residue is not
critical in this pocket. Nonetheless, an arginine would make the most

favourable interactions with the H3 helix dipole of Arm repeats 1 and
2, and this weak electrostatic interaction provides some explanation
for the slight preference for a basic residue at this position.

An inspection of the P1 and P6 binding pockets suggests that there
is little preference at these positions, consistent with mutagenesis
studies [15]. There are few side chain interactions at these locations
that could provide specificity. Accordingly, no distinct trend is seen for
either pocket, with an assortment of side chains of different size and
properties shown to bind at these positions (Table 1).

The binding pockets for the individual side chains are less well
defined in the minor site compared to the major site. Energetically, in
an artificial SV40 Tag-based bipartite cNLS this site was estimated to
contribute only a modest increase in free binding (~3 kcal/mol),
approximately equal to that of the binding energy for a single
residue at P3 or P5 in the major site [45]. In most bipartite cNLS•Impα
structures characterized to date, a lysine-arginine motif is present
in positions P1′ and P2′ of the minor site, respectively (Table 1).
Mutations of this motif to other (non- Lys/Arg) amino acids have
resulted in the cytoplasmic accumulation of various bipartite cNLS-

Table 1
Structural basis of cNLS binding by Impα. The cNLS and cNLS-like sequences are aligned based on the interaction with Impα. “…” indicates additional sequence not shown here.
Italics indicate sequence not present in the structural model.

* SV40 TAg, Simian virus 40 large T-antigen; αIBB, importin-β binding domain from Impα; AR, androgen receptor; PLSCR1, phospholipid scramblase 1; c-Myc, human c-Myc proto-
oncogene; pepTM, optimal oriented peptide library-derived sequence for mouse Impα; Nup50, nucleoporin Nup50; Nup2, nucleoporin Nup2p;TPX2, target protein for Xenopus
kinesin-like protein 2; Npl, nucleoplasmin, Rb, retinoblastoma protein; N1N2, Xenopus phosphoprotein N1N2; PB2, influenza virus polymerase PB2; CBP80, human cap-binding
protein 80.
**References: 1EJL, 1EJY: [33]; 1BK6: [29]; 1Q1S, 1Q1T: [60]; 3BTR: [42]; 1Y2A: [41]; 3L3Q [44]; 2C1M, 2C1T: [36]; 1UN0: [35]; 3KND: [43]; 2JDQ: [30]; 1EE4, 1EE5: [34]; 1PJM, 1PJN:
[40]; 3FEY, 3FEX [31].

Fig. 1. Structure of Impα and the mechanism of cNLS binding. (A) Structure of mouse Impα (cartoon representation, grey) Arm repeat domain (in cartoon representation), with the
bound peptide corresponding to the nucleoplasmin cNLS in stick representation. The residues binding to the major site are shown in red, the linker region is shown in blue and the
residues binding to the minor site are shown in yellow. (B) The molecular surface of mouse Impα is shown, coloured by a residue conservation score. Amino acid alignment was
performed using Clustal W [143] on 30 Impα sequences. Conservation scores were calculated using Bayesian methods on the ConSurf server [144]. (C) Schematic representation of a
bipartite cNLS, and the binding site residues of mouse Impα. The conserved tryptophan and asparagine array interacts with the aliphatic portions of the basic residues and cNLS
backbone, respectively. The acidic residues that participate in hydrogen-bonding and electrostatic interactions with the basic cNLS side chains are also shown in red, and are found on
the periphery of the binding groove. (D) Cartoon representation of mouse Impα with all currently available structures of cNLS peptides, as listed in Table 1, superimposed (see
Table 1 for abbreviations and references PDB ID: 1EJL, SV40 TAg, navy; 1BK6, SV40 TAg, orange; 1Q1S, SV40 TAg, teal; 1Q1T, SV40 TAg, forest green; 1AIL, αIBB domain, red; 1IQ1,
αIBB domain, purple; 3BTR, AR, bright yellow; 1Y2A, PLSCR1, purple blue; 1EE4, c-Myc, yellow; 3L3Q, pepTM, dark blue; 2C1M, Nup50, light pink; 2C1T, Nup2, pale cyan; 1UN0,
Nup2, olive; 3KND, TPX2, light teal; 1EE5, Npl, green; 1EJY, Npl, violet; 1PJM, Rb, deep purple; 1PJN, N1N2, hot pink). The cNLSs all bind to the inner concave groove of the adaptor
protein, however, also differentially explore the protein surface. The structures of the Nup2p/Nup50 peptides are also shown, and bind to an additional C-terminal site of Impα (PDB
ID 2C1T and 2C1M), as well as the minor site, which has implications for cNLS/Impα dissociation in the nucleus. (E) Cartoon representation of the superposition of human Impα5
(green) and human Impα1 in the same orientation as Impα in A and D, with cargo proteins (in ribbon representation) PB2 C-terminal domain fragment (deep teal) and the cap-
binding complex (comprised of CBP80, magenta, and CBP20, yellow) from their respective complexes. The interacting residues of the cargo proteins are shown in stick
representation. The CBP80 protein contains a bipartite cNLS, and no other interactions outside this sequence are seen between the adaptor protein and the cap-binding complex. The
PB2 cNLS is also bipartite in nature, and the linker regionwas not visible in the electron density. Interestingly, lysine 718 interacts with residues that constitute the P3′ binding pocket
on the Impα5 surface, and is found 20 residues N-terminal to the cNLS sequence. Impα5 Arm repeat 10 stabilizes PB2 binding.

1565M. Marfori et al. / Biochimica et Biophysica Acta 1813 (2011) 1562–1577
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restrita a testículos. Apesar disso, é possível que os diferentes tipos de importina α 

apresentem padrões específicos em cada tecido (KAMEI et al., 1999; KOHLER et al., 

2002; QUENSEL et al., 2004). Também, é possível que NLS se liguem especificamente 

a uma isoforma de importina α ou que possam se ligar a várias ou a todas (KOHLER et 

al., 1999). A nomenclatura dos diferentes importinas é complexa e, por isso criou-se um 

consenso de símbolos aprovados para cada uma delas (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Nomenclatura da família de importinas.  Adaptado de: YATES et al. (2017) 

Approved 
Symbol Approved Name Previous 

Symbols Synonyms Chromosome 

IPO4 importin 4   Imp4, FLJ23338 14q12 

IPO5 importin 5 KPNB3, 
RANBP5 IMB3, MGC2068, Pse1 13q32.2 

IPO7 importin 7 RANBP7 Imp7 11p15.4 
IPO8 importin 8 RANBP8 IMP8 12p11.21 
IPO9 importin 9  Imp9, FLJ10402 1q32.1 

IPO11 importin 11  RanBP11 5q12.1 
IPO13 importin 13  IMP13, KIAA0724, RANBP13 1p34.1 

KPNA1 karyopherin 
subunit alpha 1  SRP1, RCH2, NPI-1, IPOA5 3q21.1 

KPNA2 karyopherin 
subunit alpha 2 RCH1 SRP1alpha, IPOA1, QIP2 17q24.2 

KPNA3 karyopherin 
subunit alpha 3  SRP1gamma, SRP4, hSRP1, IPOA4 13q14.2 

KPNA4 karyopherin 
subunit alpha 4  

QIP1, SRP3, IPOA3, MGC12217, 
MGC26703 3q25.33 

KPNA5 karyopherin 
subunit alpha 5  SRP6, IPOA6 6q22.1 

KPNA6 karyopherin 
subunit alpha 6  

IPOA7, KPNA7, MGC17918, 
FLJ11249 1p35.2 

KPNA7 karyopherin 
subunit alpha 7  IPOA8 7q22.1 

KPNB1 karyopherin 
subunit β 1  

NTF97, IPOB, MGC2155, MGC2156, 
MGC2157, IMB1, Impnb, IPO1 17q21.32 

TNPO1 transportin 1 KPNB2 MIP, TRN, IPO2, MIP1 5q13.2 
TNPO2 transportin 2  IPO3, KPNB2B, FLJ12155, TRN2 19p13.13 
TNPO3 transportin 3 LGMD1F TRN-SR, MTR10A, TRN-SR2, IPO12 7q32.1 

 

Além da importina β1 ou KPNB1 , existem outras importinas com estrutura e 

funções semelhantes a esta (STROM; WEIS, 2001; CHOOK; SUEL, 2011). Por 

exemplo, a Transportina1/KPNB2 que realiza o transporte nuclear de proteínas que 

possuem um PY-NLS (LEE et al., 2006). Além dessas carioferinas β foram descritas 11 

importinas no ser humano que realizam o transporte nuclear de moléculas através da 
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interação com nucleoporinas (STROM; WEIS, 2001). A importina β1/KPNB1 também foi 

chamada como importina 1 e a Transportina1/KPNB2 como importina 2 (Tabela 3 e 

Tabela 4). Assim, as próximas importinas parecidas a importina β receberam os nomes 

de importina 3 a 13 (YATES et al., 2017). Cada importina realiza o transporte nuclear de 

cargas específicas como é mostrado na Tabela 4 (STROM; WEIS, 2001; TRAN; 

BOLGER; WENTE, 2007; TWYFFELS; GUEYDAN; KRUYS, 2014).  

 
Tabela 4. Importinas semelhantes a importina β e sua carga. Adaptado de: (STROM; WEIS, 2001; 

TRAN; BOLGER; WENTE, 2007; TWYFFELS; GUEYDAN; KRUYS, 2014) 
Importina Sinônimos Carga 

IPO1 KPNB1 Proteínas reconhecidas por 
importin α com cNLS 

IPO2 TNPO1/KPNB2 Proteínas com PY-NLS 

IPO3 TNPO2 Proteínas com PY-NLS ou 
semelhantes a um PY-NLS 

IPO4  

Histonas, proteína 
ribossomal S3a, proteína 

de transição 2 

IPO5 KPNB3 
Proteínas ricas em K, 

histonas, proteínas 
ribossomais,  

IPO7  
Proteínas ribossomais, 

Smad, ERK 
IPO8  SRP19, Smad 

IPO9  
Histonas, proteínas 

ribossomais 
IPO11  UbcM2, rpL12 

IPO12 TNOP3/TRN-
SR Proteínas ricas em SR 

IPO13  UBC9, Y14 
 

 

1.2.4 Vias de importação nuclear não clássicas 

 
Existem NLS não clássicos, que são independentes de importina α, como os já 

mencionados com sequências ricas em arginina (R), os PY-NLS e os ricos em lisina (K). 

Da mesma forma, existem outras proteínas que também utilizam vias de importação 

nuclear sem a necessidade de uma proteína adaptadora como importina α (ROTH et 

al., 2007; ROTH et al., 2011). Uma dessas proteínas é Snurportina 1. que funciona 

como proteína adaptadora e se liga a importina β, já que contem um domínio parecido 
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ao IBB. A Snuportina 1 realiza o transporte nuclear de ribonucleoproteínas do 

spliceossomo que contem UsnRNAs (UsnRNPS), onde o cap de m3G no RNA funciona 

como um NLS para se ligar a Snuportina 1 (FISCHER et al., 1993). Snuportina por sua 

vez se liga à importina β através do seu domínio parecido ao IBB (HUBER et al., 1998).  

 

Existem proteínas que utilizam o citoesqueleto para facilitar a interação com 

importinas. O citoesqueleto, tanto de microtúbulos quanto de actina, ajuda no acúmulo 

e no transporte dessas proteínas para as proximidades do núcleo onde é reconhecido 

pelas importinas e translocam ao núcleo. Um exemplo desse transporte é o da proteína 

relacionada ao hormônio paratireoideano (PTHrP) que interage com os microtúbulos, 

deslocando-se a través deles até chegar próximo do núcleo (ROTH et al., 2007; ROTH 

et al., 2011). Vários vírus também se valem do citoesqueleto para chegar ao núcleo. 

Como a proteína viral semelhante à síndrome de Wiskott-Aldrich (WASP) no 

baculovrius Autographa california Multiple Nucleoplolyhedrovirus ou AcMNPV, que ativa 

a polimerização de actina por Arp2/3 e que foi identificada como a responsável de 

translocar AcMNPV através do NPC (GOLEY et al., 2006; OHKAWA; VOLKMAN; 

WELCH, 2010).  

 

Outras proteínas não dependem de importinas e translocam ao núcleo interagindo 

diretamente com as nucleoporinas Esse é o caso da Nup153 que interage diretamente 

com proteínas como a integrase do HIV-1 (WOODWARD et al., 2009), STAT1 (MARG 

et al., 2004) e ERK2 para importá-las ao núcleo (WHITEHURST et al., 2002). Outro 

exemplo de uma via independente de importinas é a mediada por Ran-GDP e 

repetições Ankyrin conhecida como RaDAR (RanGDP/AR) (LU et al., 2014). Por essa 

via é realizado o transporte nuclear de reguladores transcricionais como os que regulam 

NFκB e p53 (LU et al., 2014).  

 
Além das mencionadas, existem proteínas que utilizam calmodulina em um 

contexto cálcio dependente para serem transportadas ao núcleo (SWEITZER; 

HANOVER, 1996; HANOVER; LOVE; PRINZ, 2009). Outra via é a mediada pela família 

de lectinas que reconhecem porções de açucares em proteínas glicosiladas e dessa 

forma realizam o transporte nuclear (DUVERGER; ROCHE; MONSIGNY, 1996; 
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RONDANINO et al., 2003; MONSIGNY et al., 2004). Finalmente, outras proteínas que 

translocam interagindo diretamente com nucleoporinas funcionam como carioferinas 

dando carona (piggyback) às proteínas que se ligam a estas e que carecem de um 

NLS, como no caso da proteína LEF1 e sua interação com β-catenina (HUBER et al., 

1996; KIM; HAY, 2001; ASALLY; YONEDA, 2005). Isso é observado em plasmídeos 

que são reconhecidas por fatores de transcrição na região conhecida como DNA 

nuclear targeting sequence (DTS) (geralmente na região do promotor). Quando esses 

fatores de transcrição translocam ao núcleo via importinas, estes levam junto as 

moléculas de DNA (VACIK et al., 1999; WILSON et al., 1999; DEAN; STRONG; 

ZIMMER, 2005). Isso é utilizado em terapia gênica para aumentar a eficiência do 

transporte nuclear de plasmídeos. Um resumo de todas essas vias não convencionais 

de importação nuclear é mostrado na Figura 6.  

 

 
 
Figura 6. Vias não convencionais de importação nuclear.  1. Via clássica de importação através de 
importinas α e β. 2. Via clássica de exportação nuclear por exportina 1. 3. Importação nuclear facilitada 
pelo citoesqueleto, que acumula as proteínas a serem transportadas perto do núcleo. 4. Proteínas podem 
ser importadas ao núcleo por calmodulina (laranja). 5. Proteínas também podem ser exportadas por 
calreticulina (laranja) em um contexto cálcio (azul) dependente. 6. Importação nuclear através de difusão. 
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7. Importação nuclear por “carona” com proteínas que carecem de um NLS mediada por proteínas que 
interagem diretamente com nucleoporinas ou são importadas pela via clássica. 8. Importação nuclear de 
proteínas glicosiladas (Gly) pelo reconhecimento de açucares por meio da família das lectinas (L). 9. 
Importação nuclear de DNA por meio da interação da sequência de DNA (DTS) com fatores de 
transcrição (TF) que translocam pela via clássica. Adaptado de WAGSTAFF; JANS (2009) 
 

1.2.5 Transporte núcleo-citoplasmático e regulação dos processos celulares 

 
O controle do tráfego núcleo-citoplasmático tem o papel de controlar as moléculas 

que entram e saem do núcleo onde se encontra a maquinaria para realizar a transcrição 

de um gene. Além, desse papel na regulação da expressão gênica, a maquinaria desse 

tráfego também desempenha outras funções biológicas, por exemplo, KPNA2 está 

envolvida na regulação da proliferação celular promovida pelo estrógeno (TAN et al., 

2014). A KPNA2 também está associada a metástase pela via c-Jun (TSAI et al., 2016). 

