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Projeto: Papel das proteínas do disco Z e da lâmina nuclear na biologia dos
cardiomiócitos
Busca-se compreender como proteínas são responsáveis pelas funções celulares e teciduais, bem
como interações proteína-proteína ocorrem na homeostase e nas doenças em cardiomiócitos. A
transdução de sinais mecânicos da membrana sarcoplasmática ao núcleo e regulação da arquitetura
nuclear são dependentes de interações entre proteínas que constituem o disco Z e o complexo de
ligação do citoesqueleto ao nucleoesqueleto no envoltório nuclear. Assim, buscamos caracterizar como
proteínas desses sítios de sinalização participam na morfologia e função do núcleo, a exemplo
daquelas que atuam como reguladoras negativas de hipertrofia ou cujas mutações resultam em
distrofias, como a Emery-Dreifuss ligada ao X, por exemplo. Para tal, serão utilizadas cultura de células
e/ou coração de peixe-zebra para aplicar técnicas de fronteira entre biologia tecidual e biologia
molecular por meio de sondas moleculares que permitam a localização de proteínas por meio de
microscopias de luz e eletrônica combinadas; superexpressão e silenciamento; estiramento mecânico;
ensaios bioquímicos e funcionais, entre outros.
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