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RESUMO  
!
RUSSO, F. B. Geração de células pluripotentes induzidas de pacientes com 
transtorno do espectro autista. [Generation of induced pluripotent stem cells from 
patients with autism spectrum disorder]. 2015. 98 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2015. 
!
!
!
Transtorno do espect ro aut is ta (TEA) é um quadro complexo do 

neurodesenvolvimento associado com elevado prejuízo funcional, onde os pacientes 

apresentam alterações comportamentais, déficit de comunicação e problemas de 

sociabilização. A incidência do TEA é muito elevada e vem crescendo 

constantemente nos últimos anos. Atualmente a prevalência é de 1 em cada 50 

crianças nos EUA, sendo os meninos mais afetados que as meninas (4:1). O 

diagnóstico dos pacientes com TEA é feito clinicamente e ocorre geralmente com a 

idade de aproximadamente três anos, idade que os sintomas ficam mais evidentes. 

As causas biológicas e genéticas do autismo vem sendo estudadas em modelos 

animais e em material biológico humano, como sangue (genéticas) e cérebro post-

mortem. Apesar de valiosos, esses modelos não permitem estudos das células 

neurais humanas em funcionamento. A geração de células neurais funcionais a partir 

das células previamente reprogramadas mudou esse cenário e abriu portas para 

gerar modelos celulares e estudar as doenças in vitro. Esse trabalho teve como 

objetivo modelar o TEA in vitro, a partir de neurônios e astrócitos derivados de células-

tronco pluripotentes induzidas obtidas a partir das células-tronco de dente decíduo 

esfoliado (SHED) de pacientes com transtorno autista. Em nossos resultados 

observamos que neurônios autistas apresentam uma significativa diminuição na 

expressão de genes sinápticos quando comparados com neurônios não-autistas 

(controle). Além disso, ensaios funcionais de eletrofisiologia revelaram que 

neurônios autistas têm um número menor de picos de estimulação (spikes) por 

segundo, indicando neurônios possivelmente menos ativos. Em tempo, 

experimentos de co-cultura de neurônios e astrócitos revelaram que astrócitos 

autistas podem interferir na maturação e complexidade morfológica dos neurônios 

controle, e o inverso também foi observado, onde astrócitos de controles podem 



resgatar o fenótipo de neurônios autistas, sendo que um aumento significativo no 

nível de marcadores sinápticos, mudanças na morfologia com neurônios de 

pacientes mais maduros e complexos foi observado quando cultivados sobre 

astrócitos controles. Nossos dados indicam que os astrócitos influenciam na 

maturação, na complexidade e funcionalidade dos neurônios, mostrados aqui pela 

primeira vez para o autismo idiopático. Além disso, com este trabalho podemos 

afirmar que é possível modelar o autismo idiopático in vitro e estudar formas de 

resgate fenotípico das células afetadas na patologia visando futuras terapias para 

esses pacientes. A tecnologia das células reprogramadas e modelagem de doenças 

abre portas para novas descobertas no campo do autismo. 

!
!
!
Palavras-chave: Transtorno do espectro autista, transtorno autista, iPSC, 

modelagem de doenças, neurônios, astrócitos. 
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ABSTRACT 

!
RUSSO, F. B. Generation of induced pluripotent stem cells from patients with 
autism spectrum disorder. [Geração de células pluripotentes induzidas de 
pacientes com transtorno do espectro autista]. 2015. 98 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2015. 
!
!
Autism spectrum disorder (ASD) is a group of neurodevelopmental disorders 

characterized by qualitative impairment communication, social interaction and 

restricted and repetitive patterns of behavior. The prevalence of 1 in every 50 

children in The United States has been reported with a tendency to increase in recent 

years. Patient ASD diagnosis typically occurs by the age of 3 years and affects more 

boys than girls (4:1). The biological and genetic causes of autism has been studied in 

animal models, in human biological material such as blood and in post-mortem brain 

tissues. Although valuable, these models do not allow study of living human neural 

cells. The generation of functional neural cells from reprogrammed cells previously 

changed this scenario and opened doors to generate cellular models in vitro and to 

study diseases as autism. This study aimed to model ASD in vitro to study neurons 

and astrocytes derived from induced pluripotent stem cells from mesenchymal stem 

cells from dental pulp (SHED) from patients with idiopathic autism. In our results we 

found that neurons derived from patients with ASD show a significant decrease in 

synaptic genes compared with controls. Functional electrophysiology tests were 

performed and we were able to observe a smaller number of spike per second in 

neurons derived from patients, indicating that neurons from ASD patients has less 

activity than control neurons. In our co-culture assay between neurons and 

astrocytes we observed that astrocytes derived from patients may interfere in the 

maturation and morphological complexity of neurons derived from controls. On the 

other hand, when we grow ASD neurons on astrocytes from controls we can observe 

a significant increase in the level of synaptic markers, changes in morphology where 

we observe more mature and complex neurons. These data indicate that astrocytes 

influence in the maturity, complexity and functionality of neurons, data never shown 

before for ASD patients. With these results we can say that it is possible to model 



idiopathic autism in vitro. The iPSC technology and disease modeling opens doors to 

new discoveries and therapies for ASD patients. 

!
!
!
!
Keywords: autism spectrum disorder, ASD, iPSC, modeling diseases, neurons, 

astrocytes. 
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1 INTRODUÇÃO 
!
!

Transtorno do espectro autista (TEA) é um quadro complexo do 

neurodesenvolvimento associado com elevado prejuízo funcional, onde os pacientes 

apresentam déficit de comunicação, problemas de sociabilização e alterações 

comportamentais (ABRAHAMS; GESCHWIND, 2008; GRZADZINSKI et al., 2013 

QUAAK et al., 2013; GRIESI-OLIVEIRA et al., 2014). Os pacientes com esse 

transtorno possuem em comum, principalmente o comprometimento da sociabilidade 

(KAPLAN et al., 2007; TUCHMAN et al., 2009). O Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais, 5ª Revisão (DSM-V) define o transtorno do espectro autista 

como uma desordem neurológica com um espectro de prejuízos qualitativos na 

interação social, na comunicação e padrões restritos e estereotipados de 

comportamento, interesses e atividades (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATI 

ON, 2013). 

A incidência do TEA é muito elevada e vem crescendo constantemente nos 

últimos anos. Dados mostram que cerca de 1% da população mundial tem TEA 

(BROEK et al., 2014). já nos Estados Unidos da America aproximadamente 1 em  

cada 50 crianças estão dentro do espectro autista (BLUMBERG et al., 2013). O 

número de meninos afetados é 4x maior que o de meninas (GEIER et al., 2012). No 

Brasil não há dados do número de pacientes com TEA.  

O diagnóstico dos pacientes com TEA ocorre geralmente por volta dos três anos 

de idade que é quando os sintomas clínicos ficam mais evidentes (GEIER et al., 

2012). O interesse em entender melhor essa patologia vem crescendo nos últimos 

anos e muitos grupos vem estudando o autismo em diferentes segmentos visando 

compreender melhor seus diversos aspectos. Os dados biológicos e genéticos que 

se conhecem a respeito do autismo foram feitos através dos raros cérebros pós-

mortem doados por famílias de pacientes, elucidando a anatomia dos pacientes com 

TEA (REDCAY; COURCHESNE, 2005; BROEK et al., 2014), ou por amostras de 

sangue dos pacientes permitindo elucidar causas genéticas envolvidas (STAHL-

ZENG et al., 2007) ou ainda, através de modelos animais que apesar das 

semelhanças, não apresentam a genética humana e não são a ferramenta perfeita 

para o entendimento do autismo. Por outro lado são organismos completos que 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=stahl-zeng%252520j%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=17644760
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podem ser usados inclusive para teste de fármaco-terapêuticos (TANIA; KHAN; XIA, 

2014). Apesar de nenhum dos modelos descritos serem os ideais, são 

extremamente importantes já que é muito difícil realizar uma biópsia de um tecido 

cerebral para estudar células neurais vivas dos pacientes. 

Com o avanço da ciência, em 2006 foi descrito por Takahashi e Yamanaka uma 

tecnologia capaz de gerar células-tronco pluripotentes a partir de células somáticas 

de camundongos, protocolo validado em 2007 para células humanas (TAKAHASHI;  

YAMANAKA, 2007). Como as células produzidas são pluripotentes, a partir desta 

importante descoberta abriram-se novas oportunidades para gerar modelos 

celulares que permitem o estudo de doenças em suas células-alvo, incluindo até o 

teste de medicamentos específicos in vitro (BELTRÃO-BRAGA et al., 2013). Com 

isso, diversos grupos de pesquisa vem lançando mão dessa tecnologia e seguem 

estudando doenças neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento (DIMOS et al., 

2008; EBERT et al., 2009; LEE et al., 2009;  MARCHETTO et al., 2010; BRENNAND 

et al., 2011; SANCHEZ-DANES et al., 2012;  IMAIZUMI et al., 2012; KONDO et al., 

2013; YU et al., 2014; LI et al., 2015).   

Neste trabalho apresentamos uma alternativa para estudar os aspectos 

neurobiológicos do TEA, analisando neurônios e astrócitos vivos, in vitro, derivados de 

células pluripotentes induzidas obtidas à partir das células-tronco de dente decíduo 

esfoliado (do inglês, Stem cell from Human Exfoliated Decidous teeth, SHED), 

extraídas da polpa dentária de pacientes com transtorno autista, também chamado 

de autismo idiopático ou não-sindrômico.  

A tecnologia de reprogramação nos permite aproximar um pouco mais da 

realidade, estudando aspectos e interações entre células do tecido cerebral vivas 

desses pacientes. Além disso, a obtenção destas células in vitro pode ser usada 

futuramente para estudos de medicamentos para o autismo. 