Também, outras importinas, como KPNB1 é requerida para a sinalização retrograda de 

axônios danificados (PERRY et al., 2012). 

 

Não só as importinas têm outros papeis importantes na célula, Ran-GTPase além 

de controlar a direcionalidade no transporte do núcleo tem um papel importante na 

mitose, participando na montagem do fuso mitótico, na dinâmica da membrana nuclear 

e controlando as transições nas etapas do ciclo celular (CLARKE; ZHANG, 2008). O 

NPC é um importante regulador da expressão gênica devido a sua influencia na 

arquitetura do núcleo e ao controle do fluxo da informação genética das moléculas 

associadas à tradução de proteínas no citoplasma (STRAMBIO-DE-CASTILLIA; 

NIEPEL; ROUT, 2010). Foi observado que a maquinaria do transporte nuclear também 

é importante para a diferenciação celular, onde o um transporte nuclear alterado de 

fatores de transcrição importantes podem resultar em doenças (YASUHARA; OKA; 

YONEDA, 2009; KIMURA; IMAMOTO, 2014). De fato, devido à importância da 

localização espaço-temporal de supressores de tumor e proto-oncogenes, e o papel 

das carioferinas na mitose e a integridade cromossomal, uma alteração no sistema dos 

componentes do transporte núcleo-citoplasmático tem sido associada a doenças, 

incluindo câncer (CAGATAY; CHOOK, 2018). Esses dados demonstram a integração 

do sistema de controle do tráfego núcleo-citoplasmático com os processos celulares.   
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral   

 

O principal objetivo deste trabalho é determinar o mecanismo do tráfego núcleo-

citoplasmático de Maspina 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar o sinal de localização nuclear de maspina 

2. Investigar o mecanismo da translocação nuclear de maspina 

3. Determinar o papel da fosforilação de maspina no tráfego núcleo-citoplasmático 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho não envolveu a manipulação direta de seres humanos ou animais, e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais e pela Comissão de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do ICB, Protocolo CEP-ICB Nº. 654/14 

 

3.1 Predição do NLS de Maspina 

Foi usado o software cNLS mapper (KOSUGI et al., 2009) para predizer um 

possível NLS na sequência de aminoácidos de maspina (UniProt identifier: P36952-1). 

Para a predição, foi usada a região inteira de maspina usando um cut-off do score de 

6.0.  

 

3.2 Cultura de Células 

Foram utilizadas três linhagens de células neste trabalho, todas obtidas do 

American Type Culture Collection (ATCC).  

 
3.2.1 Cultivo de células HeLa  

Células HeLa foram cultivadas em DMEM (Dulbecco's modified Eagle's médium) 

(Sigma-Adrich) suplementado com 10% soro fetal bovino  (Sigma-Aldrich) e 1X 

Penicilina-Estreptomicina. As células foram mantidas a 37ºC em atmosfera úmida de 

5% de CO2. 

 

3.2.2 Cultivo de células HEK293T 

Células HEK293T foram cultivadas em DMEM (Dulbecco's modified Eagle's 

medium) (GIBCO) suplementado com 10% soro fetal bovino (GIBCO) e 1X Penicilina-

Estreptomicina. As células foram mantidas a 37ºC em atmosfera úmida de 5% de CO2. 

 

3.2.3 Cultivo de células MCF10A 

Células MCF10A foram cultivadas em DMEM/F12 (Dulbecco's modified Eagle's 

médium/Nutrient Mixture F-12) (GIBCO) suplementado com 5% soro de cavalo 
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(GIBCO), EGF 20ng/ml, Hidrocortisona 0.5mg/ml, Toxina Colérica 100ng/ml, Insulina 

10ug/ml e 1X Penicilina-Estreptomicina. As células foram mantidas a em atmosfera 

úmida de 5% de CO2. 

 

3.3 Plasmídeos e clonagem 

Foram feitas várias construções para poder estudar o transporte nuclear de 

maspina:  

 

3.3.1 Clonagem de Maspina-GFP 

Para estudar o possível NLS de maspina foi gerado o plasmídeo Maspina-GFP, a 

sequencia do cDNA de maspina foi obtida do plasmídeo SERPINB5 (Origene, número 

de catalogo: RC224287) e inserido ao vetor pEGFP-N3. O cDNA de maspina foi obtido 

usando primers desenhados com os sítios de restrição da enzima XhoI e XmaI (New 

England Biolabs). As sequencias dos primers Hmaspin-XhoI-Forward e Hmaspin-XmaI-

Reverse usados foram, respectivamente: 5’- GAA CTC GAGGCC GCC GCG ATC 

GCC-3’ e 5’-ATT ATT GTT CCC GGG GGA GAA CAG AAT TTG CCA AAG AA-3’. O 

produto de PCR digerido com XhoI e XmaI foi inserido ao vetor pEGFP-N3 também 

digerido com as mesmas enzimas de restrição e ligado usando T4 DNA ligase (Thermo 

Scientfic). O produto da ligação foi transformado em bactérias DH10β 

eletrocompetentes. Foi determinado quais das colônias obtidas tinham o inserto por 

meio de PCR de colônia usando os mesmos primers utilizados na clonagem e por meio 

da presença do inserto depois da digestão do plasmídeo das colônias com as enzimas 

de restrição XhoI e XmaI. A clonagem de maspina no vetor pEGFP-N3 foi confirmada 

por meio de sequenciamento.  

 

3.3.2 Clonagem de MaspinFL-5GFPs 

Para estudar o transporte regulado de maspina foi gerado o plasmídeo MaspinFL-

5GFPs (FL – full length), a sequência do cDNA de maspina foi obtida do plasmídeo 

maspin-GFP previamente clonado. O cDNA de maspina foi obtido usando primers 

desenhados com os sítios de restrição da enzima NheI (New England Biolabs) em 
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ambos os extremos. As sequências dos primers Mas-NheI-F2 (forward) e Mas-Nhe-R-1 

(reverse) usados foram, respectivamente: 5’-GAA CCG TCA GAT CCG CTA GCG CT-3’ 

e 5’-CAC TAG CTA GCG GAG AAC AGA ATT TGC CAA AGA AAA T-3’. O produto de 

PCR digerido com NheI foi inserido ao vetor pEGFP-GFP5 também digerido com NheI e 

ligado usando T4 DNA ligase (New England Biolabs).  

 

O produto da ligação foi transformado por meio de choque térmico em células 

competentes Subcloning Efficiency™ DH5α™ Competent Cells (Invitrogen) e as 

colônias foram testadas para confirmar a presença do inserto por meio de PCR com os 

primers usados na clonagem e por meio da digestão com a enzima XhoI (New England 

Biolabs). Aquelas colônias positivas para a presencia do inserto foram confirmadas por 

sequenciamento.  

 

3.3.3 Clonagem de 5GFPs-MaspinNLS 

Para testar o possível NLS de maspina foi feita a construção de 5GFPs-

MaspinNLS a sequência de DNA do possível NLS de maspina foram desenhados 

primers contendo os sítios de restrição da enzima BamHI (ThermoFisher Scientific) e a 

sequência do NLS. Os primers usados foram NLS/maspin-F (forward): 5’-GAT CCA 

AAC TAA TCA AGC GGC TCT ACG TAG ACA AAT CTC TGA ATC TTT CTA CAG 

AGT TCA TCA GCT CTA CGA AGA GAC CCT ATG CAG-3’ e NLS/maspin-R (reverse): 

5’-GAT CCT GCA TAG GGT CTC TTC GTA GAG CTG ATG AAC TCT GTA GAA AGA 

TTC AGA GAT TTG TCT ACG TAG AGC CGC TTG ATT AGT TTG-3’. Os primers 

foram anelados e ligados ao vetor pEGFP-GFP5 (cortesia do Dr. Gergely Lukacs, 

McGill University) previamente digerido com BamHI usando T4 DNA ligase (New 

England Biolabs).  

 

O produto da ligação foi transformado por meio de choque térmico em células 

competentes Subcloning Efficiency™ DH5α™ Competent Cells (Invitrogen). A presença 

do inserto nas colônias obtidas foi confirmada por sequenciamento.  

 

3.3.4 Outras construções 
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Foram utilizadas várias construções já descritas na literatura para estudar o 

transporte nuclear de maspina. Essas construções foram gentilmente cedidas por 

alguns colegas:  

 
3.3.4.1 Plasmídeo 5GFPs-NLS1 

A construção 5GFPs-NLS1 contendo o NLS da proteína NP do vírus da Influenza 

A foi uma cortesia da Dra. Nelly Panté, The University of British Columbia (WU et al., 

2017). 

 

3.3.4.2 Plasmídeo de Ran-GTPase e mutantes 

Para estudar se Ran-GTPase tem um papel no transporte nuclear do possível NLS 

de maspina foi utilizada a construção pcDNA-RanWT-mRFP1-polyA que foi um 

presente de Yi-Zhang (Addgene plasmid#59750). Também foram utilizadas as 

construções dos mutantes de Ran-GTPase: pTK21 (RanT24N) foi um presente de Ian 

Cheeseman (Addgene plasmid# 37396) e o plasmídeo pmCherry-C1-RanQ69L foi um 

presente de Jay Brenman (Addgene plasmid# 30309). 

 

3.4 Mutações sítio dirigidas 

Para estudar o papel de certos resíduos no transporte nuclear de maspina foram 

realizadas várias mutações sítio-dirigidas. Todas as mutações foram feitas seguindo o 

protocolo descrito por LIU; NAISMITH (2008): 

 
3.4.1 Deleção do NLS 

Para testar se o NLS predito tem alguma função na localização nuclear de maspina 

foi feita uma deleção da sequência completa do possível NLS de maspina, do resíduo 

87 ao 114. Foram utilizados os primers Hmaspin Δ87-114 Fwd: 5’ TAC TCA CTG GAA 

TTG GAA ACT GTT GAC TTC AAA GAT AAA TTG G 3’ e Hmaspin Δ87-114 Rvs: 5’ 

TTC CAA TTC CAG TGA GTA AAA GGA ACT AAG TTT GTT TAC ATCC 3’.  

 

3.4.2 Mutações sítio dirigidas dos resíduos de Lisina e Arginina do possível NLS: 
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Foram mutadas as lisinas 87, 90, 109, 114 e as argininas 91 e 110 do plasmídeo 

maspina-GFP foram substituídas por alanina e glutamina, respectivamente. Para tal, 

foram desenhados os seguintes primers (Tabela 5):  

 
Tabela 5. Primers utilizados para as mutações sítio-dirigidas das lisinas e argininas do possível  

NLS de maspina 
Aminoácido Primer Sequência do primer 

Lisina 87 F-K87A 5'-AGTTCCTTTTACTCACTGGCCCTAATCAAGCGG-3' 

R-K87A 5'-CAGTGAGTAAAAGGAACTAAGTTTGTTTAC-3' 

Lisina 90 F-K90A 5'-TACTCACTGAAACTAATCGCACGGCTCTACGTA-3' 

R-K90A 5'-GATTAGTTTCAGTGAGTAAAAGGAACTAAG-3' 

Lisina 109 F-K109A 5'-AGAGTTCATCAGCTCTACGGCAAGACCGTATGC-3' 

R-K109A 5'-CGTAGAGCTGATGAACTCTGTAGAAAGATT-3' 

Lisina 114 F-K114A 5'-ACGAAGAGACCGTATGCAGCAGAATTGGAAACT-3' 

R-K114A 5'-TGCATACGGTCTCTTCGTAGAGCTGATGAA-3' 

Arginina 91 F-R91Q 5'-CTCACTGAAACTAATCAAGCAACTCTACGTAGA-3' 

R-R91Q 5'-GCTTGATTAGTTTCAGTGAGTAAAAGGAAC-3' 

Arginina 110 F-R110Q 5'-AGTTCATCAGCTCTACGAAGCAACCGTATGCAA-3' 

R-R110Q 5'-CTTCGTAGAGCTGATGAACTCTGTAGAAAG-3' 

 

3.4.3 Mutação sítio dirigida dos resíduos de Serina:  

Para substituir as serinas 135 e 240 por alanina no plasmídeo maspina-GFP foram 

desenhados os seguintes primers: S135A-Fwd: TCA ACA ACG CAA TTA AGG ACC 

TCA CAG ATG GCC AC; S135A-Rvs: CTT AAT TGC GTT GTT GAT CTG ACC TTT 

CGT TTC TTC; S240A-Fwd: ATG AGG CGA CAG GAT TGG AGA AGA TTG AAA AAC 

AAC; e S240A-Rvs: CCT GTC GCC TCA TCC TCC ACA TCC TTG GGT AGT AG. 

 

3.5 Transfecção e Co-transfecção de plasmídeos 

Foram transfectadas três linhagens celulares diferentes para estudar o transporte 

nuclear de maspina. Para cada linhagem foi utilizado um reagente em específico e foi 

seguido um protocolo diferente. 
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3.5.1 Transfecção de células HeLa com Lipofectamine 2000 

Células HeLa foram cultivadas em lamínulas em meio DMEM com 10% de Soro 

Fetal Bovino sem antibióticos em placas de 24 poços. Os plasmídeos foram 

transfectados usando 1,5ul de Lipofectamina 2000 (Invitrogen) e 500 ng de plasmídeo 

seguindo o protocolo fornecido pelo fabricante. Para a co-transfecção, foram usados 

250 ng de DNA de cada plasmídeo.  

 

3.5.2 Transfecção de células HEK293T com PEI 

Células foram cultivadas em lamínulas em meio DMEM com 10% de Soro Fetal 

Bovino com antibióticos em uma placa de 6 poços. Depois de atingirem uma 

confluência de 70-80%, foram transfectadas diluindo 3 µg do plasmídeo em 200µl de 

DMEM puro com 9 mg de PEI (Polyethylenimine) 25kD lineal (Polysciences, cat#23966-

2). Os reagentes foram incubados por 15 min a temperatura ambiente antes de serem 

adicionados às células. No caso de placas de 24 poços foram utilizados 2 µg do 

plasmídeo em 100 µl de DMEM puro com 3,3 mg de PEI. 

 

3.5.3 Transfecção de células HeLa e MCF10A com Fugene HD 

Células HeLa ou MCF10A foram cultivadas em lamínulas com meio sem 

antibióticos em placas de 24 poços. Os plasmídeos foram transfectados usando 500 ng 

de DNA do plasmídeo e 1,5 µl de FuGENE HD reagent (Promega) seguindo o protocolo 

fornecido pelo fabricante. No caso de placas de 60 mm foram utilizados 6.5 µg de DNA 

do plasmídeo e 19,5 µl de FuGENE HD reagente (Promega).   

 

3.5.4 Visualização das células transfectadas 

Após 24h da transfecção, as células cultivadas em lamínulas foram fixadas com 

PFA3% diluído em PBS pH 7,4 por 10 min e lavadas com PBS por 5 min três vezes. As 

lamínulas foram montadas em lâminas usando o meio de montagem ProLong Diamond 

Antifade com ou sem DAPI (Molecular Probes). Quando foi utilizado meio de montagem 

sem DAPI, as lamínulas foram incubadas com Hoechst (1:5000) por 10 min e lavadas 
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por 10 min com PBS-Tween 0,1% antes de serem montadas. As células foram 

visualizadas no microscópio de fluorescência confocal Olympus Fluoview FV1000 

confocal laser scanning microscope na University of British Columbia ou no Zeiss LSM 

780-NLO no CEFAP do Instituto de Ciências Biomédicas na Universidade de São Paulo 

ou no microscópio de fluorescência DMi8-Leica no Instituto de Química da Universidade 

de São Paulo.  

