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INTRODUÇÃO
FAK é uma tirosina-quinase do tipo não receptor, envolvida na mecano-sinalização

iniciada por integrinas e na sinalização mediada por receptores de citocinas e fatores de
crescimento [1-4]. Trabalhos recentes têm demonstrado que FAK nuclear pode interagir com
fatores de transcrição como MEF2C, p53 e GATA, promovendo a regulação do crescimento
celular, proliferação, sobrevivência e diminuição das respostas inflamatórias [6-9].

Os dados da literatura demonstram que a interação de FAK com p53 é fundamental
para o controle dos níveis de p53 e da sobrevivência celular [6]. Por outro lado, resultados
recentes (projeto PIBIC 2020-21) demonstraram que FAK interage com BCLAF1 (Fator de
transcrição 1 associado a BCL-2), proteína nuclear que participa da resposta ao dano no DNA
(DDR) e do controle da morte celular [10-12]. Foi também evidenciado que após o estresse
genotóxico, BCLAF1 reorganiza-se em clusters de maior intensidade e diâmetro, os quais
coincidem com clusters de FAK. Este trabalho teve como objetivo avaliar se BCLAF1 atua
como um modulador da interação entre FAK e p53, regulando a sobrevivência/morte celular
durante o estresse genotóxico induzido por doxorrubicina em miócitos H9c2.

METODOLOGIA
Após confirmada a interação entre FAK e BCLAF1 em miócitos H9c2 sob condições

basais e de estresse genotóxico por co-imunoprecipitação (Co-IP), com a finalidade de
averiguar funcionalmente a interação entre FAK e BCLAF1 em miócitos H9c2, foi realizado
o silenciamento gênico de BCLAF1. Para isso, os miócitos H9c2 foram divididos em um
grupo silenciado para BCLAF1 e um grupo siScramble, tratado com uma sequência aleatória
de siRNA. Posteriormente, os miócitos foram subdivididos em um grupo controle e um
tratado com 1μM de doxo, por 12h (grupos: siScramble - controle; siScramble - doxo;
siBCLAF1 - controle; siBCLAF1 - doxo).

Foram realizados ensaios de western blotting e imunomarcação para microscopia de
super resolução por iluminação estruturada (SR-SIM), utilizando anticorpos contra FAK,
BCLAF1, ɣH2AX e p53. As imagens obtidas foram analisadas pelo software ImageJ (Fiji) e
scripts em Python.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Ensaios de co-imunoprecipitação e western blotting confirmam a interação entre

FAK e BCLAF1
Por meio de ensaios de co-imunoprecipitação demonstramos que FAK interage com

BCLAF1 em células H9c2 (cardiomioblastos ventriculares) em condições basais (Fig. 1A).



Em experimentos independentes de Co-imunoprecipitação confirmamos que essa interação
também ocorre durante o estresse genotóxico induzido por doxo (Fig. 1B).

Figura 1. FAK interage com BCLAF1 em extratos de células controle e tratadas com doxorrubicina. Experimentos de
Co-IP seguidos por western blotting confirmaram a interação entre FAK e BCLAF1. Extratos totais obtidos de células
controle e tratadas com doxorrubicina (doxo) foram incubados com IgG, como controle experimental (IgG). N=3 grupos
experimentais. 

2. Tratamento com doxorrubicina promove a colocalização de FAK e BCLAF1 nos
sítios de ɣH2AX

A fim de investigar a relação da interação entre BCLAF1 e FAK durante o estresse
genotóxico e a presença de danos no DNA, foram realizados experimentos de microscopia
com a imunomarcação de ambas as proteínas e dos sítios de ɣH2AX, os quais indicam a
presença de danos no DNA. Através da obtenção das imagens, observamos a formação dos
clusters de BCLAF1 em células tratadas com doxo (Fig 3A-B). Ainda, as análises
quantitativas mostraram que nessas áreas de clusters, existe uma colocalização entre as
marcações (Fig 3C), no entanto, a colocalização entre FAK e BCLAF1 foi maior em relação
aos sítios de ɣH2AX (Fig. 3D).

Figura 2. FAK, BCLAF1 e ɣH2AX apresentam uma alta correlação em células sob estresse genotóxico. A. Imagens
demonstram núcleos de miócitos H9c2 tratados com doxo por 3h (1µM). Verde: FAK; Vermelho: BCLAF1; Azul: núcleo. B.
Zoom da região de um cluster nuclear de BCLAF1. B. Gráfico demonstra correlação da intensidade integrada entre FAK,
BCLAF1 e ɣH2AX em áreas com clusters (Correlação de Pearson). C. Histograma dos coeficientes de correlação pixel a
pixel entre FAK e ɣH2AX, FAK e ɣH2AX e FAK e BCLAF1 nos clusters proteicos.

3. Estresse genotóxico promove redução da expressão de FAK, BCLAF1 e p53 em
miócitos cardíacos

Posteriormente, foram realizados ensaios de western blotting para averiguar a
expressão de FAK, BCLAF1 e p53 em células controle e tratadas com doxorrubicina. Os
resultados do experimento mostraram que ocorreu uma diminuição na expressão global de
FAK, assim como uma diminuição da expressão global de BCLAF1 e p53 após o estresse
genotóxico (Fig 3). Possivelmente, o estresse oxidativo gerado pelo tratamento com doxo
pode estar ocasionando a degradação das proteínas investigadas por desestabilização
estrutural das mesmas e atuação do sistema de controle de qualidade proteico da célula, o que
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culmina na ubiquitinação e degradação proteica por proteassomos. Essa hipótese será testada
num futuro projeto de iniciação científica.