!
!
!
!
!
!
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
!
!
2.1 TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

!
!

O autismo foi descrito pela primeira vez por Leo Kanner (1943), médico 

psiquiatra que após a observação e descrição de indivíduos com distúrbios 

emocionais, os descreveu como indiferentes a outras pessoas, emocionalmente 

frios, distanciado e retraídos. No entanto, nos últimos anos essas dificuldades 

emocionais foram consideradas apenas uma parte dos déficits sociais envolvidos no 

autismo (RUTTER, 1978; DENCKLA, 1986; FEIN et al., 1986).  

O último Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª Revisão 

(DSM-V) define o transtorno do espectro autista como uma desordem neurológica 

com um espectro de prejuízos qualitativos na inteiração social, na comunicação e 

com a presença de padrões restritos e estereotipados de comportamento, interesses 

e atividades. Nesse Manual as seguintes condições pertencem a este grupo: 

Transtorno autista, Transtorno de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância e 

Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). De forma geral, pacientes com TEA 

apresentam a díade de alterações na comunicação, sociabilidade e no 

comportamento em diferentes graus, que definem o quão afetado é o paciente 

(ABRAHAMS; GESCHWIND, 2008; QUAAK et al., 2013; GRIESI-OLIVEIRA et al, 

2014). Os pacientes com TEA possuem em comum principalmente o 

comprometimento da sociabilidade (KAPLAN et al., 2007; TUCHMAN et al., 2009).  

De acordo com Geier et al. (2012), o diagnóstico dos pacientes com TEA ocorre 

geralmente com a idade de aproximadamente três anos e afeta mais meninos (4 

meninos para cada menina).  

A incidência do TEA é muito elevada e vem crescendo constantemente nos 

últimos anos, sendo a prevalência dos EUA de atualmente 1 em cada 50 crianças 

(BLUMBERG et al, 2013). No Brasil não há dados quantificando a prevalência, 

portanto são usados os dados da prevalência mundial, de aproximandamente 1% da 

população (MEFFORD et al, 2012; BROEK et al., 2014;), ou seja, é possível que 
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cerca de 2 milhões de brasileiros possam ter algum grau do TEA (PORTAL BRASIL, 

2014). 

Além disso, existem diversas doenças genéticas associadas com o autismo 

como, por exemplo, a Síndrome do X frágil, Síndrome de Angelman, Sindrome de 

Timothy (BENVENUTO et al., 2009), Sindrome de Rett (MARCHETTO et al., 2010) e 

Síndrome do Phelan McDermid (PMDS) (SHCHEGLOVITOV et al., 2013), o que 

pode aumentar ainda mais a incidência. 

Fatores ambientais têm sido associados com TEA (GRABUCKER, 2012; KERN 

et al, 2012; ZEIDAN-CHULIA et al, 2011, 2013). Assim como, a síndrome alcoólica 

fetal, caracterizada por anomalias mentais e físicas em crianças cujas mães 

consumiram álcool durante a gravidez, há associação entre a exposição pré-natal ao 

etanol e uma maior incidência do autismo (NANSON, 1992). 

A evidência mais direta ligando fatores ambientais ao autismo está relacionada a 

exposição a diferentes drogas. Essa exposição gera malformações do 

desenvolvimento neurológico e maior incidência do autismo. Por exemplo, a 

exposição do útero ao ácido valpróico, fármaco anticonvulsivo foi associada com o 

fenótipo autista e com desenvolvimento paralelo de anormalidades anatômicas 

(MOORE et al., 2000; BAMBINI-JUNIOR et al., 2011; BRISTOT SILVESTRIN et al., 

2013). 

Vários estudos indicaram que elevadas concentrações de partículas do ar 

poluído podem ter impacto no sistema nervoso central no início da infância e 

danificar o córtex pré-frontal, resultando em disfunção cognitiva em crianças 

(CALDERÓN-GARCIDUEN et al., 2008; BLOCK; CALDERÓN-GARCIDUEN, 2009). 

Diferentes produtos químicos tóxicos, tais como: o cádmio, níquel, mercúrio e o 

tricloroetileno, além do etanol e do ácido valpróico, exercem a sua ação através da 

neuroglia afetando por exemplo, a captação de glutamato, que é causa primária de 

toxicidade. A toxicidade tem sido amplamente estudada em doenças neurológicas 

agudas e crônicas (ESKES et al., 2002; YANG et al., 2007; FERNANDEZ-LIZARBE 

et al., 2009; GUIZZETTI et al., 2010; LIU et al., 2010; GIBBONS et al., 2011;  

SCHMIDT et al., 2011; WANG et al., 2011). Com base nesses exemplos, a 

contribuição potencial de fatores ambientais para o desenvolvimento do autismo 

pode ser responsável por sua crescente prevalência (MOORE et al., 2000; 

WALDMAN et al., 2008; BERG, 2009; PALMER et al., 2009; ZEIDAN-CHULIA et al., 
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2014). Além disso, há evidências que ligam o impacto das condições ambientais ao 

estresse oxidativo que pode ser ainda mais exacerbado quando combinado com 

uma susceptibilidade genética (SAJDEL-SULKOWSKA et al., 2011). 

 Fatores genéticos também têm sido associada com TEA (GESCHWIND, 2011; 

STATE; LEVITT, 2011; MEFFORD et al., 2012; DE RUBEIS et al., 2014; IOSSIFOV 

et al., 2014), no entanto, muitos genes envolvidos no autismo ainda são 

desconhecidos. Algumas desordens neurológicas e muitas psiquiátricas não ocorrem 

devido a mutações em um único gene, ao contrário, elas envolvem distúrbios 

moleculares complexos em múltiplos genes e ainda nos sinais que controlam sua 

expressão.  

 Alguns trabalhos identificaram alterações genéticas que poderiam ser 

possíveis responsáveis pelo autismo, como por exemplo, os genes NRXN1 (KIM et 

al, 2008) e CNTN4 (ROOHI et al, 2009) além de vários genes de codificação de 

moléculas de adesão celular neuronal, incluindo NLGN1 e ASTN2, que 

apresentaram expressão aumentada no sistema nervoso central de pacientes 

autistas, quando comparados aos controles (GLESSNER, 2009). O gene, SHANK3, 

relacionado à organização estrutural dos dendritos, também foi encontrado alterado 

em vários pacientes com TEA sendo que mutações nesse gene resultaram em 

desordens de comunicação social e linguagem (DURAND et al., 2007).  

 Ainda, genes relacionados à via de ubiquitina (UBE3A, PARK2, RFWD2 e 

FBXO40) também se encontravam afetados no SNC de autistas (GLESSNER, 

2009). Essas alterações encontradas sugerem uma possível contribuição para o 

perfil autista. Pesquisas têm demonstrado que os mecanismos epigenéticos 

complexos estão envolvidos em diversas doenças neurológicas (TSANKOVA et al., 

200; GROZEVA et al., 2014; PINTO et al., 2014). Existem evidências que o 

regulamento epigenético está envolvido na neurogênese, plasticidade neuronal, 

aprendizagem, memória e em transtornos como depressão, vício, esquizofrenia e 

disfunção cognitiva. A remodelação da cromatina do promotor Brain Derivend 

Neurotrophic Factor (BDNF) vem sendo associada com a atividade neuronal, 

convulsões crônicas, vício em cocaína e Síndrome de Rett (TSANKOVA et al., 

2007). Recentemente foi descrito um novo gene responsável por regulamento 

epigenético, o SETD5, que está envolvido com deficiência intelectual e ao autismo 

(GROZEVA et al., 2014; PINTO et al., 2014). 
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 Diversos estudos com bases genética envolvidas no autismo vem sendo 

realizados e recentemente um importante estudo foi publicado na revista Nature 

onde foram descritos 33 genes relacionados com o autismo. Apesar de 

aparentemente novos, 15 desses genes já eram conhecidos e associados ao 

autismo (ANK2, ARID1B, CHD8, CUL3, DYRKIA, GRIN2B, KATNAL2, POGZ, 

SCN2A, SYMGABI, TBR1, ASXL3, PTEN, RELN, MYT1L), 11 genes foram relatados 

anteriormente com mutações em pacientes com TEA, mas não foram classificados 

como genes de risco real (SUV420H1, ADNP, BCL11A, CACNA2D3, CTTNBP2, 

GABRB3, CD42BPB, APH1A, NR3C2, SETD5 e TRIO), devido à insuficiência de 

provas, e apenas 7 genes são completamente novos (ASH1L, MLL3, ETFB, NAA15, 

MYO9B, MIB1 e VIL1) (DE RUBEIS et al., 2014). 

Apesar da literatura nos relatar que o autismo tem fatores genéticos 

envolvidos, os mecanismos celulares e moleculares permanecem ainda 

desconhecidos e, com isso, o interesse em entender melhor essas doença que afeta 

tantas crianças vem crescendo muito nos últimos anos. 

!
!

2.2  MODELAGEM DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS E DO 

NEURODESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DO USO DAS CÉLULAS-TRONCO 

PLURIPOTENTES INDUZIDAS (IPSC) 

!
 A tecnologia de reprogramação celular capaz de gerar células-tronco 

pluripotentes induzidas (induced pluripotent stem cell - iPSC) a partir de células 

somáticas usando a combinação de 4 genes específicos foi descrita por Takahashi e 

Yamanaka em 2006 para fibroblastos murinos e em 2007 fibroblastos humanos, 

onde, através do uso de vetores retrovirais, genes expressos somente na fase 

embrionária foram novamente expressos em células adultas, fazendo com que as 

células reprogramassem e voltassem a se comportar como na fase embrionária 

(Takahashi; Yamanaka, 2007).  