 

3.6 Quantificação da importação nuclear 

Para as células transfectadas com as mutações do plasmídeo maspina-GFP foi 

realizada uma contagem de quantas células apresentam uma maior localização nuclear 

de maspina em relação ao citoplasma. Foi usado o teste de Fisher's Exact (p<0.05) 

para determinar se existe diferença significativa no número de células que apresentam 

uma menor quantidade de maspina no núcleo.  

 

Para as células transfectadas com os plasmídeos com 5GFPs a importação 

nuclear foi quantificada segundo o descrito por WU; SUN; PANTE (2007). Brevemente, 

a intensidade da fluorescência foi medida em áreas definidas (20 x 20 pixels) dentro do 

núcleo (Fn) e no citoplasma (Fc) usando ImageJ (National Institute of Health), assim 

como intensidade média do fundo ou background (MB) foi medida também. A razão do 

intensidade da fluorescência do núcleo pela do citoplasma foi calculada usando a 

equação: Fn/Fc = (Fn-MB)/(Fc-MB). Foram obtidos dados de pelo menos 50 células por 

experimento. Foi feito um teste de distribuição normal para cada conjunto de dados 

usando o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. No caso de ter uma distribuição 

normal, foi realizada uma ANOVA de uma via para comparar as médias entre os 

grupos. No caso de uma distribuição não normal, foi realizado um teste de Kruskal-

Wallis. Para comparar todos os grupos foi feito um teste post-hoc de Dunns. Todas as 

analises estatísticas foram realizadas usando GraphPad Prism e um valor p<0,05  foi 

considerado significativo. Todos os dados foram representados como a média ± o erro 

padrão da média (standard error of the mean ou S.E.M).  

 

3.7 Ensaio de Importação nuclear em células permeabilizadas com digitonina 
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Células HeLa cultivadas em lamínulas foram permeabilizadas com digitonina (20 

µg/ml) por 3 min a temperatura ambiente. Depois foram lavadas 3 vezes com tampão 

de importação (HEPES pH 7,4 20 mM, acetato de potássio 110 mM, EGTA 1mM, 

acetato de sódio 5mM, acetato de magnésio 2mM, DTT 2mM, 10 µg/ml inibidores de 

protease) e incubadas durante 30 min a 37ºC com 2 µg de maspina recombinante 

(Peprotech), BSA fusionado ao NLS de SV40 (BSA-NLS) e BSA conjugados ao 

fluoróforo Cy3. BSA-NLS e BSA foram utilizados como controle positivo e negativo, 

respectivamente. A conjugação das proteínas com Cy3 foi feita usando  o Cy3 bis-

Reactive dye pack (GE Healthcare Amersham). As diferentes proteínas conjugadas com 

Cy3 foram incubadas na presença ou não de solução de um tampão regenerativo de 

energia (0,4mM ATP, 0,45mM GTP, 4,5mM fosfocreatina, 18U/ml de 

fosfocreatinaquinase, 1,6 mg/ml BSA) e de extrato de proteínas do citosol (Rabbit 

Reticulocyte Lysate tratado com Nuclease, Promega). Em seguida foram lavadas com 

tampão de importação, fixadas com paraformaldeído (PFA) 3% por 10 min e montadas 

usando meio de montagem com DAPI ProLong  Diamond Antifade (Molecular Probes). 

As lâminas foram visualizadas ao microscópio de fluorescência confocal Olympus 

Fluoview FV1000 confocal laser scanning microscope na University of British Columbia 

 

3.8 Microinjeção de Xenopus laevis com Maspina-Ouro 

Ovócitos de X. laevis foram obtidos e microinjetados com maspina recombinante 

(Prepotech), BSA e BSA-NLS conjugados com ouro coloidal. BSA e BSA-NLS foram 

utilizados como controles, respectivamente. Após 1h ou 2h da microinjeção 

citoplasmática os ovócitos foram fixados com glutaraldeído 2% como descrito por 

COHEN; AU; PANTE (2009); AU; COHEN; PANTE (2010). Os ovócitos foram 

desidratados e embebidos em Epon e foram feitos cortes para visualização ao 

microscópio eletrônico de transmissão FEI Tecnai G2 Spirit na University of British 

Columbia. 

 

3.9 Tratamento de células MCF10A com Importazole 
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Para determinar se maspina transloca para o núcleo pela via clássica, células 

MCF10A foram tratadas com Importazole um inibidor KPNB1 (SODERHOLM et al., 

2011). Para tal, células foram cultivadas em lamínulas tratadas com Poli-D-Lisina. Em 

seguida, as células foram carenciadas por 16h e tratadas com Importazole (50µM) ou 

DMSO (0,4%) por 6h. Como controle positivo da inibição do transporte nuclear por 

importazole foi utilizado p65, uma subunidade de NFκB que tem um NLS clássico 

(BLANK; KOURILSKY; ISRAEL, 1991). Para induzir a translocação de p65 após o 

tratamento com Importazole, as células foram tratadas com TNFα (10ng/ml) por 2h.  

3.10 Imunofluorescência de maspina e p65 em células MCF10A:  

 Células MCF10A cultivadas em lamínulas foram fixadas com paraformaldeído 2% 

por 20 min. Em seguida, as células foram permeabilizadas com Triton X-100 0,5% em 

PBS por 10 min. Após a permeabilização as células foram bloqueadas com PBS-soro 

de cabra 10% durante 1h e incubadas com o anticorpo primário (1:100) overnight. No 

caso de maspina foi utilizado o anticorpo produzido em coelho anti-SerpinB5 (Sigma 

HPA019132). No caso do p65 foi utilizado o anticorpo produzido em coelho anti-NFκB 

p65 (Cell Signaling, C2284). No dia seguinte, as lamínulas foram lavadas com PBS-

Tween 20 (PBST) 0,1% 3 vezes por 10 min e incubadas com o anticorpo secundário 

(1:300) produzido em cabra anti-coelho Alexa Fluor®488 (Invitrogen). Em seguida as 

lamínulas foram lavadas com PBS-Tween 20 0,1% 3 vezes por 10 min e os núcleos 

foram corados com Hoechst (1:5000) durante 10 min. Por fim, as lamínulas foram 

lavadas por 10 min com PBS-Tween 0,1%, montadas e observadas no microscópio de 

fluorescência.  

 

3.11 Co-Imunoprecipitação  

Para identificar os possíveis mediadores do transporte nuclear de maspina foram 

feitas co-imunoprecipitações usando diferentes tipos de células e imunoprecipitando 

diferentes proteínas.  

 
3.11.1 Extração de proteínas para co-imunoprecipitação 
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As células foram tratadas com 40 µM of Importazole (Sigma-Aldrich) por 4h como 

foi descrito em KUBLUN et al. (2014). O Importazole rompe a interação entre KPNB1 e 

Ran-GTPase, estabilizando as interações transientes entre KPNA2 e as proteínas. 

Depois do tratamento, foram preparados extratos de proteína usando o tampão de lise 

(50 mM Tris-HCl pH 8, 150 mM NaCl, 5%, glicerol, 1% NP-40) com inibidores de 

protease. as células foram lavadas duas vezes com PBS gelado e depois 600 µl do 

tampão de lise foi adicionado às células cultivadas em placas de 60 mm. As células 

foram coletadas, incubadas a 4ºC sob agitação por 30 min e centrifugadas a 10.000 g a 

4ºC por 10 min. O sobrenadante foi recuperado, aliquotado e mantido a -20°C.   

 

3.11.2 Co-Immunoprecipitação de KPNA2 com anti-GFP 

Células HeLa foram transfectadas com os plasmídeos 5GFPs-MaspinNLS, 

MaspinFL-5GFPS, 5GFPs-NLS1 e 5GFPs. O plasmídeo 5GFPs-NLS1 foi usado como 

controle positivo da Co-IP, já que foi demonstrado que este NLS da proteína NP do 

vírus da Influenza A interage com KPNA2 (WANG; PALESE; O'NEILL, 1997; SASAKI et 

al., 2013). A Co-IP foi realizada utilizando o kit µMACs anti-GFP starting Kit (Miltenyi 

Biotec) de acordo com as instruções do fabricante. 50ul de Microbeads magnéticos 

conjugados a anti-GFP foram adicionados a 600ul de extrato proteico das células 

transfectadas e incubados por 30 min em gelo. Em seguida, o material foi aplicado nas 

µcolunas (Miltenyi Biotech), nas quais os microbeads ficaram retidos. O material foi 

lavado 4 vezes com 200 µl de tampão de lise e uma vez com tampão de lavagem 2 (10 

mM Tris-HCl pH 7.5). Em seguida, foi adicionado às colunas o tampão de eluição (50 

mM Tris-HCl pH 6.8, 50 mM DTT, 1%SDS, 1 mM EDTA, 0.005% azul de bromofenol, 

10% glicerol) pré-aquecido a 95ºC para coletar o eluato. O eluato foi analisado por 

Western Blot utilizando o anticorpo anti-KPNA2 (Abcam, ab70609) diluído em BSA 2% 

(1:1000) e o anticorpo anti-GFP (Thermo Scientific, MA5-15256) diluído em PBST-5% 

Leite desnatado.  

 

3.11.3 Co-Immunoprecipitação de GFP com KPNA2 

Células HeLa foram transfectadas com os plasmídeos 5GFPs-MaspinNLS, 

MaspinFL-5GFPs, 5GFPs-NLS1 e 5GFPs. Foram incubados 600 µl do extrato com 2 µg 
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de anti-KPNA2 (Santa Cruz, sc-55538) a 4°C com agitação overnight. No dia seguinte, 

os extratos foram imunoprecipitados usando beads de sepharose com Proteína G (GE 

Healthcare) e incubando-se por 1h a 4°C com agitação. Os beads de sepharose foram 

lavados 4 vezes com tampão de lise e 1 vez com tampão de lavagem 2 (10 mM Tris-

HCl pH 7.5). Os beads foram eluídos com 30 µl de tampão de amostra redutor (62,5 

mM Tris HCL pH 6,8 2% SDS, 10% glicerol, 5% 2-mercaptoetanol, azul de bromofenol) 

e incubou-se a 95°C por 5 min. O eluato foi analisado por Western Blot utilizando o 

anticorpo anti-KPNA2 (Abcam, ab70609) diluído em BSA 2% (1:1000) e o anticorpo 

anti-maspina (Sigma, HPA019132) diluído em PBST-5% Leite desnatado.  

 

3.11.4 Co-Immunoprecipitação de KPNA2 com anti-maspina 

Células MCF10A foram carenciadas por 24h e tratadas com EGF (20ng/ml) por 

1h, já que foi descrito previamente que EGF estimula a localização nuclear de maspina 

nessas células (TAMAZATO LONGHI et al., 2016).  Foram incubados 500 µg do extrato 

com 2 µg de anti-maspina (Millipore, MABC603) a 4°C com agitação overnight. No dia 

seguinte, os extratos foram imunoprecipitados usando beads de sepharose com 

Proteína G (GE Healthcare) e incubando-se por 1h a 4°C com agitação. Os beads de 

sepharose foram lavados 4 vezes com tampão de lise utilizado e 1 vez com tampão de 

lavagem 2 (10 mM Tris-HCl pH 7.5). Os beads foram eluidos com 30 µl de tampão de 

amostra redutor (62,5 mM Tris HCL pH 6,8 2% SDS, 10% glicerol, 5% 2-

mercaptoetanol, azul de bromofenol) e incubou-se a 95°C por 5 min. O eluato foi 

analisado por Western Blot utilizando o anticorpo anti-KPNA2 (Abcam, ab84440) diluído 

em BSA 5% (1:1000) e o anticorpo anti-GFP (Thermo Scientific, MA5-15256) diluído em 

PBST-5% Leite desnatado.  

 

3.11.5 Identificação por Espectrometria de Massas de proteínas que co-

imunoprecipitam com maspina em células tratadas com Importazole.  

Células MCF10A foram cultivadas em placas de 100mm e tratadas com Importazole 

50 µM durante 6h. As células foram lavadas 2 vezes com PBS gelado e coletadas em 

buffer H (50 mM β Glicerofosfato pH 7,3, 1,5 mM EGTA, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0,1 
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mM Na3VO4, 10 µg/ml aprotinina, 10 µg/ml leupeptina). Em seguida, as células foram 

sonicadas a uma amplitude de 20% por 7s, duas vezes com um intervalo de 20s. 

Depois, foram centrifugadas a 15.000 g por 15 min e o sobrenadante foi recuperado. 

Foram incubados 250 µg de extrato proteico das células com 2ug de anticorpo anti-

maspina overnight a 4ºC. Em seguida, o complexo anticorpo-antígeno foi incubado com 

beads de sepharose-proteína G por 1h a 4ºC.  Os beads foram lavados três vezes com 

buffer H sem DTT e uma vez com Tris-HCl 50 mM pH 8,0. Em seguida, os beads foram 

eluídos 3 vezes com 50 µl de glicina 0,2M pH 2,6 para análise no espectrômetro de 

massas. Esse trabalho foi feito em colaboração com a Dra. Julia Pinheiro Chagas da 

Cunha, do  Laboratório Especial de Ciclo Celular-LECC/cetics do Instituto Butantã. 

Após termos as proteínas identificadas, foi feita uma análise de enriquecimento as 

proteínas identificadas por espectrometria de massas utilizando o software online 

DAVID (HUANG DA; SHERMAN; LEMPICKI, 2009b; a).  

 

3.12 Western Blot 

Os eluatos das Co-Imunoprecipitações e os extratos de proteínas foram separados 

em um SDS-PAGE a 10%. As proteínas do gel foram transferidas para uma membrana 

de PVDF (Millipore) usando o tampão de transferência (25 mM Tris, 150 mM glicina e 

20% metanol) e o sistema de transferência Trans-Blot SD Semi-dry Transfer Cell 

(Biorad). Em seguida, a membrana foi bloqueada com leite desnatado 5% diluído em 

PBS-Tween 20 0,1% por 1h. Após o bloqueio, a membrana foi incubada overnight com 

o anticorpo primário. Depois a membrana foi lavada com PBST 3 vezes por 10 min e 

incubada com anticorpo secundário conjugado a peroxidase por 1h diluído no tampão 

de bloqueio. Em seguida, a membrana foi lavada de novo com PBST 3 vezes por 10 

min. A membrana foi incubada com Clarity Western ECL Blotting Substrate (BioRad), 

exposta a um filme de raio X (Ortho CP-G Plus – AGFA). 

 

3.13 Alinhamento múltiplo da sequência do NLS de maspina em outros organismos:  

Para determinar se o NLS de maspina se encontra conservado em outros 

organismos, foi feita uma busca dessa sequência nos bancos de dados da Uniprot 

((CHEN; HUANG; WU, 2017)) usando BLAST no site da ExPASy (GASTEIGER et al., 
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2003). A sequência de maspina humana foi alinhada com a sequência de 38 mamíferos 

(Tabela 6) pelo método MUSCLE na plataforma online (EDGAR, 2004). Para uma 

melhor visualização dos aminoácidos conservados foram utilizados os programas 

BoxShade (http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html) e foi criada uma 

sequência logo usando WebLogo (CROOKS et al., 2004). 
Tabela 6. Organismos utilizados no alinhamento múltiplo. 