Figura 3. FAK, p-FAK, BCLAF1 e p53 em extratos de células controle e tratadas com doxorrubicina. A. Experimentos de
western blotting mostraram que FAK e pFAK tem uma diminuição da expressão sob o tratamento com doxo em relação às
células controle. BCLAF1 e p53 também demonstram ter uma diminuição da expressão em condições de estresse. B.
Gráficos quantitativos da expressão de cada proteína em relação a GAPDH.

Em seguida, a localização subcelular dessas proteínas foi investigada por análise de
imagens de microscopia de super resolução por SIM. Essas imagens demonstraram que
ocorreu uma redistribuição de FAK e BCLAF1 em miócitos H9c2 sob estresse genotóxico
(Fig 4A). De forma interessante, também foi observada uma grande ativação de FAK,
identificada pela marcação do resíduo Y397, no núcleo dos miócitos. A imunomarcação de
p53 ainda está sendo padronizada. O primeiro anticorpo obtido contra p53 mostrou-se pouco
específico e um novo anticorpo foi comprado.

Na figura 4B os gráficos mostram a intensidade de fluorescência das proteínas,
indicando que em células submetidas ao tratamento com doxorrubicina houve um aumento de
FAK e pFAK no núcleo em relação às células controle . BCLAF1 não apresentou diferença
significativa, mas é possível visualizar a presença dos clusters nas células sob condições de
estresse (Fig 4B). Ensaios de western blotting no qual foram separadas a fração nuclear e
citosólica para verificar a expressão das proteínas FAK e BCLAF1, confirmaram que sob
estresse genotóxico ocorreu um aumento da fosforilação de FAK no núcleo (Fig 4C).

Figura 4. Imagens de imunofluorescência e western-blotting de extratos citosólicos e nucleares mostram resposta frente ao
estresse genotóxico. A. Imagens de microscopia de miócitos em condições basais e tratadas com doxorrubicina mostram a
redistribuição das proteínas FAK e BCLAF. Verde: FAK e pFAK; Cinza: Actina; Vermelho: BCLAF1; Azul: núcleo. B.
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Gráficos quantitativos da expressão de cada proteína em relação a GAPDH. C. Ensaios de Western-blotting de extrato
citoplasmático e nuclear de H9c2 demonstram uma diminuição global da expressão de FAK e BCLAF1 tanto no citoplasma
quanto no núcleo após o tratamento com doxo.

4. Silenciamento gênico de BCLAF1 levou a diminuição dos clusters de FAK no
núcleo.

Por fim, foi realizado o silenciamento gênico de BCLAF1 para avaliar se ocorre
alteração na distribuição de FAK e na expressão de p53 nessas condições. Os experimentos
de microscopia evidenciaram que em condições basais, ambas as proteínas apresentam
distribuição homogênea e que após o estresse genotóxico ocorreu uma reorganização nuclear
com a formação de clusters de BCLAF1 que coincidem com regiões de maior concentração
de FAK. Por outro lado, no silenciamento gênico de BCLAF1 aboliu a formação de clusters
de BCLAF1, o que impactou na formação dos aglomerados de FAK formados durante o
estresse genotóxico em miócitos tratados com doxo (Fig. 5). A expressão de FAK e p53 está
sendo investigada por ensaios de western blotting.

Figura 5. Silenciamento gênico de BCLAF1. Em células si-Scramble DOXO demonstraram a presença de
clusters de FAK, enquanto que em células silenciadas para BCLAF1, a frequência dessas estruturas
aparentemente diminui. Verde: FAK; Vermelho: BCLAF1; Azul: DNA.

CONCLUSÕES
Nossos resultados confirmaram a interação entre FAK e BCLAF1 em miócitos H9c2,

a qual se mantém após o tratamento com doxo. Nesta condição, ocorre a formação de clusters
de BCLAF1 no núcleo, os quais concentram FAK nessas regiões subnucleares durante o
estresse genotóxico. Também foi observado uma redução da expressão de FAK, assim como a
redução da expressão de BCLAF1 e p53 em relação às células controle. Ademais, em
miócitos silenciados para BCLAF1 houve uma redução na formação dos clusters de FAK em
células sob estresse genotóxico, indicando que BCLAF1 atua na formação desses
aglomerados. Novos experimentos de silenciamento gênico de BCLAF1 serão realizados para
verificar a relação da presença desses clusters e a expressão de p53 durante o estresse
genotóxico.

Os dados obtidos demonstraram que sob estresse genotóxico ocorre a clusterização
nuclear de BCLAF1 e FAK, os quais são abolidos pelo silenciamento de BCLAF1. Esses
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achados permitem a formulação de um modelo no qual BCLAF1 é importante no sequestro
de FAK no interior desses clusters, o que pode reduzir a interação de FAK com p53 e com a
ubiquitina-ligase MDM2, reduzindo a ubiquitinação e degradação de p53, afetando dessa
forma o desencadeamento da morte celular por apoptose. A confirmação desse mecanismo
poderá contribuir para a compressão da sinalização ativada por quimioterápicos nas células
do coração.
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