 A reprogramação celular abriu portas para gerar modelos celulares e estudar 

doenças in vitro. As iPSC oferecem a oportunidade de gerar células de linhagem 

específicas envolvidas em diversas doenças,  podendo auxiliar na compreensão dos 
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mecanismos biológicos de diversos transtornos como, por exemplo, o autismo 

(BELTRÃO-BRAGA et al., 2013). Talvez ainda o mais importante, seja o fato de que 

essas células possuem o mesmo material genético das células originais, ampliando 

o seu uso para modelar doenças genéticas (MARCHETTO et al., 2008; BELTRÃO-

BRAGA et al., 2011).  

Cientistas do mundo inteiro vem estudando diferentes doenças in vitro, 

principalmente doenças neurológicas a partir da produção de células neurais no 

laboratório. Além disso, a reprogramação celular abre novas perpectivas para testes 

de fármaco-terapêuticos e ainda uma eventual aplicação futura das células em 

terapias autólogas. 

 Doenças neurodegenerativas ocorrem como resultado de processos 

neurodegenerativos, incluindo a perda crônica e progressiva da estrutura ou função 

dos neurônios (XIE; ZHANG, 2015).  

A primeira vez que neurônios foram diferenciados a partir de iPSC foi em 

pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença onde ocorre degeneração 

de neurônios motores (DIMOS et al., 2008). Seguindo este conceito, em 2009, 

células de pacientes com atrofia muscular espinhal foram reprogramadas em iPSC e 

a partir dessas células reprogramadas, foram produzidos neurônios motores in vitro, 

sendo essa a primeira vez que foi demonstrada a prova do principio que as células 

iPSC podem ser utilizadas para modelar doenças genéticas (EBERT et al., 2009). 

Apesar da obtenção de neurônios já ter sido relatada anteriormente (DIMOS et al., 

2008) foi apenas neste trabalho que os neurônios obtidos a partir das células 

reprogramadas foram analisados.  

Neste mesmo ano, Lee et al. (2009) derivaram células iPSC de pacientes com 

disautonomia familiar, uma neuropatia rara, mas fatal. A doença é caracterizada pelo 

esgotamento de neurônios autônomos e sensoriais. Os mecanismos dessa doença 

são mal compreendidos devido a falta de um modelo de estudo adequado e a 

reprogramação celular permitiu a obtenção de um modelo mais próximo da 

realidade, onde a partir da análise da expressão gênica de células derivadas dos 

três folhetos embrionários, os autores observaram a baixa expressão de precursores 

específicos de crista neural, revelando ser esse o possível mecanismo envolvido na 

doença. Sendo assim, a reprogramação celular é uma boa alternativa para modelar 

doenças e desvendar os mecanismos biológicos implicados nelas. 
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 Um trabalho realizado em 2010 com células de pacientes com síndrome de 

Rett revelou mais uma faceta importante do uso da modelagem de doenças usando 

a reprogramação celular. Os pesquisadores reprogramaram células, diferenciaram 

em neurônios e então testaram pela primeira vez a ação de fármacos nos neurônios 

in vitro, achando dois que reverteram o fenótipo alterado da doença, abrindo assim 

novas perspectivas de tratamento para a Síndrome de Rett (MARCHETTO et al., 

2010). Dessa forma, este estudo ilustrou a promessa da tecnologia de iPSC para 

ganhar novos insights sobre a patogênese de doenças humanas. 

A partir destes trabalhos pioneiros que mostraram aplicações importantes da 

modelagem de doenças para patologias que acometem o sistema nervoso, vários 

outros têm surgido, como a modelagem para atrofia muscular espinhal, um dos mais 

comuns distúrbios autossômicos recessivos nos seres humanos causador de 

mortalidade infantil (CHANG et al., 2011), para a esquizofrenia, desordem 

neurológica debilitante com prevalência mundial de 1% (BRENNAND et al., 2011; YU 

et al., 2014), para a doença de Huntington, doença neurodegenerativa progressiva 

genética associada com deficiência motora e sintomas psiquiátricos causado por 

excessivas expansões trinucleotídeos CAG no gene Huntingtina (HTT) (ZHANG et 

al., 2010; HA; FUNG, 2012), para doença de Parkinson (DP),  forma mais comum 

dos distúrbios neurodegenerativos progressivos do movimento com prevalência de 

cerca de 100-300 em cada 100.000 indivíduos (LEES; HARDY; REVESZ, 2009; 

SANCHEZ-DANES et al., 2012;  IMAIZUMI et al., 2012); para a doença de 

Alzheimer, causada pela degeneração progressiva e a perda de neurônios e 

sinápses em todo o cérebro (BALLARD et al., 2011; KONDO et al., 2013); entre 

outras patologias menos frequentes na população mundial.   

A modelagem de doenças através das iPSC é uma excelente ferramenta para o 

estudo dos mecanismos envolvidos em doenças em geral, mas principalmente para 

doenças neuronais, uma vez que a coleta de tecido cerebral é dificultada e o acesso 

a células neuronais vivas é restrito ou proibitivo. Além disso, o uso das células 

reprogramadas do próprio paciente permite manter a base genética celular, o que é 

especialmente interessante quando pouco se sabe sobre a causa da doença e 

também permite pensar em medicina personalizada, onde o medicamento é utilizado 

de acordo com a necessidade individual do pacientes. Podemos observar essa 

logística na figura 1. 
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Figura 1 - Esquema de modelagem de doenças neurológicas usando a tecnologia de 
        iPSC 

  !
!
Fonte: (MARCHETTO et al., 2010, adaptado por RUSSO, 2014) !
Legenda: Esquema ilustrativo da reprogramação de células somáticas de pacientes 

 e controles, gerando células pluripotentes induzidas (iPSC) isogênicas, 
 ou seja, com o mesmo material genético do paciente. A partir das iPSC, 
as células progenitoras neurais são produzidas e diferenciadas em 
diferentes tipos de neurônios ou células da glia. Fenótipo celular e 
conexões nervosas são estudados in vitro assim como, interação entre 
diferentes células, como os neurônios e  astrócitos em co-cultivo. Após a 
identificação do fenótipo, plataformas podem ser testadas para triagem 
de fármacos visando novas terapias para o paciente. 

!
!!!
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2.3  MODELANDO O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: EVIDÊNCIAS E 

DESAFIOS 

!
!

O autismo é considerado como uma disfunção cerebral, com pacientes 

manifestando convulsões em 33% dos casos e retardo mental em 70% dos casos (QI 

menor que 70) (GILBERT; COLEMAN, 1996). Estudos sugerem que o TEA é 

caracterizado pela perda de células neuronais (COURCHESNE et al., 2007), mas 

poucos detalhes se tem em relação a isso.  

A modelagem do autismo a partir de células iPSC é uma estratégia muito 

interessante para estudar uma patologia que afeta tantas crianças e cujo interesse 

científico vem aumentado. Como o TEA é uma patologia cuja manifestação clínica 

está relacionada ao sistema nervoso central, este seria o tecido alvo para estudar o 

autismo.  

Estudos de pacientes com TEA foram realizados através de cérebros doados 

pós-mortem (FERNER, 2008; VOINEAGU, et al., 2011). Diversas alterações na 

formação e maturação das espinhas dendriticas e anormalidades sinápticas também 

tem sido relatadas em estudos pós-mortem de pacientes com síndromes 

relacionadas ao autismo como a Síndrome de Angelman, Síndrome de Timothy e 

Síndrome de Rett. Essa alterações também foram observadas em modelo animais 

dessas síndromes (PHILLIPS; POZZO-MILLER, 2015). Entretanto, os resultados 

obtidos através desse tecido neuronal são na maioria das vezes relacionados ao 

estágio final da doença (KIM; WEBSTER, 2009). Somado a isso, o tecido está morto 

e fixado, impedindo investigações acerca do funcionamento em tempo real. Estudos 

nos cérebros em funcionamento são muito dificultados pelo fato de que biópsias do 

sistema nervoso central são muito raras, já que  a biópsia é um procedimento muito 

invasivo, portanto esses estudos ficam restringidos a exames de imagem (ASSAF et 

al., 2010; WEE et al., 2014). A incapacidade em estudar o cérebro vivo dos 

pacientes limita o nosso conhecimento das doenças que afetam o sistema nervoso, 

como é o caso do autismo.  

Atualmente com a tecnologia das células reprogramadas conseguimos nos 

aproximar um pouco mais de um modelo ideal de estudo para o TEA, onde podemos 

estudar os neurônios e outras células vivas do sistema nervoso dos pacientes in vitro 
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e com isso, entender melhor os mecanismos envolvidos nesse transtorno 

(BELTRÃO-BRAGA et al., 2013). Sendo assim, as iPSC representam uma incrível 

oportunidade para a modelagem do TEA (ROSS; ELLIS, 2010, BELTRÃO-BRAGA et 

al., 2013).    

Entretanto, até poucos anos atrás, neurônios derivados de iPSC foram 

gerados a partir de pacientes com TEA, mas sem a realização de ensaios funcionais 

que pudessem trazer novas informações (DE ROSA et al., 2012). Atualmente, a 

obtenção de neurônios funcionais está bem estabelecida. No entanto, o estudo da 

interação de células neuronais traria mais informações e melhor elucidação dessa 

patologia.  

Protocolos para derivar neurônios à partir das células iPS têm sido aplicados 

para gerar neurônios personalizados de indivíduos com transtornos neurológicos 

sindrômicos que compartilham algumas características autísticas, como por exemplo 

a Síndrome de Rett (MARCHETTO et al., 2010; CHEUNG et al., 2011), Síndrome do 

X-Frágil (URBACH et al., 2010), Sindrome de Angelman (CHAMBERLAIN et al., 

2010), Síndrome de Timothy (PASÇA et al., 2011) e Síndrome do Phelan McDermid 

(PMDS) (SHCHEGLOVITOV et al., 2013). Estes trabalhos revelaram fenótipos 

neuronais específicos da doença, incluindo a conectividade sináptica disfuncional. 