Uniprot Accesion Nº Organismo 
G1LIJ9 Ailuropoda melanoleuca 

L8HPG3 Bos mutus 
A4FV69 Bos taurus 
B1MTB7 Callicebus moloch 
U3D1I0 Callithrix jacchus 
S9X5F1 Camelus ferus 
E2REC1 Canis familiaris 
H0VPS2 Cavia porcellus 

A0A0D9S023 Chlorocebus sabaeus 
G3HD42 Cricetulus griseus 
F6YDZ0 Equus caballus 
M3W9H2 Felis catus 

A0A091D0H5 Fukomys damarensis 
E1BTE2 Gallus gallus 
G3RPE0 Gorilla gorilla 
G5BH00 Heterocephalus glaber 
P36952 Homo sapiens 
I3M9Q3 Ictidomys tridecemlineatus 
G3T7I5 Loxodonta africana 

G7PWX3 Macaca fascicularis 
F7CTZ9 Macaca mulatta 
F7ASZ9 Macaca mulatta 
F7DMP5 Monodelphis domestica 
P70124 Mus musculus 
G9KN55 Mustela putorius 
L5MB33 Myotis davidii 
U6CUZ1 Neovison vison 
G1RBT6 Nomascus leucogenys 
F6XZ96 Ornithorhynchus anatinus 
G1TCD0 Oryctolagus cuniculus 
H0X9B7 Otolemur garnettii 
W5P8T8 Ovis aries 
H2R6Q3 Pan troglodytes 
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A0A096N0K8 Papio anubis 
H2NWH8 Pongo abelii 
L5KHD8 Pteropus alecto 
P70564 Rattus norvegicus 

F1SMW3 Sus scrofa 
L9L820 Tupaia chinensis 

 
 
3.14 Variações dos aminoácidos na sequência do NLS de maspina que estão 

associadas a tumores 

Foi realizada uma busca no banco de dados de Ensembl (ZERBINO et al., 2018) de 

possíveis variações na sequência de DNA dos aminoácidos do possível NLS de 

maspina. Não foram analisadas as variações que se encontravam dentro de íntrons. 

Dentro das variações encontradas dentro da sequência de DNA foram procuradas 

aquelas que estão associados a tumores segundo o banco de dados da COSMIC 

(FORBES et al., 2017). 
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4 RESULTADOS 

Maspina tem múltiplas atividades biológicas que incluem regulação da proliferação, 

adesão, migração e morte celular, expressão gênica e resposta ao estresse oxidativo 

(BAILEY et al., 2006). Essas atividades dependem das moléculas com as quais 

interage e da sua localização subcelular. No núcleo maspina regula a expressão gênica 

interagindo com o fator regulatório de interferon 6 (IRF6) (BAILEY et al., 2005) e a 

deacetilase de histona 1 (HDAC1) (LI et al., 2006). Na mitocôndria é pró-apoptótica 

(ZHANG et al., 1999; JIANG et al., 2002; LATHA et al., 2005; ZHANG; SHI; ZHANG, 

2005) e no citoplasma regula a resposta ao estresse oxidativo interagindo com GST 

(YIN et al., 2005; MAHAJAN et al., 2013). Na membrana e no espaço extracelular 

maspina aumenta a adesão celular mediante a sua interação com integrina β1 (CELLA 

et al., 2006) e uPA/uPAR (SHENG et al., 1998; YIN et al., 2006). Assim, estudar a 

regulação da localização subcelular de maspina é importante para entender o controle 

das suas funções celulares. 

 

Maspina inicialmente foi descrita como um gene supressor de tumor em células 

tumorais de mama (ZOU et al., 1994). Deste modo, os primeiros estudos confirmaram o 

papel de maspina como supressora de tumor (HOJO et al., 2001; MAASS et al., 2001; 

BOLTZE et al., 2003; BOLTZE et al., 2004; SOPEL; KASPRZYK; BERDOWSKA, 2005; 

SHARMA et al., 2011), em parte devido a seu papel na migração, adesão e morte 

celular. No entanto, estudos clínicos também mostraram uma correlação da expressão 

de maspina e um aumento da progressão tumoral (SONG et al., 2002; KIM et al., 2003; 

UMEKITA; YOSHIDA, 2003; ITO, Y. et al., 2004; KIM et al., 2005; TERASHIMA et al., 

2005; LEE; SUH; LI, 2006; TSOLI et al., 2007). Outra controvérsia que ainda não tem 

sido resolvida é se a localização subcelular de maspina está associada com o seu 

papel como supressora de tumor. A maior parte dos estudos indicam que a expressão 

de maspina no núcleo está associada a um bom prognóstico e é essencial para o seu 

papel de supressora de tumor (GOULET et al., 2011; MACHOWSKA et al., 2014). 

Entretanto, também surgiram trabalhos mostrando o contrário (WOENCKHAUS et al., 

2007; MARTINOLI et al., 2014). Assim, ao elucidar o mecanismo que controla o tráfego 
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núcleo-citoplasmático de maspina poderemos reconciliar essas divergências. Também, 

essas divergências indicam que as funções biológicas de maspina dependem do tipo 

celular e são contexto-dependentes. Contudo, o mecanismo envolvido nesse tráfego 

núcleo-citoplasmático de maspina ainda é desconhecido. Desta forma, neste trabalho 

investigamos o mecanismo da translocação de maspina para o núcleo. A maioria das 

proteínas utiliza a via clássica de importação nuclear, portanto, investigamos se 

maspina tinha um NLS clássico na sua sequência de aminoácidos a través de um 

software de predição.  

 

4.1 Predição de um Sinal de Localização Nuclear (NLS) de maspina 

Utilizando o algoritmo de predição de NLS cNLS mapper (KOSUGI et al., 2009) 

identificamos uma sequência de aminoácidos de um possível NLS monopartido ou 

bipartido de maspina (Figura 7A). Levando em consideração a grande variabilidade de 

NLS descritos, e que o tamanho do linker entre os grupos de aminoácidos básicos é 

bastante variável, desenhamos o NLS hipotético de maspina como: 

(KX2KR)X17(KRX3K). Ou seja, o possível NLS contém dois grupos de aminoácidos 

enriquecidos de lisina e arginina separados por um link de 17 aminoácidos (Figura 7B).   
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Figura 7. Predição de um NLS na sequência de maspina humana utilizando o programa cNLS 
Mapper.  A. Sequência de aminoácidos da maspina humana (painel superior) e predição de um NLS 
monopartido (painel do meio) ou bipartido (painel inferior). B. Sequência hipotética do NLS de maspina 
mostrando os resíduos de lisina e arginina em vermelho. 
 
4.2 A sequência do NLS de Maspina está envolvida no transporte nuclear de maspina 
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Para testar se esse possível NLS de maspina é responsável pela localização 

nuclear de maspina construímos um plasmídeo com o cDNA de maspina humana 

fusionado com GFP (Figura 8A). Dessa maneira poderíamos fazer mutações na 

sequência do NLS e depois transfectar em células para observar os efeitos na 

localização subcelular de maspina por meio de microscopia de fluorescência. Assim, 

para avaliar esse possível NLS decidimos deletar os 28 aminoácidos que constituem 

esse NLS no plasmídeo maspina-GFP (Figura 8B). Em seguida, transfectamos essa 

construção em células HEK293T e observamos a localização subcelular de maspina 

(Figura 9A) ao microscópio de fluorescência.   
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Figura 8. Deleção do possível sinal de localização nuclear (NLS) de maspina.  A. Mapa do 

plasmídeo Maspina-GFP. B. Diagrama esquemático da localização do possível NLS de maspina e a 

deleção desse NLS na sequência de maspina-GFP  
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Figura 9. Localização de maspina com os resíduos do NLS predito deletados.  A. Células HEK293T 
foram transfectadas com os plasmídeos indicados à esquerda da figura. Os núcleos foram corados com 
Hoechst e o material foi analisado em  um microscópio confocal. Barra de escala: 10 µm. B. 
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Quantificação do número de células que apresentam uma maior quantidade de maspina no núcleo com 
ambos os plasmídeos.  

 

Observamos que ao transfectar esse plasmídeo sem o NLS de maspina em células 

HEK293T há uma diminuição de maspina no núcleo quando comparado com a maspina 

selvagem (Figura 9A). Esses níveis de maspina nuclear foram quantificados pela 

contagem de células com uma maior quantidade de maspina no núcleo do que no resto 

da célula (Figura 9B). Usando o teste de Fisher’s Exact (p<0,05) foi determinado que 

existe diferença significativa no número de células que apresentam uma menor 

quantidade de maspina no núcleo quando foi deletado o NLS de maspina. Esse 

resultado sugere que esse NLS tem um papel na localização subcelular de maspina. 

 

4.3 Localização subcelular de Maspina com mutações sítio-dirigidas dos resíduos de 

Lisina e Arginina no possível NLS 

Depois de termos observado uma redução dos níveis de maspina nuclear quando a 

sequência do possível NLS foi deletada, decidimos fazer mutações pontuais dos 

aminoácidos básicos dessa sequência já que são os essenciais para a interação com 

as importinas. Logo, cada uma das lisinas e argininas presentes na sequência desse 

NLS foi mutada. Desse modo, podemos identificar quais são os aminoácidos 

fundamentais desse NLS de maspina (Figura 10) Para tanto, por meio de mutações 

sítio-dirigidas foram mutadas 4 lisinas por alaninas: lisina 87, 90, 109 e 114; e 4 

argininas por glutamina: arginina 91 e 110.  
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Figura 10. Diagrama esquemático das mutações em lisinas e argininas feitas no plasmídeo 
maspina-GFP.   
 

Os plasmídeos de maspina-GFP contendo as mutações pontuais de lisinas ( 

Figura 11) e argininas (Figura 12) no NLS de maspina foram transfectados em células 

HEK293T e foi observada a localização subcelular de maspina por microscopia de 

fluorescência.  
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 Figura 11. 
Localização de maspina-GFP com as mutações em lisina no NLS de maspina. Células HEK293T 
foram transfectadas com os plasmídeos indicados à esquerda da figura. Os núcleos foram corados com 
Hoechst e o material foi analisado em  microscópio confocal. Barra de escala: 10 µm. 
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Figura 12. Localização de maspina-GFP com as mutações em arginina no NLS de maspina. Células 
HEK293T foram transfectadas com os plasmídeos indicados à esquerda da figura. Os núcleos foram 
corados com Hoechst e o material foi analisado em  microscópio confocal. Barra de escala: 10 µm. 
 

Não observamos nenhuma diferença entre a localização de maspina com as 

mutações nos resíduos de lisina e arginina comparada com a localização de maspina 

selvagem ( Figura 11 e Figura 12). Como verificamos que a deleção do NLS resultou 

em diminuição significativa de maspina no núcleo, os ensaios das transfecções com as 

mutações pontuais indicam que essas não foram suficientes para abolir a localização 

nuclear de maspina. No entanto, é possível que diferentes combinações dessas 

mutações sejam necessárias para observar uma diminuição de maspina no núcleo.  
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4.4 Localização subcelular de Maspina com as mutações dos resíduos de Serina 135 e 

240 

Sabemos também por trabalhos prévios do nosso grupo que a localização nuclear 

de maspina é regulada por meio da sinalização de EGF (TAMAZATO LONGHI et al., 

2016). Nesse estudo foi observado um aumento no número de células com maiores 

níveis de maspina no núcleo depois do tratamento com EGF. Sabendo isso, fizemos 

uma busca de quais aminoácidos de maspina poderiam estar fosforilados usando o 

preditor de sítios de fosforilação online NetPhos 2.0 (BLOM; GAMMELTOFT; BRUNAK, 

1999). Usando esse software online conseguimos identificar vários possíveis sítios de 

fosforilação. Em seguida, procuramos no banco de dados PhosphositePlus® 

(HORNBECK et al., 2015) quais desses possíveis sítios de fosforilação de maspina já 

tinham sido confirmados empiricamente. Assim, achamos que os resíduos de serina 

135 e 240 com score alto no preditor de sítios de fosforilação e com evidência 

experimental dessa fosforilação (OLSEN et al., 2010; NARAYAN; MIRZA; TWINING, 

2011; TSAI et al., 2015). Como nossos dados indicam que a fosforilação pode ter um 

papel na localização subcelular de maspina, foram feitas mutações sítio-dirigidas nos 

resíduos de serina 135 e 240 para investigar se esses resíduos estão envolvidos na 

localização subcelular de maspina (Figura 13A).  
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Figura 13. Localização de maspina-GFP com as mutações em serinas. A. Diagrama esquemático das 
mutações em serina feitas no plasmídeo maspina-GFP B. Células HEK293T foram transfectadas com os 
plasmídeos indicados à esquerda da figura. Os núcleos foram corados com Hoechst e o material foi 
analisado em  microscópio de fluorescência. Barra de escala: 10 µm. 
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Os plasmídeos maspina-GFP com as mutações em serina foram transfectados em 

células HEK293T e foi observada a localização de maspina por microscopia de 

fluorescência (Figura 7B). Observamos que comparado com o plasmídeo de maspina 

selvagem as mutações em serina não têm nenhum efeito na localização subcelular de 

maspina (Figura 13B). Concluímos que nessa linhagem a fosforilação desses resíduos 

de maspina não têm um papel na localização subcelular de maspina.  

 

4.5  A localização de maspina depende do tipo de célula 

A localização de maspina porém parece variar em função do tipo celular, já que a 

localização de maspina-GFP com as transfecções que realizamos em HEK293T e HeLa 

é maior no núcleo diferente do que foi observado em outras linhagens celulares. Em 

células TM40D e MDA-MB 231 a localização de maspina é citoplasmática (ZHANG; 

SHI; ZHANG, 2005; BODENSTINE et al., 2014); e em células H1299, Hs578T e MCF7 

é predominantemente citoplasmática porém também tem maspina nuclear (DZINIC et 

al., 2013; BODENSTINE et al., 2014; MACHOWSKA et al., 2014). Em estudo prévio do 

nosso grupo, análise por imunofluorescência em corte histológico da glândula mamária 

pudemos observar células com bastante maspina no núcleo, outras com uma menor 

quantidade no núcleo e inclusive células com núcleo sem qualquer marcação para 

maspina (TAMAZATO LONGHI et al., 2016). Esta variação também está relacionada 

com as condições fisiológicas da célula. Por exemplo, no caso da glândula mamária 

apesar de ser o mesmo tipo celular, algumas células podem estar com uma via de 

sinalização ativa e outras não. Assim, devido a que a maspina pode estar envolvida 

nesses processos a sua localização subcelular varia.  

 

O modelo do ovócito de Xenopus laevis provou ser útil para investigar os 

mecanismos que regulam o tráfego núcleo-citoplasmático (PANTÉ, 2006). Por isso, 

esse modelo foi utilizado para estudar o transporte nuclear de maspina. Para isso, 

microinjetamos no citoplasma dos ovócitos maspina recombinante conjugada a 

partículas de ouro. Uma partícula de ouro é muito grande e não é capaz de atravessar a 

membrana nuclear somente por difusão. Por isso precisa de transporte ativo para ser 

translocada ao núcleo. Portanto, depois de microinjetar maspina-Ouro observamos a 
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localização de maspina em cortes dos ovócitos por meio de microscopia eletrônica 

(Figura 14). Como controle negativo foi utilizado BSA e como controle positivo BSA 

conjugado ao NLS de SV40. Observamos que BSA-Ouro não transloca para o núcleo, a 

diferentemente do BSA fusionado com o NLS de SV40 (Figura 14, painéis superiores, 

setas). No caso de Maspina, não conseguimos observar nenhuma partícula de ouro 

dentro do núcleo (Figura 14, painel inferior, setas). Esse ensaio confirma que a 

localização subcelular de maspina varia em função do tipo celular e do estado das 

células.  

