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Resumo 

 

Neks são proteínas quinases similares à NIMA, uma proteína encontrada no 

fungo Aspergillus nidulans que é importante para a entrada em mitose durante a divisão 

celular. As Neks (NIMA Related Kinases) humanas foram primeiramente descritas em 

1990 e desde então vem se buscando entender as funções dessas proteínas em células 

humanas. Sabe-se atualmente que existem 11 diferentes Neks humanas e para algumas 

delas já foi demonstrado papel, direta ou indiretamente, na divisão celular, seja através 

da participação nas vias de sinalização de reparo ao DNA ou mesmo na organização de 

microtúbulos, o que é muito importante para uma divisão celular correta. De acordo 

com essas funções, para algumas Neks já foi demonstrado que em casos de aumento ou 

redução da sua atividade ou expressão pode ocorrer o desenvolvimento de células 

tumorais. Dentre as Neks humanas a Nek4 é uma das menos investigadas e seu papel 

em células humanas permaneceu em aberto até uma recente publicação que demonstrou 

uma relevante participação da Nek4 na formação dos microtúbulos. Nesse estudo foi 

observado que na ausência de Nek4 as células desenvolvem resistência ao taxol, um 

conhecido quimioterápico, e ainda, sensibilidade à vincristina, outro fármaco utilizado 

para o tratamento de câncer. Sendo que tanto o taxol quanto a vincristina atuam nos 

microtúbulos, os dados desse trabalho sugerem que a Nek4 pode atuar “estimulando” de 

forma direta a formação dos microtúbulos. Os microtúbulos são polímeros de tubulina 

altamente dinâmicos responsáveis por diversas funções celulares, principalmente para a 

adequada divisão celular uma vez que eles formam o fuso mitótico e segregam as cromátides 

para a divisão correta do material genético duplicado. Já foi demonstrado que a Nek3 interage 

com a tubulina modificando-a e, considerando-se que em nosso grupo resultados preliminares 

demonstraram que outras Neks interagem também com tubulina, a proposta desse projeto é 

comprovar a ocorrência da interação da Nek4 com a tubulina, mapear a região dessa interação, 



verificar se a Nek4 promove a fosforilação da tubulina e por fim verificar se na presença de 

alguns fármacos utilizados no tratamento do câncer esses resultados são modificados.  

Para tanto, primeiramente as isoformas da tubulina e da Nek4 serão clonadas em 

vetores apropriados. Uma vez que estas proteínas estiverem clonadas será realizado o 

ensaio de duplo-híbrido em levedura, com o objetivo de confirmar a interação da Nek4 

com a tubulina. Após este experimento, para verificar se a tubulina é substrato da Nek4, 

o domínio de quinase da Nek4 será incubado com a tubulina na presença de ATP (fonte 

de fosfato) e através de experimentos de RMN (ressonância magnética nuclear) será 

observada a ocorrência ou não de fosforilação. Para confirmar os resultados obtidos será 

ainda realizado ensaio de co-localização celular, onde a tubulina e a Nek4 marcadas 

poderão ser visualizadas utilizando-se microscopia.  

 