No entanto, esta abordagem deveria ser aplicada diretamente para o estudo do TEA, 

pois, a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

exclui indivíduos com transtornos do desenvolvimento neurológico sindrômicos de 

um diagnóstico de TEA (KIM et al., 2014). 

Recentemente foi publicado, um estudo que gerou o primeiro modelo a partir 

de iPSC para estudar o autismo não sindrômico ou idiopático. Nesse estudo os 

fenótipos celulares e moleculares foram investigados a partir de neurônios derivados 

de iPSC de um paciente com uma mutação no gene TRPC6, que atua em um canal 

de cálcio no cérebro, controlando o funcionamento dos neurônios, em particular, das 

sinapses neuronais (GRIESI-OLIVEIRA et al., 2014). Além da análise in vitro, os 

autores confirmaram que essa mutação leva à redução de sinapses e alterações 

morfológicas nos neurônios de camundongos. Estes dados demonstraram fenótipos 

em comum com os trabalhos citados acima sobre transtornos sindrômicos, onde 

todas estas perturbações demonstraram anormalidades neuronais, tais como 

morfologia alterada e défices sinápticos. Este estudo trouxe informações valiosas 
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para o conhecimento do transtorno autista ou autismo idiopático, porém essa 

mutação ocorre em menos de 1% dos pacientes com TEA e como sabemos a 

genética do autismo é bastante complexa e envolve diversos genes (DE RUBEIS et 

al., 2014). Com isso, podemos dizer que a modelagem do transtorno autista através 

das iPSC pode contribuir muito para o melhor entendimento dessa patologia.  

Apesar de evidências de alterações neuronais e disfunção sináptica em 

autistas terem sido relatadas nos últimos anos, estudos pós-mortem mostraram 

disfunções microgliais e astrocíticas em pacientes com TEA (EDMONSON et al., 

2014). Com novos dados surgindo em relação a importância das células gliais em 

diversas patologia nas ultimas décadas, um crescimento exponencial no 

conhecimento das funções do SNC vem ocorrendo e, consequentemente, grupos de 

cientistas têm se empenhado em desenvolver protocolos para produção de células 

da glia in vitro, como os astrócitos que são considerados células chaves na fisiologia 

desse sistema (ZEIDAN-CHULIA et al., 2014).  

Os astrócitos são as células da neuroglia mais abundantes do SNC, sendo 

representados por dois tipos celulares: os astrócitos protoplasmáticos (predominante 

na substância cinzenta) e os astrócitos fibrosos (predominante na substância 

branca). Essas células exercem muitas funções como por exemplo: controle da 

neurogênese, suporte na sinaptogêneses, manutenção das sinapses, participação 

na neurotransmissão no suporte, nutrição dos neurônios, desenvolvimento do 

sistema nervoso, entre outras (ZHANG; BARRES, 2010; COLANGELO et al., 2014; 

PEKNY et al., 2014).  

Os astrócitos são muitas vezes fornecidos durante a maturação dos neurônios 

uma vez que promovem sinaptogênese (JOHNSON et al., 2007). No córtex humano, 

um único astrócitos pode conter até 2.000 mil sinapses neuronais (OBERHEIM et al., 

2009). A complexidade da interação entre astrócitos e os elementos celulares dentro 

de seu raio de ação é realmente enorme (MATYASH; KETTENMANN, 2010).  

Estudos que caracterizam essas células em termos moleculares estão em 

andamento o que irá ajudar na classificação funcional dos astrócitos e 

consequentemente aumentar a compreensão do seu papel na patogênese de 

diversas doenças, incluindo o autismo (ZEIDAN-CHULIA et al., 2014), uma vez que 

outras doenças neurológicas pediátricas já foram relacionadas a uma desregulação 
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nos astrócitos, como a leucodistrofia e a epilepsia (CHABOUB; DENEEN, 2013; 

FRICK et al., 2013).  

Astrócitos derivados de iPSC de pacientes com Síndrome de Rett foram 

produzidos recentemente e mostraram que afetam a função dos neurônios derivados 

dos pacientes controles através de ensaios de co-cultivo entre neurônios e glia. Esse 

trabalho reforça a tese de que os astrócitos podem influênciar na funcionalidade 

neuronal (WILLIAMS et al., 2014). Há uma crescente evidência da contribuição 

astroglial na evolução de anormalidades estruturais e funcionais em cérebros de 

pacientes com autismo (WILLIAMS et al., 2014).  

A disponibilidade de protocolos para a geração de astrócitos derivados de 

iPSC nos permite realizar experiências in vitro e estudar as células vivas e suas 

funcionalidades. Além disso, experiência de co-cultivo entre astrócitos e neurônios 

podem ser realizados para examinar o papel da glia na disfunção neuronal 

associada com diversas doenças, incluindo o autismo. Essa tecnologia poderá nos 

fornecer pistas relacionadas ao desenvolvimento desta doença e contribuir assim 

para novas abordagens terapêuticas. 

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3 OBJETIVOS 
!
!
3.1  OBJETIVO GERAL 

!
!
 Este trabalho teve como objetivo produzir células pluripotentes induzidas (iPSC) 

de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA) e sem autismo (aqui 

denominados como controles - WT) a partir de células-tronco de dente decíduo 

esfoliado (SHED) e diferenciá-las em células neuronais para estudar características 

celulares, moleculares e funcionais dessas células.  

!
!
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
!
!
- Coleta e cultivo das SHED de 3 pacientes com transtorno autista e de 3 controles; 

!
- Reprogramação celular e obtenção de iPSC derivadas das SHED de pacientes  

com transtorno autista e controles; 

!
- Análise morfológica e molecular das iPSC geradas a partir das SHED de pacientes 

com transtorno autista e controles; 

- Diferenciação neuronal, caracterização e análise dos fenótipos dos neurônios obtidos 

dos pacientes com transtorno autista e controles; 

- Produção e caracterização dos astrócitos obtidos dos pacientes com transtorno 

autista e controles;  

- Estabelecimento de co-cultura entre neurônios e astrócitos derivados de pacientes 

com transtorno autista e controles; 

-  Análise da interação e influência dos astrócitos nos neurônios dos pacientes com 

transtorno autista e controles. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
!
!

Para a realização deste projeto, alguns métodos foram seguidos conforme os 

protocolos descritos a seguir. 

!
!

4.1  COLETA E CULTIVO DAS CÉLULAS-TRONCO DE DENTE DECÍDUO 

ESFOLIADO DE PACIENTES COM TRANSTORNO AUTISTA E 

CONTROLES 

!
!

Após aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisas em seres humanos do 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo (Protocolo no1001) e 

pelo Comitê de Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

mesma Universidade (Protocolo Nº2462/2011), as amostras de dentes decíduos 

foram coletadas a partir de doadores voluntários após informe e consentimento do 

doador, mediante ciência e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Os dentes decíduos de 3 pacientes com transtorno autista, que apresentam  

comprometimento na fala, esteriotipia e pouca agressividade de 3 pacientes sem 

TEA (denominados de controles) foram doados após sua queda espontânea ao 

“Projeto A Fada do Dente”. Posteriormente a queda, o dente foi transportado em 

temperatura adequada em caixa hermética com gelo mantendo uma temperatura em 

torno de 4oC usando meio de transporte contendo DMEM (LGC Biotecnologia, São 

Paulo, Brasil) e 5% de solução de antibiótico-antifúngico (500U/mL penicilina, 500µg/

mL estreptomicina e 2,5µg/mL anfotericina – Sigma, SL, USA) e 5% de soro fetal 

bovino (SFB) comum (Life Technologies, CA, USA). Os dentes foram enviados para 

o processamento no Laboratório de Células-Tronco (LCT) do Departamento de 

Cirurgia da FMVZ/USP. 

 Para o isolamento, as células-tronco de dente decíduo esfoliado (do inglês 

stem cell from human exfoliated decidous teeth, SHED), foram extraídas a partir do 

método de digestão enzimática utilizando a Colagenase tipo I (Life Technologies). 
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Para isso, os dentes foram lavados 3x com PBS contendo 5% de solução de 

antibiótico-antifúngico (penicilina/estreptomicina/anfotericina – Sigma-Aldrich). Após 

esse procedimento, as polpas foram retiradas com auxílio de uma agulha (22G – BD 

Bioscience, NJ, USA) ), foram colocadas em um tubo contendo 1mL de colagenase 

(3mg/mL) e deixadas em banho maria a 37 ºC por 40 minutos. Após esse 

procedimento a colagenase foi inativada, as células centrifugadas e colocadas em 

cultivo. O meio de cultura utilizado foi composto por DMEM-F12 contendo 10% de 

SFB comum, 1% da solução de antibiótico-antifúngico (100U/mL penicilina, 100µg/

mL estreptomicina e 0,5µg/mL anfotericina – Sigma, SL, USA Sigma-Aldrich), 1% de 

L-glutamina (Life Technologies) e 1% de aminoácidos não essenciais (MEM NEAA - 

Life Technologies). Todas as culturas utilizadas neste trabalho foram sempre 

mantidas a 37 oC sob atmosfera úmida contendo 5% de CO2 .  

!
!

4.2  GERAÇÃO DE CÉLULAS PLURIPOTENTE INDUZIDAS À PARTIR DE  

 CÉLULAS-TRONCO DE DENTE DECÍDUO ESFOLIADO DE PACIENTES 

 COM TRANSTORNO AUTISTA E CONTROLES 

!
!