 
Figura 14. A maspina conjugada a partículas de ouro não é capaz de entrar no núcleo em ovócitos 
de Xenopus laevis. Ovócitos de X. Laevis foram microinjetados com maspina, BSA ou BSA-NLS 
conjugados com ouro coloidal. Após 1 e 2h foram fixados com glutaraldeido 2% overnight.  Em seguida 
foram desidratados, embebidos em Epon, seccionados e visualizados em um microscópio eletrônico de 
transmissão. As setas indicam as partículas de ouro. N: núcleo. C: Citoplasma. Barra de escala: 500 nm. 
  

 
4.6 Maspina se difunde ao núcleo em células permeabilizadas com digitonina 
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Por muito tempo o modelo prevalecente de transporte passivo de moléculas através 

do NPC previa uma barreira rígida para moléculas acima de 30-60 kDa (PAINE; 

FELDHERR, 1972; PAINE; MOORE; HOROWITZ, 1975). Estudo recente demonstrou 

que não existe um limite de tamanho ou massa molecular capaz de determinar se uma 

proteína se difunde passivamente para o núcleo (TIMNEY et al., 2016). Nesse estudo 

eles observaram que conforme aumentava a massa molecular da proteína o transporte 

passivo diminuía, como era esperado. No entanto, não observaram uma diminuição 

acentuada, e ainda, proteínas com mais de 60 kDa conseguem se difundir um pouco 

para o núcleo. Ou seja, o NPC forma uma barreira flexível e não é rígida como se 

pensava antes. Esse limite para a difusão para o núcleo depende de outros fatores 

além do tamanho, como a estrutura e carga de uma proteína. Nas transfecções de 

maspina-GFP que tem 69 kDa, em células HEK293T e HeLa é possível observar uma 

quantidade alta de maspina no núcleo. Logo, nos perguntamos se a maspina nuclear 

que estávamos observando era translocação passiva.  No caso de maspina, sabemos 

por trabalhos prévios do nosso grupo que a localização nuclear de maspina é regulada 

por meio da sinalização de EGF (TAMAZATO LONGHI et al., 2016). Entretanto, nos 

perguntamos se além desse transporte regulado estávamos observando translocação 

passiva.  

 

Para testar isso, foi feito um ensaio de importação nuclear em células HeLa. Nesse 

ensaio as células são permeabilizadas com digitonina, removendo o citosol, porém 

deixando o núcleo da célula intacto. Em seguida, as células foram incubadas com 

maspina recombinante, BSA e BSA-NLS conjugado ao Cy3. Essas proteínas foram 

incubadas na presença ou ausência de um sistema regenerativo de energia e do 

conjunto de proteínas necessárias para realizar a importação nuclear, que nesse caso 

estão no extrato de citosol. A seguir, as células foram visualizadas em um microscópio 

de fluorescência para observar a localização de maspina nessas condições (Figura 15).   
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Figura 15. Maspina se difunde para o núcleo em células permeabilizadas com digitonina. Células 
HeLa foram permeabilizadas com digitonina (20 µg/ml) por 3 min e incubadas com maspina, BSA, BSA-
NLS conjugadas ao fluoróforo Cy3. As células foram incubadas com e sem energia e citosol (RRL). Em 
seguida as células foram fixadas em PFA 3%. Os núcleos foram corados com DAPI e as células foram 
visualizadas em um microscópio confocal. Ambas barras de escala representam10 µm. As imagens 
circunscritas em quadrados estão mostradas em maior aumento. 

 

Confirmamos que os núcleos das células permeabilizadas com digitonina se 

encontravam intactos, já que ao incubar as células com Dextran Texas Red não 

achamos o polissacarídeo dentro de núcleo (Figura 15A). Confirmamos também que o 

sistema de importação nuclear estava funcionando incubando as células 

permeabilizadas com BSA fusionado ao NLS clássico de SV40 (BSA-NLS) (Figura 

15B). Observamos que na ausência de energia e de extrato citosólico o BSA-NLS se 

encontra só no citoplasma (Figura 15B, painéis da esquerda), enquanto que na 

presença de energia e de extrato citosólico o BSA-NLS foi translocado para o núcleo 

(Figura 15B, painéis da direita). Em contraste ao BSA-NLS, maspina foi capaz de 

translocar para o núcleo tanto na ausência quanto na presença de energia e de citosol 

(Figura 15C). Esse resultado indica que sob essas condições experimentais maspina 

transloca para o núcleo por meio de difusão.  
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4.7 O NLS de maspina fusionado a 5GFPS transporta a proteína quimérica em células 

HeLa transfectadas 

 

Apesar do ensaio em células permeabilizadas indicar que maspina é capaz de 

translocar para o núcleo passivamente, existe evidência que a localização subcelular de 

maspina é regulada. Maspina tem diferentes funções biológicas dependendo da 

localização subcelular e isto parece ser importante para sua atividade supressora de 

tumor (SOOD et al., 2002; MOHSIN et al., 2003; DIETMAIER et al., 2006; GOULET et 

al., 2011; MACHOWSKA et al., 2014). Além disso, em células MCF10A, maspina se 

acumula no núcleo quando estimulada com ligantes de EGFR (TAMAZATO LONGHI et 

al., 2016) e se acumula no citoplasma na presença de inibidores de tirosina fosfatase 

(TAMAZATO LONGHI; CELLA, 2012). Nós estávamos interessados em estudar o 

transporte regulado de maspina. Para tal, baseados em um estudo que mostra que um 

complexo formado por até 4 proteínas de GFP(108 kDa) ainda consegue se difundir 

para o núcleo (WANG; BRATTAIN, 2007), decidimos construir o plasmídeo para 

expressão de toda a cadeira polipeptídica de maspina fusionada a 5GFPs, denominado 

MaspinFL-5GFPs (FL- full lenght). Dessa forma, poderíamos distinguir o transporte 

regulado do transporte passivo de maspina. Maspina fusionada a 5GFPs resulta em 

uma proteína de 172 kDa incapaz de se difundir para o núcleo (Figura 16A). Também, 

decidimos fusionar o NLS de maspina com 5GFPs para testar a capacidade dessa 

sequência de promover a importação nuclear de 5GFPs, dando origem a construção de 

5GFPs-MaspinNLS (Figura 16B). 
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Figura 16.  Plasmídeos de 5GFPs utilizados para o estudo do transporte regulado de maspina. A. 
Mapa do plasmídeo MaspinFL-5GFPs. B. Mapa do plasmídeo 5GFPs-MaspinNLS. 
 

Esses dois plasmídeos foram transfectados em células HeLa e a localização dos 

5GFPs foi visualizada ao microscópio de fluorescência. Observamos que o NLS de 

maspina foi capaz de induzir o transporte nuclear da proteína quimérica de 5GFPs 

comparado com o vetor 5GFPs vazio (Figura 17A, painéis superiores e do meio). 

Curiosamente, MaspinFL-5GFPs não foi observada no núcleo somente no citoplasma 

(Figura 17A, painel inferior).  
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Figura 17. O NLS de maspina fusionado a 5GFPs induz o transporte nuclear da proteína quimérica 
em células HeLa. A. Células HeLa foram transfectados com os plasmídeos 5GFPs-MaspinNLS, 
MaspinFL-5GFPs e 5GFPs. Após 24h, as células foram fixadas e visualizadas em um microscópio 
confocal. Os núcleos foram corados com DAPI. Barra de escala: 10 µm. B. Quantificação da razão da 
fluorescência nuclear pela citoplasmática das imagens tiradas ao microscópio confocal. A fluorescência 
de pelo menos 50 células foi medida em cada condição. Barras de erro mostram a média ± o erro padrão 
da media (standard error of the mean ou S.E.M) dos três plasmídeos.  
 

 A capacidade do NLS de maspina de translocar os 5GFPs para o núcleo foi 

quantificação da através da fluorescência do núcleo sobre a fluorescência do 

citoplasma nas células transfectadas (Figura 17B). Observamos que a translocação de 

5GFPs mediada pelo NLS de maspina é significativamente maior do que a de 5GFPs. 

Assim, podemos concluir que a sequência do NLS de maspina é capaz de promover a 

translocação da proteína quimérica de 5GFPs para o núcleo.  

 

A ausência de translocação nuclear de MaspinFL-5GFPs sugere que a 

sequência polipeptídica de maspina impõe alguma restrição ao NLS, de tal forma a 

impedí-lo de interagir com a maquinaria de translocação. Essa restrição poderia ser de 

natureza conformacional (NLS estaria críptico), ou talvez uma outra proteína estaria 

interagindo e assim ocultando o NLS. É possível também que alguma sinalização seja 

necessária para de alguma forma liberar esse NLS, ou torna-lo “ativo” (essas hipóteses 

não são mutuamente exclusivas). Assim, decidimos repetir as transfecções nas 

linhagens HEK293T (Figura 18) e MCF10A (Figura 19). Em HEK293T havíamos 

observado que o NLS de maspina participa da regulação da translocação de maspina 

para o núcleo (Figura 9), indicando que nessas células de alguma forma o NLS de 

maspina estaria “ativo”. Em MCF10A maspina endógena se acumula no núcleo quando 

a via de EGFR é ativada (TAMAZATO LONGHI et al., 2016). Portanto, é possível que 

nessa célula o “sinal” que permite a interação do NLS com a maquinaria de 

translocação esteja presente. 
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Figura 18. O NLS de maspina fusionado a 5GFPs induz o transporte nuclear da proteína quimérica 
em células HEK23T. Células HEK293T foram transfectados com os plasmídeos 5GFPs-MaspinNLS, 
MaspinFL-5GFPs e 5GFPs. Após 24h, as células foram fixadas e visualizadas em um microscópio 
confocal. Os núcleos foram corados com Hoechst. Barra de escala: 10 µm.  

Nesses ensaios observamos que tanto em HEK2393T quanto em MCF10A, o 

NLS de maspina, de forma semelhante ao observado em células HeLa, é capaz de 

translocar a proteína quimérica de 5GFPs para o núcleo (Figura 18 e Figura 19, 

respectivamente). Porém, o mesmo não foi observado quando esse NLS está inserido 

no polipeptídeo de maspina. Embora ainda não se consiga compreender o que impede 
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a translocação nuclear de MaspinFL-5GFPs, esses ensaios mostraram que o NLS 

promove translocação nuclear em 3 tipos celulares diferentes.  

 
Figura 19. O NLS de maspina fusionado a 5GFPs induz o transporte nuclear da proteína quimérica 
em células MCF10A. Células MCF10A foram transfectados com os plasmídeos 5GFPs-MaspinNLS, 
MaspinFL-5GFPs e 5GFPs. Após 48h, as células foram fixadas e visualizadas em um microscópio 
confocal. Os núcleos foram corados com Hoechst. Barra de escala: 10 µm 
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4.8 Ran-GTPase está envolvido no transporte nuclear do NLS de maspina 

 

Como observamos que o NLS de maspina era capaz de transportar 5GFPs, para 

o núcleo em três linhagens celulares, nos perguntamos qual era a maquinaria que 

poderia estar envolvida nessa translocação. Devido a que esse NLS está translocando 

uma proteína de 130 kDa, essa translocação deve estar acontecendo às expensas de 

energia.  Assim, decidimos investigar se Ran GTPase, uma das proteínas principais 

envolvidas no transporte ativo de proteínas do núcleo, estava envolvida no transporte 

nuclear de maspina. Para tanto, células HeLa foram co-transfectadas com os 

plasmídeos 5GFPs-MaspinNLS e os mutantes RanQ69L e RanT24N fusionados á 

proteína fluorescente mCherry. O mutante RanQ69L não é capaz de sofrer hidrólise e 

portanto sempre fica na forma de Ran-GTP. No caso do mutante RanT24N este tem 

pouca afinidade por GTP e portanto sempre se mantém na forma Ran-GDP. Ambos os 

mutantes inibem a importação nuclear dependente de Ran-GTPase e, portanto, 

decidimos transfectá-los com os plasmídeo 5GFPs-MaspinNLS em células HeLa 

(Figura 20).  
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Figura 20. Os mutantes de Ran-GTPase inibem a importação nuclear de 5GFPs-MaspinNLS em 
células HeLa. A. Células HeLa foram co-transfectadas com os plasmídeos 5GFPs-MaspinNLS , RanWT-
mRFP, mcherry-RanT24N e mCherry-RanQ69L (painéis superiores, centrais e inferiores, 
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respectivamente). B. O mesmo procedimento descrito em (A) foi repetido com o plasmídeo 5GFPs. Após 
24h, as células foram fixadas e visualizadas em um microscópio confocal. O núcleo foi corado com DAPI. 
Barra de escala: 10 µm. C. Quantificação da razão da fluorescência nuclear pela fluorescência 
citoplasmática das imagens tiradas ao microscópio confocal. A fluorescência de pelo menos 50 células foi 
medida em cada condição. Barras de erro mostram a média ± o erro padrão da media (standard error of 
the mean ou S.E.M) dos plasmídeos. 
 

Depois de co-transfectar os mutantes de Ran-GTPase com 5GFPs-MaspinNLS 

observamos que o transporte nuclear do NLS de maspina foi inibido (Figura 20A, 

painéis centrais e inferiores). Em comparação, observamos que quando 5GFPs-

MaspinNLS é transfectado com o plasmídeo selvagem de Ran-GTPase, a fluorescência 

é claramente observada no núcleo, de forma semelhante ao observado quando células 

HeLa foram transfectadas somente com plasmídeo 5GFPs-MaspinNLS (compare 

painéis superiores da Figura 20A com Figura 17B, painéis superiores). Também 

decidimos transfectar o vetor de 5GFPs vazio com o plasmídeo de Ran-GTPase e os 

mutantes desta para ter certeza que é o transporte nuclear promovido pelo NLS de 

maspina não se deve a um aumento da expressão de Ran, e que a localização 

subcelular dos 5GFPs se mantém igual com os mutantes de Ran. Observamos que a 

localização subcelular do vetor vazio permanece igual independentemente do 

plasmídeo de RanGTPase com o qual foi co-transfectado (Figura 20B). Em seguida, 

quantificamos a importação nuclear nesse ensaio calculando a razão da fluorescência 

no núcleo pela fluorescência do citoplasma. Assim, observamos que existe uma 

diferença significativa na importação nuclear de 5GFPs-MaspinNLS quando este é 

transfectado com Ran-GTPase selvagem comparado com a transfecção com os 

mutantes de Ran-GTPase (Figura 20C). Concluímos então que o NLS de maspina 

depende de uma Ran-GTPase funcional para promover a translocação de 5GFPs para 

o núcleo. 

 

4.9 O NLS de maspina não interage com KPNA2 

Após termos identificado que o NLS de maspina depende de Ran-GTPase para 

realizar a importação nuclear, nos perguntamos se essa translocação era a través de 

importinas, as principais mediadoras do transporte nuclear de proteínas. Para isso, por 

meio de Co-IP, testamos se o NLS de maspina estava interagindo com as KPNA2,  

KPNA4 ou KPNA1; tendo assim um representante de cada subfamília de importina α. 
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Como KPNA2 mostrou-se como um potencial ligante do NLS de maspina (dado não 

mostrado), fomos confirmar se o NLS de maspina interage com KPNA2. Para isso, 

transfectamos células HeLa com os plasmídeos 5GFPs, MaspinFL-5GFPs, 5GFPs-

MaspinNLS e 5GFPs-NLS1, preparamos extratos de proteínas dessas células e 

imunoprecipitamos GFP. Em seguida, analisamos o material imunoprecipitado por 

Western Blot com o anticorpo anti-KPNA2 para identificar se KPNA2 co-

imunoprecipitava com o NLS de maspina (Figura 21).  

