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Abreviaturas
ABS- absorbância
AIDS - síndrome da imunodeficiência adquirida
AMPc - adenosina monofosfato cíclica
BSE - "bovine spongiform encephalopaty"
CID - Creutzfeldt Jakob disease
DEX - Dexametasona
DMEM - "Dulbecco's modified Eagle medium"
DNA - ácido desoxiribonucléico
FFI - "familial fatal insomnia"
GAPDH - "glyceraldehyde 3-phosphate desydrogenase"
GFAP - "glial fibrilary acidic protein"
GPI - "glycosil phosphatidil inositol"
GR - "glucocoticoid receptor"
GSS - Gerstmann Straussler Scheinker
LN - laminina
NGF - "nerve growth factor"
PCR - "polimerase chain reaction"
PKA - "protein kinase A"
PKC - "protein kinase C"
PMSF - fenilmetilsulfonil fluoreto
PrPc - proteína prion celular
PrPsc - proteína prion infecciosa
RA - "retinoic acid"
RNA - ácido ribonucléico
RNAm - RNA mensageiro
SAF - "scrapie associated fibril"
SDS - dodecil sulfato de sódio
TPA - éster de forbol
TSA - Tricostatina A
TSE- "transmissible spongiform encephalopaty"
xg- aceleração da gravidade

Resumo

A conversão da proteína prion celular normal (PrPc), cuja função ainda esta so

investigação, para a forma infecciosa (prPsc) é a causa de algumas doença
neurodegenerativas em humanos e animais. Vários estudos têm sido realizados

mostram que PrPc pode participar de processos normais como memória, estres

oxidativo, neuritogênese e outros. Portanto, a elucidação dos processos de regulação d

sua expressão é importante tanto para defInir uma estratégia para controlar a infecçã
quanto para entender melhor a função fIsiológica de PrPc. Este trabalho tem p

objetivo avaliar a expressão do gene de PrPc, a partir da regulação da atividade de se

promotor frente a drogas que foram eleitas de acordo com a composição dos elemento

de resposta a fatores de transcrição nele contidos. Para isto o promotor foi donado e

um vetor contendo o gene "reporter" de luciferase, células C6 e PC-12 foram

transfectadas e clones com expressão estável de luciferase foram selecionados. O
resultados dos tratamentos dos clones celulares mostram que éster de forbol (TPA)
~c

induzem a atividade do promotor de 1,5 a 3 vezes, ácido retinóico (RA) dimin

esta atividade em cerca de 50% enquanto que NGF e Dexametasona não têm efeito.

dependência da conformação da cromatina na regulação deste gene também foi testad

utilizando-se Tricostatina A (T8A), esta droga foi capaz de aumentar de 10 a 4.00

vezes a atividade do promotor, o que foi seguida tanto pela indução de expressão d

RNAm quanto da proteína PrPc. Este efeito parece não ser generalizado a todos o

promotores uma vez que esta droga não alterou expressão de GAPDH e de l3-actin
Quando TPA e

~c

foram associados à T8A uma potencialização do efeito induto

destas drogas foi observada e a associação de RA e T8A mostrou que RA reduz
indução gerada por T8A. Estes novos dados indicam que a regulação de PrPc
extremamente dependente da conformação da cromatina.

Summary

Conversion of the cellular normal prion protein (prPc), whose physiologica

function is still under investigation, to an infectious form called prion is the cause o

some neurodegenerative diseases. Therefore, the elucidation of PrPc gene regulation i

important both to define a strategy to control the infection and to better understand PrP

function. We cloned the rat PrPc gene promoter region into a luciferase reporter vector

transfected C6 and PC-12 cells and isolated clones with stable luciferase expression

The phorbol ester TPA and cAMP induced promoter activity by 1.5 to 3 times, retinoic

acid decreased it by 50% while NGF and dexamethasone had no effect. We also tested

the dependence of chromatin conformation for PrPc promoter activity using Trichostatin

A (TSA), which was able to highly increase not only promoter activity but also PrPc

rnRNA and protein leveIs. Moreover, the TSA effect seems to be restricted since any
alteration

was

observed

regarding

GAPDH

(Glyiceraldehyde

3-phosphate

desydrogenase) and J3-actin expression. When cAMP, TPA or retinoic acid were

associated with TSA a potentiation of their primary effects was observed. These new

data indicate that PrPc gene regulation is highly dependent on disruption of chromatin
fiber assembly what permits assess oftrascription factors.
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