As SHED foram plaqueadas na concentração de 1x105  em placas de 6 orifícios 

e após 24 horas foram submetidas a transdução utilizando virus Sendai (CytoTune® 

- Life Technologies) carregando os “4 fatores de Yamanaka” (Oct4, Sox2, Kfl4 and c-

Myc). Após incubação de 24 horas, o meio foi trocado por meio DMEM-F12 

contendo 10% de SFB e 1% de solução de antibiótico-antifúngico (100U/mL 

penicilina, 100µg/mL estreptomicina e 0,5µg/mL anfotericina – Sigma), 1% de L-

glutamina (Life Technologies) e 1% de aminoácidos não essenciais (Life 

Technologies). As células foram mantidas 48 horas para descanso e recuperação. 

Após este período, as células foram repicadas com tripsina e em seguida, foram 

plaqueadas sobre uma camada de células de sustentação, denominadas de MEF 

(do inglês, Mouse Embryonic Fibroblast) inativadas com 10µg/mL mitomicina C 

(Global Stem, MD, USA) em meio de células alvo, ou seja das SHED. O meio das 

MEF foi o mesmo das células em reprogramação e, após 24 horas, o meio foi 

substituído por meio embrionário (DMEM/F12 glutamax (Life Technologies), 20% 
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KSR (Knockout Serum Replacement -Life Technologies), 2mM de aminoácidos não 

essenciais, 100 µM beta-mercaptoetanol (Life Technologies) e 30ng/mL de fator de 

crescimento de fibroblasto 2 (bFGF-2 - Life Technologies), sendo esse útlimo 

adicionado diariamente.  

As células foram mantidas sobre MEF até o aparecimento das primeiras 

colónias de iPSC. Após esse período, as colônias foram cultivadas sobre uma matriz 

celular (Matrigel, BD Bioscience, NJ, USA) plaqueada sobre a placa de cultura de 

plástico, condição considerada “livres de MEF” (do inglês feeder free) e alimentadas 

com meio de cultura mTeSR (Stem Cell Technologies, YVR, Canadá), sendo este 

último trocado diariamente. As colônias de iPSC foram repicadas conforme a sua 

necessidade com as mesmas condições mencionadas.  

!
!

4.2.1  Manutenção e expansão das iPSC 
!
!

A manutenção das células iPSC foi realizada diariamente com a troca do meio 

de cultura mTeSR (Stem Cell Technologies) e a expansão dessas células foi feita de 

acordo com a necessidade, para a realização dos experimentos. De modo geral, as 

células foram mantidas em placas tratadas com Matrigel (BD Biosciences) em 

condições feeder free.  

!
!

4.3 PRODUÇÃO DE NEURÔNIOS E ASTRÓCITOS DERIVADOS DAS CÉLULAS 

 PLURIPOTENTES INDUZIDAS DE PACIENTES COM TRANSTORNO 

AUTISTA E CONTROLES 

!
!
4.3.1 Produção de corpos embrióides (EB) 
!
!

As colônias de iPSC foram plaqueadas no Matrigel (BD Biosciences) e mantidas 

por 5 dias no meio mTSeR (Stem Cell Technologies). No quinto dia, o meio foi 
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trocado por meio N2 (DMEM/F12 suplementado com N2 1x (Invitrogen) contendo 

1µM de dorsomorfina (Tocris, Ellisville, MO, USA) e 10µM de SB431542 (Stemgent, 

Massachusetts, USA) por 48 horas. Após dois dias nessas condições, as colônias 

foram removidas da placa e cultivadas em suspensão como EB  (do inglês embryoid  

bodies, EB) por 5 dias em rotação constante de 90 rpm em meio N2. 

!
!

4.3.2  Produção de rosetas e células progenitoras neurais (NPC) 
!
!

Para obtenção das rosetas, os EB obtidos foram coletados, transferidos para 

uma nova placa tratada com Matrigel (BD Biosciences) para adesão, e mantidos 

com meio NGF (DMEM/F12 (Life Technologies) suplementado com 0,5x N2 (Life 

Technologies) 0,5x Gem21 (Gemini Bio-products, CA, USA), 20ηg/mL de bFGF-2 

(Life Technologies) e 1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). Os EB aderem 

rapidamente ao Matrigel (BD Biosciences) e as rosetas se formam cerca de 48 horas 

após a adesão. As rosetas foram monitoradas diariamente para avaliar o momento 

adequado da coleta das células progenitoras neurais (do inglês, Neural Progenitor 

Cells, NPC), que crescem no interior das rosetas. As rosetas foram coletadas 

manualmente utilizando o microscópio EVOS (Life Technologies), dissociadas 

suavemente e plaqueadas em placas revestidas com 10 µg/mL poliornitina (Sigma-

Aldrich) em plástico e 1 µg/mL para o vidro, e revestida com 2,5 µg/mL de laminina 

(Life Technologies) em plástico e 5 µg/mL para as superfícies de vidro. Esta 

população de NPC foi expandida usando o meio de cultura NGF como descrito 

acima. 

!
!

4.3.3 Geração de neurônios à partir das células iPS de pacientes com   
 transtorno autista e controles 
!
!

Para diferenciar as NPC em neurônios, uma placa de 100mm com 

aproximadamente 70% de confluêcia foi tratada com 10mM de inibidor de Rock 
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(Y-27632, Calbiochem - Millipore, DA, Germany) em meio NG na ausência de b-

FGF2. As células foram mantidas nesse meio por 48 horas e, então, o meio foi 

novamente substituído por somente meio NG. Esse meio, sem b-FGF2 e inibidor de 

Rock foi mantido por 4 semanas sendo trocado a cada 3-5 dias, período considerado 

suficiente para a diferenciação neuronal. As células foram monitoradas diariamente 

por microscópio óptico procurando verificar a morfologia característica de neurônios.  

!
4.3.4  Geração de astrócitos à partir das células iPS de pacientes com   
 transtorno autista e controles 
!
!
 As NPC foram derivadas das iPSC e cultivadas como descrito anteriormente 

em placas de 100mm de diâmetro. Quando atingiram uma confluência de 

aproximadamente 90%, o protocolo de produção de astrócitos foi iniciado. Para isso, 

as células foram incubadas com dPBS (Life Technologies) a 37 °C durante 5 

minutos. Em seguida, as células foram raspadas para formar neuroesferas utilizando 

9 mL de meio NGF. As células foram dissociadas por pipetagem suave e distribuídos 

em 3 mL por poço numa placa de seis poços e mantidas em agitação constante (90 

rpm). O meio foi trocado no dia seguinte.  

 Após formação das neuroesferas, o FGF foi removido e o Inibidor da Rock foi 

adicionado a uma concentração final de 5 mM por 48 horas. Após esse período de 

48h, o meio NG sem FGF foi usado durante uma semana. Em seguida, o meio de 

crescimento de astrócitos AGM (do inglês  astrocyte growth medium - Lonza, NJ, 

USA) foi adicionado às esferas durante duas semanas. Durante esse período, as 

células continuaram sob agitação constante a 90 rpm.  

 Após 3 semanas de diferenciação no agitador a 90 rpm, as neuroesferas 

foram plaqueadas em placas com revestimento de poliornitina e laminina, como 

descrito anteriormente para o método de diferenciação neuronal. Quando as esferas 

foram plaqueadas, os astrócitos foram liberados e começaram a crescer e se 

espalhar sobre a placa. Após a primeira passagem, as células que cercam as 

neuroesferas foram dissociadas enzimaticamente utilizando accutase (Corning® 

cellgro®, Virginia, USA).   
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 Em geral, as células obtidas por esse protocolo podem ser mantidas por 

apenas 4-5 passagens até chegarem a um estágio de senescência. Os astrócitos 

utilizados neste trabalho foram caracterizados e utilizados entre as passagens 2 a 4. 

!
!
4.3.5 Separação Magnética para enriquecimento neuronal 
!
!
 Como relatado acima, a população neuronal foi obtida após 4 semanas de 

diferenciação. Entretanto, essa população é mista e para que pudessemos realizar o 

experimento de co-cultivo celular era preciso utilizar uma população pura de 

neurônios. Para tanto, o isolamento desta população foi realizado utilizando o kit 

comercial de separação magnética MACS (Miltenyl Biotec, GL, Alemanha). 

Resumidamente, as células foram dissociadas, incubadas com o anticopo anti-CD44 

conjugado com ficoeritrina (anti-CD44-PE, BD Bioscience) e anti-CD184-PE (BD 

Bioscience) durante 15 minutos no escuro a 4°C. Após esse perídodo de incubação, 

as células foram lavadas duas vezes com dPBS. Em seguida, as células foram 

incubadas com esferas magnéticas conjugadas com o anticorpo secundário PE 

durante 15 min a 4ºC no escuro. Passado o período de incubação do anticorpo 

secundário, as células foram transferidas para uma coluna magnética e aquelas que 

eram CD44 e CD184 positivas ficaram retidas na coluna passando assim somente a 

população de neurônios enriquecidos, duplamente negativa para esses marcadores. 

A população neuronal obtida após essa separação foi utilizada no co-cultivo. 

!
!
4.3.6 Co-cultivo de astrócitos e neurônios dos pacientes com transtorno 

autista e controles 
!
!
 Para e experimento de co-cultivo, neurônios e astrócitos foram diferenciados a 

partir das NPC em placas separadas como descrito acima.  

 Após a caracterização dos astrócitos por imunofluorescência usando marcadores 

especificos, as células foram plaqueadas em uma concentração de 5x106 por 
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lamínula em placas de 24 orifícios até atingirem a confluência de aproximadamente 

80%. 