 

 
Figura 21. O NLS de maspina não interage com KPNA2 em células HeLa transfectadas. Células 
HeLa foram transfectadas com os plasmídeos 5GFPs, MaspinFL-5GFPs, 5GFPs-MaspinNLS e 5GFPs-
NLS1, como indicado. Os lisados foram imunoprecipitados com anti-GFP e o material imunoprecipitado 
foi analisado por Western Blot para detectar a KPNA2 (painéis inferiores). 4% do total dos extratos 
utilizados na imunoprecipitação foram incluídos como controles do Western Blot e da expressão das 
proteínas nas células.  A membrana também foi incubada com anti-GFP para confirmar a eficiência da 
imunoprecipitação das proteínas quiméricas de 5GFPs (painel superior). 

 

Nesse ensaio verificamos que a imunoprecipitação foi bem sucedida com todas as 

amostras. (Figura 21, colunas 1 a 4 painel superior). No entanto, KPNA2 parece 

interagir inespecificamente com GFP, já que detectamos a proteína no extrato de 

células transfectadas com 5GFPs ( Figura 21, colunas 1, painel do meio). Esse ensaio 
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indica que a interação entre KPNA2 e o NLS de maspina não é específica. Para 

confirmar esse resultado, decidimos fazer a Co-IP reversa e imunoprecipitar KPNA2 e 

observar se o NLS de maspina co-imunoprecipita com este (Figura 22).  

 
Figura 22. O NLS de maspina não interage com KPNA2 em células HeLa transfectadas. Células 
HeLa foram transfectadas com os plasmídeos 5GFPs, MaspinFL-5GFPs, 5GFPs-MaspinNLS e 5GFPs-
NLS1, como indicado. Os lisados foram imunoprecipitados com anti-KPNA2 e o material 
imunoprecipitado foi analisado por Western Blot para detectar as proteínas quiméricas de 5GFPs (painel 
inferior). 4% do total dos extratos utilizados na imunoprecipitação foram incluídos como controles do 
Western Blot e da expressão das proteínas nas células.  A membrana também foi incubada com anti-
KPNA2 para confirmar a eficiência da imunoprecipitação (painel superior). 
 

A análise da imunoprecipitação por Western blot com anti-KPNA2 mostrou que a 

imunoprecipitação foi bem sucedida com todas as amostras (Figura 22, colunas 1-4, 

imagem superior). Por outro lado, a análise com o anticorpo anti-GFP mostrou que nem 

o NLS de maspina e nem a sequência inteira de maspina co-imunoprecipitam com 

KPNA2 (Figura 22, colunas 2 e 3, imagem inferior), já que não detectamos nenhuma 

banda correspondente a essas proteínas. A detecção de GFP nos diferentes extratos 

indica que a transfecção foi eficiente (Figura 22, colunas 5-8, imagem inferior). Esse 

ensaio confirma o resultado apresentado na figura 21. 

 

Sabemos que maspina acumula no núcleo em células MCF10A quando tratada com 

EGF (TAMAZATO LONGHI et al., 2016), por isso decidimos investigar se essa 

translocação ao núcleo era mediada por KPNA2. Para isso, células MCF10A foram 

carenciadas e tratadas com EGF por 30 min e o extrato dessas células foi 

imunoprecipitado com o anticorpo anti-maspina ou o isotipo IgG2b como controle. Em 



 
 
 

89 

seguida, analisamos por Western blot os produtos dessa imunoprecipitação utilizando o 

anticorpo anti-KPNA2 para determinarmos se a maspina estava interagindo com 

KPNA2 nessas condições (Figura 23).  

 
Figura 23. Maspina não interage com KPNA2 em células MCF10A.  Células MCF10A foram  
carenciadas por 24h e tratadas com EGF (20ng/ml) por 30 min. Os lisados foram imunoprecipitados com 
anti-maspina e o material imunoprecipitado foi analisado por Western Blot para detectar KPNA2 (painel 
superior). 500 µg de extrato total foi imunoprecipitado com IgG2b como controle da imunoprecipitação. 
Extrato total de células MCF10A foi incluído como controle do Western Blot e da expressão das proteínas 
nas células.  A membrana também foi incubada com anti-maspina para confirmar a eficiência da 
imunoprecipitação (painel inferior).  
 

No Western Blot com anti-maspina observamos que a imunoprecipitação foi bem 

sucedida, já que foi detectada a banda de maspina tanto nas células carenciadas 

quanto nas tratadas com EGF (Figura 23, poço 1 e 2, imagem inferior). No caso do 

Western blot com anti-KPNA2 não detectamos a KPNA2 nos extratos de células 

carenciadas nem nas tratadas com EGF e imunoprecipitadas com anti-maspina. Apesar 

disso, no extrato total de células MCF10A a KPNA2 foi detectada (Figura 23, poço 4, 

imagem superior). Concluindo assim que a maspina não interage com KPNA2 e que 

deve estar utilizando outras vias para ser transportada para o núcleo.    

 

4.10 O NLS de maspina transloca para o núcleo por uma via não convencional 

 
Para confirmar que o NLS de maspina não está sendo translocado para o núcleo 

pela via clássica de importação nuclear, tratamos células MCF10A com Importazole, um 
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inibidor de KPNB1 (SODERHOLM et al., 2011). Assim, observamos que a translocação 

para o núcleo de maspina em células MCF10A não diminui quando é inibida a via 

clássica de importação nuclear. Curiosamente, foi observado um aumento de maspina 

nuclear quando KPNB1 é inibida (Figura 24A, painel inferior, setas). A inibição da 

translocação nuclear de p65 induzida por TNFα confirma que importazole está 

funcionando como o previsto em nosso sistema (Figura 24B, painel inferior). Portanto, 

esses dados sugerem que maspina não utiliza a via clássica para sua importação 

nuclear.   
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Figura 24. A maspina nuclear aumenta depois da inibição de KPNB1. Células MCF10A carenciadas 
foram tratadas com importazole 50 µM ou DMSO (0,4%) durante 6h. Em seguida foram tratadas com 
TNFα (10ng/ml) durante 2h para translocar p65 para o núcleo, já que foi utilizado p65 como controle 
positivo da inibição de KPNB1. As células foram fixadas em PFA 2% e analisadas por imunofluorescência 
com anti-maspina (A) e com anti-p65 (B). Barra de escala: 10 µm. 
 

 

A condição experimental em que maspina se acumula no núcleo nos oferece um 

modelo onde podemos tentar identificar potenciais ligantes de maspina no núcleo. 

Assim, tratamos células MCF10A com importazole e imunoprecipitamos maspina. O 

material imunoprecipitado foi analisado por espectrometria de massas para identificar 

as proteínas que co-imunoprecipitam com maspina. Não foram identificadas proteínas 

envolvidas no transporte nuclear, porém uma grande quantidade de proteínas 

ribossomais e proteínas relacionadas a splicing co-imunoprecipitam com maspina 

(Figura 25). Além disso, foram identificadas algumas proteínas sinalizadoras como 

PIK3CA, 14-3-3 proteína gamma e a Peptidilprolil isomerase A (PPIA) (APÊNDICE A).  
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Figura 25. Análise das proteínas que co-imunoprecipitam com maspina após tratamento com 
Importazole.  Células MCF10A carenciadas foram tratadas com importazole 50 µM durante 6h.  250 µg 
do extrato de proteínas foram incubados com 1 µg de anticorpo e beads de sepharose com proteína G. 
As proteínas foram eluídas em Glicina 0.2M pH 2,6 e analisadas em um espectrômetro de massas. A. 
Diagrama de Venn indicando o número de proteínas específicas e comuns para cada condição. B. 
Análise de enriquecimento por anotação dos processos biológicos das proteínas que co-imunoprecipitam 
com maspina.   

 
 
4.11 A sequência do NLS de Maspina se encontra conservada em outros organismos 

 
Sequências com funções importantes se encontram conservadas em diferentes 

organismos, por isso fomos procurar se a sequência do NLS de maspina está 
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conservada. O alinhamento da sequência de aminoácidos que constituem o possível 

NLS de maspina com a sequência de aminoácidos de maspina de outros organismos 

mostrou que quase todos esses aminoácidos se encontram conservados (Figura 26). 

Dos 27 aminoácidos que constituem o sinal de localização nuclear, somente a leucina 

(L) 100  não se encontra conservada na sequência de maspina em mamíferos (Figura 

26B). Curiosamente, os aminoácidos básicos (lisinas e argininas) se encontram 

altamente conservados. Assim, o fato que o NLS se encontrar conservado em 

diferentes organismos sugere que essa sequência tem um função importante, o que 

pode estar relacionado com seu papel na localização nuclear de maspina.  

 

 

Figura 26. O NLS de maspina se encontra conservado em mamíferos. A. As sequências de 
aminoácidos do NLS de maspina de H. sapiens, P.troglodytes, M.musculus, Rattus norvegicus, 
E.caballus e G.gallus foram alinhadas mediante o algoritmo MUSCLE. Os aminoácidos idênticos foram 
marcados em preto e os similares em cinza usando o software Boxshade. B. A sequência de 
aminoácidos do NLS de maspina humana foi alinhada com a de outros 46 mamíferos usando o algoritmo 
MUSCLE. Foi criado um logo da sequência usando o software online WebLogo. Azul: aminoácido básico. 
Vermelho: aminoácido acido. Verde e roxo: aminoácido Polar. Preto: Demais aminoácidos. A altura de 
cada aminoácido corresponde a sua frequência de ocorrência no alinhamento.  
 

4.12 Variações dos aminoácidos na sequência do NLS de maspina estão associadas 

a tumores  

 

Sabemos que a localização subcelular de maspina está associada a progressão 

tumoral então nos perguntamos se existem polimorfismos nesse NLS que estejam 

associados a tumores. Para verificar essa possibilidade procuramos no banco de dados 
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do Ensembl (ZERBINO et al., 2018) variações na sequência de DNA de maspina que 

codifica aos aminoácidos do NLS. Depois analisamos se essas variações nesses 

aminoácidos  estavam associadas a tumores (Tabela 7).  

 
Tabela 7. Variações na sequência do NLS de maspina associadas a tumores 

Aminoácido Sequência Aminoácidos Fenótipo 
Tipo de 

mutação 

Aminoácidos 

resultantes 

R 91 SLKLIKrLYVDKSL 
Tumor de 

pulmão 
Missense Q 

Y 93 KLIKRLyVDKSLNL Não tem Sinônima Y 

K 109 EFISSTkRPYAKEL Não tem Missense E 

R 110 FISSTKrPYAKEL 
Tumor de 

Intestino grosso 
Missense I 

 

Foi verificado que variações nos aminoácidos R91 e R110 estão associadas com 

tumor de pulmão e tumor de intestino grosso respectivamente. Esses dados apoiam o 

fato que esses aminoácidos são parte do NLS de maspina e que uma diminuição da 

translocação para o núcleo está associada com desenvolvimento de tumores.  
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5 DISCUSSÃO 

Maspina tem uma atividade pleiotrópica na célula que depende da sua localização 

subcelular. Entre essas funções biológicas está a inibição da angiogenese, migração e 

invasão celular, aumento da adesão celular, regulação da resposta ao estresse 

oxidativo e controle da expressão gênica (SHI; ZHANG; ZHANG, 2015). A localização 

subcelular de maspina é importante para o seu papel supressor de tumor (GOULET et 

al., 2011; MACHOWSKA et al., 2014). Desta forma, a maioria dos estudos mostra uma 

associação entre maspina nuclear e um melhor prognóstico (LONARDO et al., 2006; 

SOLOMON et al., 2006; BLANDAMURA et al., 2008; MARIONI et al., 2011). Como a 

maioria dos estudos sobre maspina foi realizada em modelos clínicos, pouco se sabe 

sobre as funções celulares e o mecanismos envolvido, em particular do seu transporte 

e distribuição subcelular. Assim, neste trabalho investigamos o mecanismo do tráfego 

núcleo-citoplasmático de maspina. Para isso, esse projeto teve como objetivos 

determinar se maspina tem um NLS e qual é a maquinaria que maspina utiliza para sua 

translocação ao núcleo. Assim, identificamos uma sequência de 27 aminoácidos na 

sequência de maspina que é capaz de transportar para o núcleo um complexo de 

5GFPs em três diferentes tipos de células. Também observamos que esse NLS 

depende de Ran-GTPase para realizar essa translocação, que aparentemente 

independe da via clássica. Finalmente, observamos que maspina também transloca 

para o núcleo de forma passiva em células permeabilizadas com digitonina.  

 

As proteínas sintetizadas no citoplasma que têm uma função no núcleo podem ser 

transportadas ao núcleo de forma passiva ou de forma ativa, com gasto de energia. 

Inicialmente as evidências indicavam, que o tamanho da proteína definia se essa 

poderia ou não se difundir ao núcleo. Assim proteínas de até 30-60 kDa podiam ser 

translocadas ao núcleo de forma passiva (PAINE; FELDHERR, 1972; PAINE; MOORE; 

HOROWITZ, 1975). No entanto, estudos mais recentes têm mostrado que esse limite é 

mais flexível e que depende de outros fatores além do tamanho (TIMNEY et al., 2016). 

Assim proteínas maiores de 60 kDa ainda conseguem se difundir ao núcleo (WANG; 

BRATTAIN, 2007; TIMNEY et al., 2016). Maspina é uma proteína de 42 kDa o que a 
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coloca dentro dos limites de translocar para o núcleo por difusão. De fato, aqui 

observamos que maspina recombinante em células permeabilizadas com digitonina 

transloca para o núcleo de forma passiva.  

 

Vários estudos transfectaram maspina-GFP, em diferentes tipos de células. Em 

células TM40D e MDA-MB 231 maspina-GFP tem uma localização citoplasmática 

(ZHANG; SHI; ZHANG, 2005; BODENSTINE et al., 2014). Da mesma forma em células 

tumorais de mama Hs578T e MC7 e nas células tumorais de pulmão H1299 maspina é 

predominantemente citoplasmática com alguns níveis de maspina nuclear (DZINIC et 

al., 2013; BODENSTINE et al., 2014; MACHOWSKA et al., 2014). Porém, nas 

transfecções de maspina-GFP feitas nas células HeLa e HEK293T observamos uma 

maior quantidade de maspina no núcleo. Além disso, a maspina na glândula mamária 

de camundongo apresenta diferentes localizações que variam em uma mesma 

estrutura tecidual (um ducto mamário) e parece variar em função da fase do 

desenvolvimento (TAMAZATO LONGHI et al., 2016; dados não publicados). 

Igualmente, ao microinjetar maspina recombinante no citoplasma de X. laevis 

observamos que maspina não transloca para o núcleo. Assumindo que o transporte 

passivo observado em células semi-permeabilizadas é replicado na célula intacta, e 

levando em conta as diferentes localizações subcelulares acima citadas, é provável que 

existam diferentes pools de maspina cujas funções biológicas estejam estritamente 

relacionadas e talvez dependam do compartimento subcelular para funcionarem 

adequadamente. As alterações de localização subcelular de maspina observada em 

inúmeros tipos tumorais e a sua correlação com prognóstico, além das variações 

observadas em função do tipo e contexto celular sustentam essa hipótese.  

 

Nesse estudo mostramos pela primeira vez um NLS de maspina que é capaz de 

promover a translocação de proteínas para o núcleo de forma ativa. Entretanto, também 

demonstramos que maspina pode translocar para o núcleo de forma passiva.  Já que 

as funções de maspina dependem de sua localização subcelular e a localização de 

maspina no núcleo é essencial para seu papel como supressora de tumor (GOULET et 

al., 2011; MACHOWSKA et al., 2014), é possível que maspina tenha várias formas para 
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translocar ao núcleo. Isso ajuda a maspina a desempenhar suas diferentes funções em 

diferentes condições mesmo quando certas vias de transporte nuclear se encontram 

inibidas. Outras proteínas com papel importante importante utilizam várias vias para sua 

translocação ao núcleo (WAGSTAFF; JANS, 2009). Muitas dessas proteínas 

translocam ao núcleo mediante a via clássica de transporte nuclear e possuem uma via 

alternativa. WAGSTAFF; JANS (2009) descreveram alguns exemplos dessas proteínas 

com múltiplas vias de importação nuclear (Tabela 8).  