 O enriquecimento neuronal foi realizado através da remoção de células positivas 

para CD44 e CD184 na população neuronal mista utilizando separação magnética 

conforme descrito acima. Dessa forma, um total de 2x104 neurônios com 4 semanas 

de diferenciação foram semeados sobre os astrócitos e mantidos por mais duas 

semanas em meio de astrócitos. Passado este período de incubação, as células 

foram fixadas e um ensaio de imunofluorescência utilizando anticorpos anti-MAP2 

(Sigma), anti-sinapsina 1 (Millipore) e anti-Homer 1 (Abcam) e uma combinação de 

anticorpos secundários com diferentes fluoróforos juntamente com a coloração DAPI 

nuclear foi realizado. 

!
4.4  CARACTERIZAÇÃO CELULAR E MOLECULAR DAS CÉLULAS  

!
!
4.4.1 Ensaios de imunofluorescência 
!
!

As células foram cultivadas em placas de 24 orifícios sobre lamínula de vidro 

até atingirem a confluência desejada em torno de 80%. Em seguida, as células 

foram lavadas por 3 vezes de 5 minutos cada em dPBS e fixadas em 4% de 

paraformaldeído (USB Corporation) durante 15 minutos em temperatura ambiente.  

Após fixação, as células foram lavadas 3 vezes com dPBS e permeabilizadas 

com 0,1% de Triton (Promega, WI, USA) por 15 minutos em temperatura ambiente. 

Em seguida, as células foram submetidas ao bloqueio em dPBS contendo 2% de 

soro albumina bovino (do inglês bovine serum albumin, BSA - Life Technologies) 

durante 4 horas a temperatura ambiente. Após o bloqueio, as células foram 

incubadas com anticorpos primários conforme tabela 1 por 16 horas a 4 ºC. Passado 

o período de incubação dos anticorpos primários, as células foram lavadas por três 

vezes com dPBS e submetidas a um novo bloqueio em dPBS contendo 2% BSA 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente, os respectivos anticorpos 

secundários, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555 e Alexa Fluor 647 (Life Technologies) 
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foram adicionados de acordo com os primários (diluição 1:500) e incubados por 1 

hora em temperatura ambiente. Ao final, as células foram lavadas 3 vezes com PBS 

1x e DAPI (1µg/mL) foi adicionado por 5 minutos em temperatura ambiente. As 

lâminas foram montadas utilizando ProLong Gold (Life Technologies). A 

imunoreatividade foi avaliada em microscopia de fluorescência (Zeiss, Jena, 

Germany). 

!
!

Quadro 1 - Anticorpos primários utilizados para caracterização celular 

!

Fonte: Russo, F. B. (2015). 

!
!

Anticorpos Primários Fabricante Diluição 

anti-Vimentina Cell Signaling 1:100

anti-CD105 Abcam 1:100

anti-CD73 Abcam 1:100

anti-Lin28 RD systems 1:100

anti-Sox2 Cell Signaling Technology 1:500

anti-Oct4 Abcam 1:100

anti-Nanog ABR 1:100

anti-Nestina Abcam 1:100

anti-NG2 Millipore 1:100

anti-Musashi1 Abcam 1:1000

anti-MAP2 Abcam 1:1000

anti-GFAP Dako 1:1000

anti-S100B Novus Bio 1:500

anti-Homer1 Synaptic Systems 1:200

anti-Synapsina1 Millipore 1:500
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4.4.2 Extração de RNA e produção de cDNA  

!
O RNA celular total foi extraído utilizando Trizol Reagente (Life Technologies). 

O cDNA foi realizado usando SuperScript III (Life Technologies) ambos protocolos 

foram realizados de acordo com a descrição dos fabricantes. 

!
4.4.3 PCR Quantitativo (qPCR) 

!
O cDNA obtido da extração de RNA foi submetido a PCR quantitativa (qPCR) 

utilizando SYBR green Supermix (Bio-Rad - CA, USA). Cada amostra foi testada em 

triplicata. Os oligonucleotídeos foram sintetizados para genes específicos usando 

software Primer3 (v. 0.4.0) ou então, utilizando as sequências disponíveis na 

Harvard Primer Bank online (Quadro 2). As condições dos ciclos de PCR foram as 

seguintes: 2 minutos, 30 segundos a 95 °C, 30 segundos a 95 °C, 30 segundos a 60 

°C e 45 segundos a 72 °C para 50 ciclos, seguidos pelo protocolo de curva de fusão 

para verificar a especificidade de geração de amplificação. Foi utilizado GAPDH 

como controle interno (housekeeping gene). Todas as análises foram feitas por 

quantificação absoluta, relativa ao gene de controle interno usando curvas padrão. 
Em seguida, os dados foram comparados e analisados no GraphPad Prisma 5 

(GraphPad, CA, USA). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Quadro 2 – Oligonucleotídeos utilizados para caracterização celular por PCR em 

  tempo real (qPCR) 

!

!
Fonte: Russo, F. B. (2015). 

!
!
4.4.4 Fosfatase Alcalina 
!
!

A detecção de fosfatase alcalina foi realizada nas células iPSC 3 semanas após 

o inicio da reprogramação utilizando um kit especifico (Bio-Rad - CA, USA) . As iPSC 

foram fixadas em 4% de paraformaldeído durante 1-2 minutos. Após fixação, a 

solução de coloração foi adicionada e as células foram incubadas à temperatura 

ambiente protegida da luz durante 15 minutos. Após a incubação, as colônias 

positivas para fosfatase alcalina foram fotografadas (EOS5 - Canon, NY, USA). 

!
Gene

 Sense !
 Anti-sense

GAPDH 5’TGCACCACCAACTGCTTAGC3’ 5’ATGGACTGTGGTCATGAG3’

Vimentina 5’GGAAGCCGAAAACACCCTG3’ 5’GAGACGCATTGTCAACATCCT3’

CD105 5’TCTGGACCACTGGAGAATAC3’  5’GAGGCATGAAGTGAGACAAT3’

Nanog 5’TTTGTGGGCCTGAAGAAAACT3’ 5’AGGGCTGTCCTGAATAAGCAG3’

Sox2 5’CTCGTGCAGTTCTACTCGTCG3’ 5’AGCTCTCGGTCAGGTCCTTT3’

Pax6 5’TGGGCAGGTATTACGAGACTG3’
 

5’ACTCCCGCTTATACTGGGCTA3’ 

Nestina 5’CAACAGCGACGGAGGTCTC3’ 5’GCCTCTACGCTCTCTTCTTTGA3’

Map2 5’CGAAGCGCCAATGGATTCC3’ 5’TGAACTATCCTTGCAGACACCT3’ 

Homer1 5’AGAAGCTGCTCGACTAGCAAA3’ 5’CCCGTTGATACTTTCCGGTGT3’

Sinapsina 5’AGTTCTTCGGAATGGGGTGAA3’ 5’CAAACTGCGGTAGTCTCCGTT3’

PSD95 5’TCGGTGACGACCCATCCAT3’ 5’GCACGTCCACTTCATTTACAAAC3’ 

NCAM 5’ACATCACCTGCTACTTCCTGA3’ 5’CTTGGACTCATCTTTCGAGAAGG3’

GFAP 5’CTGCGGCTCGATCAACTCA3’ 5’TCCAGCGACTCAATCTTCCTC3’

NG2 5’GTGCTGACTGTCGTAGAGGG3’ 5’AGGCGTTCAGAAACCCATCG3’

CD44 5’CTGCCGCTTTGCAGGTGTA3’ 5’CATTGTGGGCAAGGTGCTATT3’
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4.4.5 Cariotipagem 
!
!
 A análise do cariótipo da banda G foi realizada em todos os clones das 

células NPC utilizadas neste trabalho. Essas análises foram realizadas pelo Serviço 

de Diagnóstico Molecular (Cytogenetics Laboratory, Children’s Hospital, Los Angeles, 

CA). 

!
!
4.4.6 Quantificação de sinapses colocalizadas (Puncta sináptica) 
!
!

Para quantificação de sinapses um protocolo de imunofluorescência foi 

realizado usando os anticorpos anti-MAP2 para marcar os filamentos neuronais, 

anti-sinapsina 1 (proteína pré-sináptica) e anti-Homer 1 (proteína pós-sináptica). A 

contagem da puncta foi feita através da colocalização da proteína pré-sináptica com 

a proteína pós-sináptica utilizando o software específico IMARIS (Bitplane, Zurich, 

Switzerland). Em seguida, os dados foram comparados e analisados no GraphPad 

Prisma 5 (GraphPad, CA, USA). 

!
!

4.4.7 Análise funcional das células por eletrofisiologia 
!
!

Para a realização desse ensaio funcional, as NPCs foram cultivadas como 

descrito anteriormente em placas de 100mm de diâmetro. Quando as células 

atingiram uma confluência de aproximadamente 90%, o protocolo de produção de 

neuroesferas para eletrofisiologia foi iniciado. Para isso, as células foram incubadas 

com dPBS a 37 ° C durante 5 minutos e, em seguida, foram raspadas para formar 

neuroesferas utilizando 9 mL de meio NGF. As células foram dissociadas por 

pipetagem suave e distribuídos em 3 mL por poço numa placa de seis poços e 

mantidas em agitação constante (90 rpm). O meio foi trocado no dia seguinte e as 

células foram mantidas em meio NGF até a formação das neuroesferas. Após 
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formação das neuroesferas, o FGF foi removido e o Inibidor de Rock foi adicionado a 

uma concentração final de 5 mM por 48 horas. Passado esse período de incubação, 

o meio NG sem FGF foi usado para cultivo durante dez dias. Após esse período, as 

neuroesferas foram plaqueadas sobre placas com eletrodos específicos para 

eletrofisiologia e cultivadas com o meio NG e 1% de SFB durante uma semana e, 

posteriormente foram mantidas em meio neurobasal (Life Technologies) durante o 

periódo das leituras. A leitura desse experimento foi realizada a cada 4-5 dias no 

equipamento chamado MAESTRO (Axion Biosystems, GA, USA), onde podemos 

observar os picos de atividade (do inglês spikes) por segundos nos neurônios. Os 

dados foram comparados e analisados no GraphPad Prisma 5 (GraphPad, CA, 

USA). 

!
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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5 RESULTADOS 

!
!
5.1 CULTIVO E CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO DE DENTE 

DECÍDUO ESFOLIADO DE PACIENTES COM TRANSTORNO AUTISTA E 

CONTROLES 
!
!

Para a realização deste projeto, pacientes com transtorno autista (TEA) e 

controles (WT) doaram o dente decíduo após a queda espontânea. Foram 

processados 6 dentes, 3 de pacientes com transtorno autista e 3 dentes de 

voluntários sem TEA, chamados de controles e que foram utilizados em todos 

experimentos para compararação. 

As SHED foram extraídas utilizando um protocolo adaptado de Miura et al., 

(2003) por digestão enzimática com Colagenase do tipo I. As SHED foram isoladas 

dos pacientes e controles eficientemente e aproximadamente 3 dias após a extração 

(isolamento) foi possível observar o desprendimento celular a partir da polpa 

dentária (Figura 2A). As células-tronco de polpa dentária dos pacientes com 

transtorno autista e controles cresceram bem aderidas ao plástico, apresentando 

morfologia fibroblastóide, características de células-tronco mesenquimais (Figura 2B 

e 2C ). 

Para a análise da expressão gênica das SHED foi realizado um protocolo de 

qPCR confirmando que as células expressam marcadores de células-tronco 

mesenquimais como vimentina, CD105 e CD73, sem diferenças significativas entre 

pacientes e controles. Além disso, houve uma baixa expressão do marcador de 

pluripotência Oct3/4, (Figura 2D). 

As análises da expressão de marcadores celulares para as SHED dos 

pacientes e controles foram realizadas através de ensaios de imunofluorescência 

utilizando anticorpos anti-vimentina, anti-CD73 e anti-CD105, confirmando a 

expressão desses marcadores tanto para as células dos pacientes como para os 

controles (Figura 2E e 2F). Novamente, não foram observadas diferenças 

fenotípicas significativas entre pacientes e controles. 
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Figura 2 -  Cultivo e caracterização das células-tronco de dente decíduo esfoliado 

de pacientes com transtorno autista e controles 

 

!
Fonte: Russo, F. B. (2014) 

!
Legenda:  A) Desprendimento das células-tronco de dente decícuo esfoliado 

(SHED) após 5 dias da coleta. B,C) Cultura de SHED com 
aproximadamente 80% de confluência dos controles (wild type - WT) e 
pacientes com transtorno autista (TEA), respectivamente. D) Análise da 
expressão gênica de vimentina, CD105, CD73 e Oct4 das células-
tronco mesenquimais dos pacientes WT e TEA por qPCR. E-F) Analise 
da expressão dos marcadores Vimentina, CD105 e CD73 por 
imunofluorescência. Magnificação: A,B,C) 10x. E-F) 20x.  !

!
!
!
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5.2 GERAÇÃO DE CÉLULAS PLURIPOTENTES INDUZIDAS A PARTIR DE  

 CÉLULAS-TRONCO DE DENTE DECÍDUO ESFOLIADO DE PACIENTES 

 COM  TRANSTORNO AUTISTA E CONTROLES 
!
!

As SHED de 3 pacientes com transtorno autista e 3 controles foram 

reprogramadas com sucesso utilizando o vírus Sendai. Neste estudo foram 

utilizados 2 clones de cada indivíduo, ou seja, foram estudados 6 clones derivados 

de pacientes com transtorno autista e 6 clones derivados de controles.  

Na figura 3 estão apresentadas fotomicrografias representando a 

reprogramação celular apenas de 1 controle e 1 paciente, sendo que  essas 

características foram observadas para todos os pacientes e controles 

reprogramados neste projeto. Nas imagens 3A e 3E estão representadas as SHED 

de pacientes com TEA e controles antes da infecção com o virus Sendai com 

confluência de aproximadamente 80%, momento adequado para infecção viral e 

inicio do protocolo de reprogramação celular. 

A reprogramação celular das SHED tanto dos pacientes quanto dos controles 

foi muito eficiente, sendo que com apenas 5 dias após o inicio do protocolo, ou seja, 

após transdução viral, foram observadas colônias em formação indicando que a 

reprogramação estava acontecendo (Figuras 3B e 3F). Além disso, com apenas 3 

semanas após infecção foram visualizadas colônias arredondadas bem formadas 

com borda bem delimitada (Figuras 3C e 3G). Estas características das colônias 

aliada ao tamanho (colônias grandes como as que estão representadas) indicam 

que estão prontas para serem coletadas e cultivadas na condição feeder free sobre 

Matrigel ou seja, livre da camada de sustentação de fibroblastos murinos.  

Quando colocadas sobre o Matrigel as colônias mantinham sua aparência de 

células pluripotentes, ou seja, células arredondadas com núcleo grande e citoplasma 

escasso, colônias planas e com a borda bem delimitada e definida (Figuras 3D e 

3H). Estes resultados também foram observados para os demais pacientes e 

controles, que não representados nesta figura. 

!
!
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Figura 3 -  Geração de células pluripotentes induzidas a partir de células-tronco 

  de dente decíduo esfoliado de pacientes com transtorno autista e  

  controles 

!
 

!
Fonte: Russo, F. B. (2014) 

!
Legenda:  Reprogramação celular através da transdução com vírus Sendai 

recombinante carregando os “4 fatores de Yamanaka” (Oct3/4, Sox2, 
Klf4 and c-Myc) A,E) Células-tronco de dente decícuo esfoliado (SHED) 
de controle (WT) e de paciente com transtorno autista (TEA) antes da 
infecção com o vírus Sendai para a reprogramação celular. B,F) 
Aspecto de colônias iPSC de pacientes com TEA e WT 5 dias após a 
infecção. C,G) iPSC de pacientes com TEA e WT três semanas após a 
infecção apresentando colônias bem formadas, com a borda bem 
delimitada e prontas para coleta e cultivo livre da camada de 
sustentação. D,H) Imagem representativa das colônias de iPSC 
estabelecidas e cultivadas sobre Matrigel em condição livre da camada 
de sustentação. Durante todo o tempo de experimento foram 
observadas as mesmas características para as iPSC de pacientes com 
TEA e dos WT. Magnificação: A-H) 4x. Barra de escala: A-H)1000µm. !!!! !
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS PLURIPOTENTES INDUZIDAS A  

 PARTIR DE CÉLULAS-TRONCO DE DENTE DECÍDUO ESFOLIADO DE 

 PACIENTES  COM TRANSTORNO AUTISTA E CONTROLES 

!
!

Para caracterização das iPSC geradas a partir das SHED dos pacientes e dos 

controles, foram realizados alguns experimentos. A figura 4 ilustra os resultados 

obtidos para as iPSC de um controle e um paciente, mas resultados semelhantes 

foram observados em todos os clones dos pacientes e controles estudados. 

A expressão gênica foi verificada através de um ensaio de qPCR, sendo 

evidenciado que as células iPS expressavam marcadores de pluripotência como 

Oct3/4, Nanog e Sox2, enquanto as SHED não expressavam quantidades 

significativas destes marcadores antes da reprogramação. Para o marcador de 

células-tronco mesenquimais CD105 houve diminuição da expressão após a 

reprogramação celular (Figura 4A). Em tempo, praticamente não foi observada 

diferença na expressão genética entre pacientes (TEA) e controles (WT).  

A atividade da fosfatase alcalina foi testada para checar o fenótipo de 

pluripotência das colônias, sendo que colônias obtidas 3 semanas após o inicio da 

reprogramação apresentaram-se positivas, sugerindo que as células estavam 

reprogramadas uma vez que a atividade desta enzima só ocorre em células 

pluripotentes (Figura 4B). 

Por fim, as colônias de iPSC foram analisadas quanto a expressão de 

marcadores especificos de pluripotência por ensaio de imunofluorescência onde 

houve expressão significativa dos marcadores como Lin28, Sox2, Oct3/4 e Nanog 

nas iPSC obtidas dos controles e pacientes (Figuras 4C e 4D). 

Estes resultados em conjunto apoiam que houve a reprogramação das células-

tronco de dente decíduo esfoliado para iPSC.  

!
!
!
!
!
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Figura 4 -  Caracterização das iPSC obtidas a partir das células-tronco de dente 

   decíduo esfoliado de pacientes com transtorno autista e controles 

 

!
!

Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda:  A) Análise da expressão gênica dos marcadores de pluripotência 

Oct3/4, Nanog e Sox2 e de células-tronco mesenquimais, CD105 das 
iPSC por qPCR, mostrando que as iPSC apresentaram alta expressão 
dos genes de pluripotência quando comparados às SHED e o inverso, 
baixa expressão do CD105 quando comparado as SHED. B) Colônias 
iPSC positivas para fosfatase alcalina de um controle representando 
colônias iPSC dos outros controles e pacientes. C-D) Ensaio de 
imunofluorescência confirmando a presença de marcadores de 
pluripotência Lin28, Sox2, Oct3/4 e Nanog nas iPSC de pacientes com 
trantorno autista e controles. Magnificação: C-D)10x.  !

!
!
!
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5.4 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS PROGENITORAS  

 NEURAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNO AUTISTA E CONTROLES 

!
!
 Para produção das células progenitoras neurais (NPC) foi realizado o 

protocolo conforme descrito anteriormente (item 4.3.2).  