 
Tabela 8. Proteínas com múltiplas vias de importação e exportação nuclear. Adaptado de 

WAGSTAFF; JANS (2009). 

 
 

O alinhamento do NLS de maspina de vários mamíferos mostrou que essa 

sequência se encontra conservada. Igualmente. Igualmente, outras sequências de NLS, 

como a da Histona 2A (FRIES et al., 2007), do CDC6 (TAKEI; YAMAMOTO; 

TSUJIMOTO, 1999), do STRA8 (TEDESCO et al., 2009) e de PINCH1 (WANG et al., 

2011) se encontram conservados em diferentes espécies.  O fato dessa sequência de 

maspina estar evolutivamente conservado indica que essa sequência tem uma função 

importante o que concorda com seu papel como NLS de maspina.  

 

Wagstaff and Jans

Table 1: Selected examples of proteins possessing more than one nuclear import or export mechanism

Protein Primary pathway Cytoskeletal facilitation Alternative pathway References

(a) Nuclear import
SRY/SOX-9 Imp β1 – Calmodulin Argentaro et al. (28), Sim

et al. (31), Harley et al. (33),
Li et al. (34) and Smith
et al. (35)

β-Catenin Involves Ran and a
cytoplasmic
binding partner

– Direct nucleoporin
binding

Suh et al. (68) and Koike
et al. (69)

SMADs Imps including
Imp 7 and Imp 8

– Direct nucleoporin
binding

Xu et al. (72) and Yao
et al. (105)

HIV-1 integrase Imp α/β – Diffusion and
binding to nuclear
components

Hearps and Jans (53)

PTHrP Imp β1 Microtubule Diffusion and
binding to nuclear
components

Roth et al. (16) and Lam
et al. (106)

p53 Imp α/β Microtubule
–

Roth et al. (16) and Liang and
Clarke (107)

NF-κB Imp α3/Imp β1 Actin
–

Fagerlund et al. (21) and Fazal
et al. (22)

(b) Nuclear export
IκB CRM-1 – Direct nucleoporin

binding
Kose et al. (56) and Lee and

Hannink (76,79)
TRα Calreticulin – CRM-1 enhanced Grespin et al. (50)
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Sabemos que existem fatores que regulam a localização subcelular de maspina 

como a sua fosforilação em resíduos de tirosina (TAMAZATO LONGHI; CELLA, 2012) e 

pela ativação de EGFR (TAMAZATO LONGHI et al., 2016). Assim, sabemos que o 

transporte de maspina é regulado. A maioria das proteínas com um transporte regulado 

transloca ao núcleo pela via clássica, apresentando um NLS que é reconhecido por 

carioferinas alfa e beta. Nada é conhecido sobre o transporte nuclear de maspina, esse 

é o primeiro trabalho a identificar um NLS em maspina, já que essa sequência é capaz 

de mediar a translocação de um complexo de 5GFPs em células HeLa, HEK2393T e 

MCF10A. Porém, este NLS não tem as características de um NLS bipartido clássico, já 

que contem dois clusters de aminoácidos básicos constituídos por dois aminoácidos 

somente. NLS que possuem só dois aminoácidos básicos unicamente conseguem se 

ligar ao sítio menor de carioferina alfa. Para que o NLS seja capaz de se ligar ao sítio 

maior de importina alfa é necessário pelo menos uma sequência formada por três 

aminoácidos básicos. KOSUGI et al. (2009) classificou os NLS com essas 

características dentro da classe 3 de NLS. Alguns exemplos de proteínas que se ligam 

unicamente ao sítio menor de carioferina alfa são a RNA helicase II (KOSUGI et al., 

2009) e a Escramblase de fosfolipídeos 4 humana (LOTT et al., 2011), com um NLS 

formado pela sequência KRSFSKAF e GSIIRKWN, respectivamente. O NLS de 

maspina é semelhante a esta classe de NLS e é possível que pertença a esse grupo.   

 

Devido a essa semelhança com os NLS da classe 3, procuramos identificar algum 

subtipo de carioferina alfa que interagiria com esse NLS. Porém, não achamos uma 

interação  com carioferina alfa através de ensaios de co-Imunoprecipitação, tanto  em 

células expressando maspina endógena quanto em células transfectadas com 5GFPs-

MaspinNLS. A ausência de interação entre o NLS de maspina e carioferina alfa foi 

corroborada através de Calorimetria de Titulação Isotérmica ou ITC (dados não 

mostrados). KIMURA et al. (2013) mostraram uma possível interação de maspina com 

transportina 1 e importina 11. Assim, pretendemos testar se o NLS de maspina interage 

com o transportina 1 para translocar para o núcleo utilizando o inibidor M9M de 

transportina 1 (CANSIZOGLU et al., 2007) e por meio de co-Imunoprecipitação.  
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Curiosamente, quando tratamos células MCF10A com importazole, um inibidor da 

via clássica de transporte nuclear, há um aumento de maspina no núcleo. Esse efeito 

inesperado pode ser devido a uma potencialização do transporte nuclear pelas vias 

alternativas resultante da inibição da via clássica. Esse acúmulo nuclear ao inibir a via 

clássica do transporte nuclear com Importazole também foi observada com as proteínas 

AF10A e H2B, proteínas que são importadas ao núcleo de uma forma não convencional 

(KUBLUN et al., 2014). Dados obtidos através da identificação por espectrometria de 

massas de proteínas que co-imunoprecipitam com maspina em células MCF10A 

tratadas com importazole mostraram uma alta frequência de proteínas envolvidas no 

metabolismo de RNA. Observação semelhante foi feita por nosso grupo em células 

MCF10A tratadas com EGF, fator que induz um acúmulo de maspina no núcleo (dados 

não publicados). Essa informação coincide com o fato de proteínas com as mesmas 

funções utilizam as mesmas vias de importação nuclear (KIMURA et al., 2013). 

Curiosamente, a maioria das proteínas envolvidas no processamento de RNA utiliza a 

via da transportina 1 para translocar para o núcleo, a mesma que interage com maspina 

(KIMURA et al., 2013). Esses dados sustentam a hipótese que está sendo avaliada no 

momento utilizando um inibidor de transportina 1, como mencionado acima. 

 

As proteínas que interagem com transportina 1 precisam de um NLS conhecido 

como PY-NLS. Curiosamente, dentro da sequência de aminoácidos que foi identificada 

através do programa cNLS mapper (Figura 7) existe uma sequência semelhante a um 

PY-NLS, constituída pelos aminoácidos K109R110P111Y112. Apesar da sequência diferir 

por um aminoácido da sequencia consenso dos PY-NLS no C-terminal: K/R/HX2-5PY 

(LEE et al., 2006), é possível que essa sequência seja um PY-NLS. Foi observado que 

essa sequência do PY-NLS está dentro de um domínio dobrado dentro da estrutura de 

maspina (PDB ID 1WZ9), o que faz o PY-NLS ficar menos acessível para se ligar com 

transportina 1. Porém, as serpinas têm características estruturais únicas nas suas 

mudanças conformacionais e de dobramento (WHISSTOCK; BOTTOMLEY, 2006). 

Portanto, é possível que o PY-NLS na sequência de maspina se encontre exposto sob 

certas condições e seja acessível a transportina 1. Além disso, um estudo mostra que a 

Histona H3 transloca para o núcleo utilizando Transportina 1, mesmo não apresentando 
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um PY-NLS (SONIAT; CHOOK, 2016). Curiosamente, essa sequência do possível PY-

NLS de maspina também se encontra altamente conservada em mamíferos (Figura 26). 

Além disso, sequências estruturalmente desordenadas podem funcionar como um PY-

NLS (Makoto Kimura, comunicação pessoal). O NLS de maspina fusionado a 5GFPs é 

provavelmente desordenado, portanto é possível que esse NLS seja um PY-NLS 

atípico. Assim, é possível que o NLS de maspina transloque para o núcleo interagindo 

com transportina 1.  

 

A maspina pertence ao clado B dentro da superfamília das serpinas (SILVERMAN 

et al., 2004). Dentro das serpinas do clado B, apenas a serpina B10 apresenta um NLS 

clássico (CHUANG; SCHLEEF, 1999). As serpinas B3, B8 carecem de um NLS, porém 

são translocados para o núcleo de alguma outra maneira (STRIK et al., 2002; 

KATAGIRI et al., 2006). Serpina B9 transloca para o núcleo de uma forma não 

convencional (BIRD et al., 2001) e PEDF (Pigment epithelium-derived factor), uma 

serpina sem função inibitória, interage com a transportina 3  (transportina – SR2) para 

translocar para o núcleo (ANGUISSOLA et al., 2011). PEDF tem um NLS bipartido não 

clássico semelhante ao NLS de maspina formado pela sequência (K48K53)X12(R67R69) 

(ANGUISSOLA et al., 2011). Assim o NLS de maspina identificado neste trabalho da 

mesma forma que as outras serpinas semelhantes parece ter um NLS não 

convencional e interagir diretamente com algum membro da família das carioferinas 

beta para sua translocação ao núcleo.  

 

Ainda que o NLS de maspina seja capaz de promover a translocação da proteína 

quimérica de 5GFPs para o núcleo em células HeLa transfectadas, o mesmo não foi 

observado quando esse NLS está na sequência inteira de maspina. Esse resultado 

sugere que a sequencia do NLS de maspina pode estar escondido na proteína 

MaspinFL-5GFPs, deixando-o menos exposto a interação com proteínas envolvidas na 

translocação nuclear. Também é possível que para deixar exposto esse NLS seja 

necessária alguma modificação pós-traducional, como discutido a seguir.  
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Dentro das modificações pós-traducionais de maspina, sabemos que a fosforilação 

de maspina está associada à localização subcelular de maspina. Maspina acumula no 

citoplasma ao utilizar inibidores de tirosina fosfatase em células em MCF10A 

(TAMAZATO LONGHI; CELLA, 2012). Observamos também que a ativação da via de 

EGFR é seguida de acúmulo de maspina no núcleo e aumento de fosforilação 

(TAMAZATO LONGHI et al., 2016). Porém, não sabemos se e como a via de EGFR 

regularia o NLS de maspina. Curiosamente, dados não publicados do nosso grupo 

mostraram que ao tratar as mesmas células com EGF a fosforilação de maspina em 

resíduos de tirosina diminui e  os níveis de fosforilação em serinas aumenta (dados não 

publicados).  Esse estudo do nosso grupo também viu que EGFR regula a localização 

de maspina especificamente através das vias de Stat3 e PI3K. De forma semelhante, a 

proteína PIK3CA, envolvida na ativação de AKT1 por ligantes de receptores de tirosina 

quinase, co-imunoprecipitou com maspina em células MCF10A tratadas com 

importazole. É possível, portanto, que essa via de sinalização regule a fosforilação de 

maspina e direta ou indiretamente, modifique o acesso do NLS aqui identificado. 

 

Um dos mecanismos que regula a translocação de proteínas para o núcleo é o 

mediado por proteínas que funcionam como âncoras no citoplasma. Essas proteínas 

retêm as proteínas no citoplasma já que escondem o NLS das proteínas (HOOD; 

SILVER, 1999). Muitas vezes depois de uma fosforilação ou outra modificação pós-

traducional rompe-se essa interação e o NLS é exposto às carioferinas, permitindo 

assim o seu translocamento para o núcleo (HOOD; SILVER, 1999). Por exemplo, a 

translocação para o núcleo de p53 é regulada por Parc que funciona como ancora 

citoplásmica, já que o knockdown dessa proteína promove um aumento de p53 no 

núcleo (NIKOLAEV et al., 2003). No caso de maspina, é possível que a via de EGFR 

esteja regulando de alguma forma a liberação de maspina de sua âncora 

citoplasmática. De forma semelhante, a via de EGF não atua diretamente sobre ERK2, 

mas o libera de suas âncoras, promovendo assim a sua translocação nuclear (WOLF et 

al., 2001) Também é possível que a variação nos níveis nucleares de maspina em 

diferentes tipo celulares seja devido à flutuações nos níveis das âncoras 

citoplasmáticas.  
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Assim como âncoras citoplasmáticas, podem existir também proteínas que retêm a 

maspina no núcleo, como acontece com proteínas que não possuem um NLS e entram 

por difusão ao núcleo e são retidas por proteínas nucleares.  A maspina no núcleo 

interage com HDAC1 e IRF6, ambos reguladores da expressão gênica (BAILEY et al., 

2005; LI et al., 2006). A interação entre IRF6 e maspina parece regular a proliferação e 

a diferenciação celular em células do epitélio mamário (BAILEY et al., 2008). Maspina 

interage preferencialmente com a forma fosforilada de IRF6. Deste modo foi 

hipotetizado que maspina inibe a degradação de IRF6 pelo proteassomo e sua 

translocação ao núcleo, atuando como uma ancora de IRF6 (BAILEY et al., 2008). É 

possível que IRF6 seja liberado de maspina quando a sua translocação é induzida por 

EGF. Dessa forma, IRF6 transloca para o núcleo onde promove a parada do ciclo 

celular.   

 

Dado que a localização subcelular de maspina está associada a seu papel 

supressor de tumor, procuramos se variações na sequência do NLS de maspina 

estavam associadas a algum tipo de tumor. Curiosamente, achamos que mutações 

somáticas nos aminoácidos R91 e R110 estão associadas a tumor de pulmão e tumor 

de intestino grosso respectivamente. Esses dados apoiam o fato que esses 

aminoácidos são parte do NLS e que uma diminuição da translocação para o núcleo 

está associada com desenvolvimento de tumores.  

 

Em resumo, neste trabalho identificamos a primeira sequência na maspina capaz 

de promover o transporte nuclear de uma maneira Ran-GTP dependente. Além disso, 

demonstramos que maspina também pode translocar para o núcleo de forma passiva. 

Além de ter contribuído no entendimento do mecanismo que controla a distribuição de 

maspina na célula, esse trabalho trouxe pistas importantes sobre um novo papel 

biológico de maspina – o de regular metabolismo de RNAs. Porém ainda faltam vários 

aspectos do mecanismo molecular de maspina do transporte nuclear que precisam ser 

elucidados, como o papel da ativação do EGFR na regulação do NLS de maspina. 

Também é importante identificar outros possíveis ligantes de maspina que estão 
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envolvidos na sua translocação ao núcleo assim como na regulação da sua exportação 

nuclear.  Entender por completo o mecanismo molecular de maspina é necessário para 

poder desenvolver novas terapias para o tratamento do câncer.   
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6 CONCLUSÕES 

• Maspina possui um NLS  formado pelos aminoácidos 87 a 113 da sua sequência  

• Esse NLS é capaz de promover a translocação de 5GFPs dependente de Ran-

GTPase 

• Esse NLS parece estar críptico ou inacessível à maquinaria de transloção 

nuclear quando está inserido na estrutura de maspina 

• Mutações pontuais dos aminoácidos de lisina e arginina  no NLS de maspina não 

mudam a sua localização subcelular.  

• O transporte nuclear mediado pelo NLS de maspina não é através de KPNA2 e 

parece ocorrer por uma via não convencional.  

• Maspina em células tratadas com Importazole interage com proteínas associadas 

ao metabolismo de RNAs.  

• Além do transporte regulado, maspina também transloca passivamente ao 

núcleo em células HeLa permeabilizadas com digitonina. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A. Lista de Proteínas que co-imunoprecipitam com maspina em células MCF10A 
tratadas com importazole.  

 

Importazole DMSO Importazole - DMSO 

40S ribosomal protein S17 actin, beta like 2(ACTBL2) Homo 
sapiens 40S ribosomal protein S17 

annexin A1(ANXA1) Homo 
sapiens 

Aly/REF export factor(ALYREF) 
Homo sapiens 

annexin A1(ANXA1) Homo 
sapiens 

chromatin target of 
PRMT1(CHTOP) Homo sapiens calumenin(CALU) Homo sapiens 

chromatin target of 
PRMT1(CHTOP) Homo 

sapiens 

cortactin(CTTN) Homo sapiens 
chromodomain helicase DNA 

binding protein 3(CHD3) Homo 
sapiens 

cystatin B(CSTB) Homo 
sapiens 

cystatin B(CSTB) Homo sapiens cortactin(CTTN) Homo sapiens DEAD-box helicase 17(DDX17) 
Homo sapiens 

DEAD-box helicase 17(DDX17) 
Homo sapiens desmoplakin(DSP) Homo sapiens dermcidin(DCD) Homo sapiens 

dermcidin(DCD) Homo sapiens 
eukaryotic translation elongation 

factor 1 delta(EEF1D) Homo 
sapiens 

drebrin like(DBNL) Homo 
sapiens 

drebrin like(DBNL) Homo sapiens 
eukaryotic translation elongation 
factor 1 gamma(EEF1G) Homo 

sapiens 

eukaryotic translation initiation 
factor 2 subunit alpha(EIF2S1) 

Homo sapiens 

eukaryotic translation initiation 
factor 1A, X-

chromosomal(LOC107984923) 
Homo sapiens 

eukaryotic translation elongation 
factor 2(EEF2) Homo sapiens 

family with sequence similarity 
109 member A(FAM109A) 

Homo sapiens 

eukaryotic translation initiation 
factor 2 subunit alpha(EIF2S1) 

Homo sapiens 

eukaryotic translation initiation 
factor 1A, X-

chromosomal(LOC107984923) 
Homo sapiens 

family with sequence similarity 
127 member A(FAM127A) 

Homo sapiens 

family with sequence similarity 109 
member A(FAM109A) Homo 

sapiens 

family with sequence similarity 200 
member B(FAM200B) Homo 

sapiens 
filaggrin(FLG) Homo sapiens 

family with sequence similarity 127 
member A(FAM127A) Homo 

sapiens 

far upstream element binding 
protein 1(FUBP1) Homo sapiens 

glutathione S-transferase pi 
1(GSTP1) Homo sapiens 

filaggrin(FLG) Homo sapiens FUS RNA binding protein(FUS) 
Homo sapiens 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein D 

like(HNRNPDL) Homo sapiens 

glutathione S-transferase pi 
1(GSTP1) Homo sapiens 

GAR1 ribonucleoprotein(GAR1) 
Homo sapiens 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein K(HNRNPK) 

Homo sapiens 
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heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein D 

like(HNRNPDL) Homo sapiens 

H1 histone family member 
X(H1FX) Homo sapiens 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein R(HNRNPR) 

Homo sapiens 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein K(HNRNPK) 

Homo sapiens 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein U(HNRNPU) 

Homo sapiens 

high mobility group nucleosome 
binding domain 1(HMGN1) 

Homo sapiens 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein R(HNRNPR) 

Homo sapiens 

high mobility group AT-hook 
1(HMGA1) Homo sapiens 

histidyl-tRNA 
synthetase(HARS) Homo 

sapiens 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein U(HNRNPU) 

Homo sapiens 

high mobility group nucleosomal 
binding domain 4(HMGN4) Homo 

sapiens 

histone cluster 1 H1 family 
member c(HIST1H1C) Homo 

sapiens 

high mobility group AT-hook 
1(HMGA1) Homo sapiens 

histone cluster 1 H1 family 
member d(HIST1H1D) Homo 

sapiens 

histone cluster 1 H2A family 
member d(HIST1H2AD) Homo 

sapiens 

high mobility group nucleosome 
binding domain 1(HMGN1) Homo 

sapiens 

histone cluster 1 H2B family 
member l(HIST1H2BL) Homo 

sapiens 

inosine monophosphate 
dehydrogenase 2(IMPDH2) 

Homo sapiens 

histidyl-tRNA synthetase(HARS) 
Homo sapiens 

histone cluster 3 H3(HIST3H3) 
Homo sapiens 

lactate dehydrogenase 
A(LDHA) Homo sapiens 

histone cluster 1 H1 family 
member c(HIST1H1C) Homo 

sapiens 

mitogen-activated protein kinase 
kinase kinase 13(MAP3K13) Homo 

sapiens 

leucine rich repeat and sterile 
alpha motif containing 

1(LRSAM1) Homo sapiens 

histone cluster 1 H2A family 
member d(HIST1H2AD) Homo 

sapiens 

myristoylated alanine rich protein 
kinase C substrate(MARCKS) 

Homo sapiens 

leucine rich repeat containing 
9(LRRC9) Homo sapiens 

inosine monophosphate 
dehydrogenase 2(IMPDH2) Homo 

sapiens 
nucleolin(NCL) Homo sapiens LUC7 like(LUC7L) Homo 

sapiens 

lactate dehydrogenase A(LDHA) 
Homo sapiens 

PDS5 cohesin associated factor 
B(PDS5B) Homo sapiens 

lysyl-tRNA synthetase(KARS) 
Homo sapiens 

leucine rich repeat and sterile 
alpha motif containing 1(LRSAM1) 

Homo sapiens 

peptidylprolyl isomerase A(PPIA) 
Homo sapiens 

metadherin(MTDH) Homo 
sapiens 

leucine rich repeat containing 
9(LRRC9) Homo sapiens 

peroxiredoxin 4(PRDX4) Homo 
sapiens 

mitochondrial ribosomal protein 
S28(MRPS28) Homo sapiens 

LUC7 like(LUC7L) Homo sapiens protease, serine 46(PRSS46) 
Homo sapiens 

myosin heavy chain 10(MYH10) 
Homo sapiens 

lysyl-tRNA synthetase(KARS) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L11(RPL11) 
Homo sapiens 

myosin light chain 6B(MYL6B) 
Homo sapiens 

metadherin(MTDH) Homo sapiens ribosomal protein L18(RPL18) 
Homo sapiens 

nascent polypeptide-associated 
complex alpha subunit(NACA) 

Homo sapiens 
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mitochondrial ribosomal protein 
S28(MRPS28) Homo sapiens 

ribosomal protein L19(RPL19) 
Homo sapiens 

neuropeptide FF receptor 
2(NPFFR2) Homo sapiens 

myosin heavy chain 10(MYH10) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L22(RPL22) 
Homo sapiens 

phosphatidylinositol-4,5-
bisphosphate 3-kinase catalytic 
subunit alpha(PIK3CA) Homo 

sapiens 
myosin light chain 6B(MYL6B) 

Homo sapiens 
ribosomal protein L23(RPL23) 

Homo sapiens profilin 1(PFN1) Homo sapiens 

nascent polypeptide-associated 
complex alpha subunit(NACA) 

Homo sapiens 

ribosomal protein L26(RPL26) 
Homo sapiens 

proteasome 26S subunit, 
ATPase 1(PSMC1) Homo 

sapiens 

neuropeptide FF receptor 
2(NPFFR2) Homo sapiens 

ribosomal protein L30(RPL30) 
Homo sapiens 

protein phosphatase 2 
regulatory subunit 

Bdelta(PPP2R2D) Homo 
sapiens 

peroxiredoxin 4(PRDX4) Homo 
sapiens 

ribosomal protein L31(RPL31) 
Homo sapiens 

reticulocalbin 1(RCN1) Homo 
sapiens 

phosphatidylinositol-4,5-
bisphosphate 3-kinase catalytic 
subunit alpha(PIK3CA) Homo 

sapiens 

ribosomal protein L32(RPL32) 
Homo sapiens 

ribosomal protein 
L13a(RPL13A) Homo sapiens 

profilin 1(PFN1) Homo sapiens ribosomal protein L34(RPL34) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L17(RPL17) 
Homo sapiens 

proteasome 26S subunit, ATPase 
1(PSMC1) Homo sapiens 

ribosomal protein L35(RPL35) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L24(RPL24) 
Homo sapiens 

protein phosphatase 2 regulatory 
subunit Bdelta(PPP2R2D) Homo 

sapiens 

ribosomal protein L36(RPL36) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L27(RPL27) 
Homo sapiens 

reticulocalbin 1(RCN1) Homo 
sapiens 

ribosomal protein L36a 
like(RPL36AL) Homo sapiens 

ribosomal protein L9(RPL9) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L13a(RPL13A) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L36a(RPL36A) 
Homo sapiens 

ribosomal protein lateral stalk 
subunit P0 pseudogene 

6(RPLP0P6) Homo sapiens 

ribosomal protein L17(RPL17) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L37(RPL37) 
Homo sapiens 

ribosomal protein lateral stalk 
subunit P2(RPLP2) Homo 

sapiens 
ribosomal protein L19(RPL19) 

Homo sapiens 
ribosomal protein L5(RPL5) Homo 

sapiens 
ribosomal protein S15(RPS15) 

Homo sapiens 

ribosomal protein L22(RPL22) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L6(RPL6) Homo 
sapiens 

ribosomal protein S16(RPS16) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L24(RPL24) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L7a(RPL7A) 
Homo sapiens 

ribosomal protein S2(RPS2) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L27(RPL27) 
Homo sapiens 

ribosomal protein S18(RPS18) 
Homo sapiens 

ribosomal protein S23(RPS23) 
Homo sapiens 

ribosomal protein L35(RPL35) 
Homo sapiens 

ribosomal protein S20(RPS20) 
Homo sapiens 

ribosomal protein S27 
like(RPS27L) Homo sapiens 

ribosomal protein L36(RPL36) 
Homo sapiens 

ribosomal protein S27a(RPS27A) 
Homo sapiens 

RNA binding motif protein, X-
linked(RBMX) Homo sapiens 
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ribosomal protein L36a(RPL36A) 
Homo sapiens 

ribosomal protein SA(RPSA) 
Homo sapiens 

S100 calcium binding protein 
A9(S100A9) Homo sapiens 

ribosomal protein L37(RPL37) 
Homo sapiens sarcalumenin(SRL) Homo sapiens 

sepiapterin reductase (7,8-
dihydrobiopterin:NADP+ 

oxidoreductase)(SPR) Homo 
sapiens 

ribosomal protein L9(RPL9) Homo 
sapiens 

secretory leukocyte peptidase 
inhibitor(SLPI) Homo sapiens 

serine and arginine rich splicing 
factor 1(SRSF1) Homo sapiens 

ribosomal protein lateral stalk 
subunit P0 pseudogene 

6(RPLP0P6) Homo sapiens 

SERPINE1 mRNA binding protein 
1(SERBP1) Homo sapiens 

serine and arginine rich splicing 
factor 3(SRSF3) Homo sapiens 

ribosomal protein lateral stalk 
subunit P2(RPLP2) Homo sapiens 

sine oculis binding protein 
homolog(SOBP) Homo sapiens 

serine and arginine rich splicing 
factor 4(SRSF4) Homo sapiens 

ribosomal protein S15(RPS15) 
Homo sapiens 

single stranded DNA binding 
protein 1(SSBP1) Homo sapiens 

serine and arginine rich splicing 
factor 6(SRSF6) Homo sapiens 

ribosomal protein S16(RPS16) 
Homo sapiens 

small nuclear ribonucleoprotein D2 
polypeptide(SNRPD2) Homo 

sapiens 

serine/threonine kinase 
36(STK36) Homo sapiens 

ribosomal protein S2(RPS2) Homo 
sapiens 

SNU13 homolog, small nuclear 
ribonucleoprotein 

(U4/U6.U5)(SNU13) Homo 
sapiens 

signal recognition particle 
68(SRP68) Homo sapiens 

ribosomal protein S20(RPS20) 
Homo sapiens 

solute carrier family 25 member 
41(SLC25A41) Homo sapiens 

small nuclear ribonucleoprotein 
polypeptide A'(SNRPA1) Homo 

sapiens 
ribosomal protein S23(RPS23) 

Homo sapiens sorcin(SRI) Homo sapiens splicing factor 3b subunit 
2(SF3B2) Homo sapiens 

ribosomal protein S27 
like(RPS27L) Homo sapiens 

testis expressed 15(TEX15) Homo 
sapiens 

SRA stem-loop interacting RNA 
binding protein(SLIRP) Homo 

sapiens 

RNA binding motif protein, X-
linked(RBMX) Homo sapiens 

transient receptor potential cation 
channel subfamily C member 4 
associated protein(TRPC4AP) 

Homo sapiens 

sushi, nidogen and EGF like 
domains 1(SNED1) Homo 

sapiens 

S100 calcium binding protein 
A9(S100A9) Homo sapiens 

tubulin alpha 1a(TUBA1A) Homo 
sapiens 

thrombospondin type 1 domain 
containing 7B(THSD7B) Homo 

sapiens 

sarcalumenin(SRL) Homo sapiens tubulin beta class I(TUBB) Homo 
sapiens titin(TTN) Homo sapiens 

sepiapterin reductase (7,8-
dihydrobiopterin:NADP+ 

oxidoreductase)(SPR) Homo 
sapiens 

tyrosine 3-
monooxygenase/tryptophan 5-

monooxygenase activation protein 
zeta(YWHAZ) Homo sapiens 

tyrosine 3-
monooxygenase/tryptophan 5-

monooxygenase activation 
protein gamma(YWHAG) Homo 

sapiens 

serine and arginine rich splicing 
factor 1(SRSF1) Homo sapiens 

ubiquitin A-52 residue ribosomal 
protein fusion product 1(UBA52) 

Homo sapiens 

v-mos Moloney murine 
sarcoma viral oncogene 

homolog(MOS) Homo sapiens 

serine and arginine rich splicing 
factor 3(SRSF3) Homo sapiens 

valosin containing protein(VCP) 
Homo sapiens 

zinc finger protein 605(ZNF605) 
Homo sapiens 
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serine and arginine rich splicing 
factor 4(SRSF4) Homo sapiens 

xyloside xylosyltransferase 
1(XXYLT1) Homo sapiens 

Immunoglobulin kappa variable 
2D-40 

serine and arginine rich splicing 
factor 6(SRSF6) Homo sapiens 

zinc finger protein 462(ZNF462) 
Homo sapiens 

NACHT, LRR and PYD 
domains-containing protein 3 

serine/threonine kinase 36(STK36) 
Homo sapiens Y-box-binding protein 3  

SERPINE1 mRNA binding protein 
1(SERBP1) Homo sapiens   

signal recognition particle 
68(SRP68) Homo sapiens   

small nuclear ribonucleoprotein 
polypeptide A'(SNRPA1) Homo 

sapiens   

splicing factor 3b subunit 
2(SF3B2) Homo sapiens   

SRA stem-loop interacting RNA 
binding protein(SLIRP) Homo 

sapiens   

sushi, nidogen and EGF like 
domains 1(SNED1) Homo sapiens   

thrombospondin type 1 domain 
containing 7B(THSD7B) Homo 

sapiens   

titin(TTN) Homo sapiens   
tyrosine 3-

monooxygenase/tryptophan 5-
monooxygenase activation protein 
gamma(YWHAG) Homo sapiens 

  

tyrosine 3-
monooxygenase/tryptophan 5-

monooxygenase activation protein 
zeta(YWHAZ) Homo sapiens 

  

v-mos Moloney murine sarcoma 
viral oncogene homolog(MOS) 

Homo sapiens   

xyloside xylosyltransferase 
1(XXYLT1) Homo sapiens   

zinc finger protein 605(ZNF605) 
Homo sapiens   

Immunoglobulin kappa variable 
2D-40   

NACHT, LRR and PYD domains-
containing protein 3   

 