 A sequência de eventos que atencede a produção de NPC está elucidado na 

figura 5. A partir das iPSC (Figura 5A) foram produzidos os corpos embróides (EB) 

(Figura 5B), que gerou as rosetas neurais (Figura 5C) de onde foram coletadas as 

NPC (Figuras 5D, E e F). As NPC foram mantidas na mesma placa até atingirem 

aproximadamente 80% de confluência (Figuras 5E e 5F). 

O cariótipo das NPC foi checado tendo em vista que não seria possível seguir 

com os experimentos com células com cariótipo alterado. Nenhuma anormalidade 

cariotípica foi observada nos clones utilizados neste estudo, ou seja, todas as 

células mantiveram o cariótipo normal após o processo de reprogramação celular. A 

figura 5G é uma imagem ilustrativa do cariótipo de NPCs de um controle e de um 

paciente. 

A expressão de alguns genes característicos de NPC foi verificada através da 

técnica de qPCR, sendo observada a expressão dos genes Sox2, Nestina e Pax6. A 

expressão do marcador neuronal MAP2 (proteína associada a microtúbulos 2) foi 

mais baixa comparada em NPC de WT do que em pacientes TEA. aos neurônios. 

Por fim, para NG2, marcador de específico de oligondedrócitos contaminantes, 

houve baixa expressão (Figura 6A). Estes resultados juntos sugerem que as células 

obtidas de fato poderiam ser consideradas progenitoras neurais e não estavam 

presentes na cultura de NPC células contaminantes. 

Além disso, em paralelo, foi analisada por imunofluorescência a  de 

marcadores para NPC, inclusive alguns marcadores que foram identificados por 

qPCR. Tanto os controles quanto os pacientes apresentaram a expressão para 

Sox2, Musashi 1 e Nestina. Por outro lado, estas células foram negativas para MAP2 

e NG2 (Figuras 6B e 6C). 

!
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Figura 5 -  Produção de células progenitoras neurais a partir das iPSC  

  obtidas dos pacientes com transtorno autista e controles 

 

!
Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda:  A-D) Etapas do protocolo para a produção de células progenitoras 

neurais, onde observamos células iPSC, EBs, rosetas neurais e NPCs. 
E-F) Cultura  de células NPC de controles e pacientes com TEA com 
aproximadamente 80% de confluência. G) Carió tipo por banda G dos 
controles e pacientes onde não foram observadas anormalidades 
cariotípicas após reprogramação celular dos clones isolados. 
Magnificação: A-F) 4x. Barra de escala: A-F)1000µm.  
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Figura 6 -  Caracterização das células progenitoras neurais obtidas a partir das 

  iPSC dos pacientes com transtorno autista e controles 

!
Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda:  A) Análise da expressão gênica das NPCs por qPCR para os 

marcadores de células progenitoras neurais (Nestina, Pax6 e Sox2), 
para o marcador neuronal (MAP2) e de oliogdendrocitos, células 
contaminantes, NG2. B-C) Ensaio de imunofluorescência mostrando a 
expressão positiva de marcadores de precursores neurais como o 
Sox2, Musashi 1 e Nestina e negativa para MAP2 e NG2. 
Magnificação: B-C) 20x.  !
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5.5 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS NEURÔNIOS DERIVADOS DAS 

IPSC DE PACIENTES COM TRANSTORNO AUTISTA E CONTROLES 

!
!

A população de células progenitoras neurais (NPC) gerou neurônios maduros 

conforme protocolo descrito no item 4.3.3  e está representada na figura 7A-D. O 

primeiro passo para a diferenciação neuronal inicia-se com cultura de NPC com 

aproximadamente 70% de confluência, concentração de células utilizadas para o 

início do protocolo (Figura 7A). Na primeira fase do processo, que dura apenas 48h 

na presença de inibidor de Rock (Ri) e ausência de FGF, não foi possível observar 

variações significativas de morfologia celular (Figura 7B). Nas semanas seguintes, a 

morfologia das NPC foi se alterando significativamente (Figura 7C) até obtermos na 

quarta semana de diferenciação o aspecto morfológico de neurônios, ou seja, 

células com pequeno corpo celular, muitas projeções e ramificações, sendo algumas 

bastante longas  (Figura 7D). Para afirmar que a diferenciação ocorreu de forma 

satisfatória e as células com as caracteristicas morfológicas mencionadas acima 

eram realmente neurônios, foi preciso caracterizá-las quanto a expressão de 

marcadores e funcionalidade.  

O aspecto dos neurônios obtidos após quatro semanas de diferenciação de 

controle e pacientes com TEA estão representados pelas Figuras 7E e 7F onde foi 

possível observar a morfologia de neurônios, descrita anteriormente.  

Para caracterização molecular, a expressão de marcadores neuronais foi 

avaliada por qPCR. A expressão antes e após a diferenciação neuronal foi verificada 

utilizando as NPC como controle para comparação. Na figura 8A estão os resultados 

obtidos no qPCR, onde nos neurônios WT e TEA houve amplificação dos 

marcadores neuronais MAP2, Sinapsina 1 (proteina característica e utilizada como 

marcador pré-sináptico) e NCAM (marcador de adesão celular específico para 

neurônios), sendo o contrário para as NPC, que são as células progenitoras e 

apresentam baixa expressão destes marcadores. Interessante salientar a menor 

expressão de sinapsina nos neurônios TEA em relação aos neurônios controles. Por 

outro lado, foi observado a expressão de Nestina e Sox2 nas NPC maior do que nos 

neurônios, o que era esperado já que estes são marcadores de NPC. Em tempo, 

apesar de não significativo, interessante notar que tanto para Nestina quanto para 
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Sox2 aparentemente as NPC TEA expressaram mais esses genes do que as NPC 

WT (figura 8A). 

A expressão de marcadores característicos para neurônios também foi 

verificada por imunofluorescência nas células submetidas ao processo de 

diferenciação neuronal dos pacientes com TEA e controles. A expressão do MAP2,  

marcador de neurônios maduros foi observada em todos os clones, tanto nos 

pacientes quanto nos controles. A expressão de GFAP, marcador de células da glia 

foi detectada na cultura diferenciada, sendo esse resultado previsto uma vez que na 

cultura há uma população mista de astrócitos e neurônios. Além disso, na cultura de 

neurônios diferenciados não houve marcação para células NG2, consideradas 

contaminantes de cultura (Figura 8B).  

Com base nesses resultados, é possível considerar que o protocolo de 

diferenciação produziu neurônios com morfologia e marcadores neuronais, 

possivelmente maduros, mas restava ainda verificar se os neurônios tinham 

atividade neuronal. 

Para tanto, foi feito o ensaio funcional de eletrofisiologia nos neurônios 

revelando que as células possuiam atividade mas, baseado no número menor de 

picos de atividade por segundo (do inglês spikes), os neurônios de pacientes com 

transtorno autista (TEA) apresentavam menos atifvidade quando comparados com 

os controles (WT) (Figura 8C). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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Figura 7 -  Etapas da diferenciação neuronal à partir das iPSC dos pacientes com 

transtorno autista e controles 

Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda:  A-D) Fotomicrografia das alterações morfológicas durante o processo 

de diferenciação neuronal. A) Células progenitoras neurais (NPC) 
cultivadas em meio NGF. B) Primeira semana de diferenciação 
neuronal, onde as células são cultivadas com inibidor de Rock (Ri) 
durante 48 horas e sem fator de crescimento de fibroblastos (FGF). C) 
 Fotomicrografia do cultivo dos neurônios com meio NG na ausência de 
inibidor de Ri e FGF durante 4 semanas. D) Fotomicorgrafia dos 
neurônios maduros após 4 semanas de diferenciação. E-F) Imagens 
 microscópicas representativas dos neurônios de controles e pacientes 
com TEA após 4 semanas de diferenciação neuronal. Magnificação: A) 
10x. B,C,E,F) 20x. D) 40x. Barra de escala: A) 400µm. B,C,E,F) 200µm. 
D)100um. 
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Figura 8 - Caracterização dos neurônios obtidos a partir das iPSC dos pacientes 

  com transtorno autista e controles 

Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda:  A) Análise da expressão gênica antes e após a diferenciação neuronal. 

Neurônios obtidos mostraram expressão para MAP2, sinapsina 1 e 
NCAM, ao contrário das NPCs que apresentaram uma baixa expressão 
destes marcadores. Por outro lado, observamos uma maior expressão 
de Nestina e Sox2 nas NPC e baixa expressão desses marcadores nos 
neurônios. B) Imunofluorescência revelando células expressando 
MAP2 e GFAP. Não houve marcação para NG2 nos neurônios 
diferenciados dos pacientes com TEA e controles. C) Picos de atividade 
neuronal em neurônios de pacientes com transtorno autista e controles. 
Observa-se um número menor de spike/segundo nos neurônios 
derivados dos pacientes quando comparados com os controles. 
Magnificação: B) 20x. !
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5.6 ANÁLISE DOS EVENTOS SINÁPTICOS EM NEURÔNIOS OBTIDOS À 

PARTIR DAS IPSC DE PACIENTES COM TRANSTORNO AUTISTA E  

CONTROLES 

!
!
 Com vistas a analisar a comunicação entre os neurônios diferenciados em 

cultura, foi feita a análise da expressão de genes sinápticos por qPCR, para genes 

pré-sinápticos (Sinapsina 1) e pós-sináptico (PSD95). Os neurônios dos pacientes 

com TEA apresentaram uma significativa diminuição na expressão de ambos os 

genes (Figura 9A) quando comparados com o controle.  

 Com base nesse resultado, foram feitas análises dos eventos sinápticos por 

imunofluorescência usando marcadores específicos para as proteínas pré-sináptica 

(Sinapsina 1, em vermelho) e pós-sináptica (Homer 1, em verde) (Figura 9B). Além 

disso, os filamentos neuronais foram marcados com MAP2 para mapear os 

prolongamentos neuronais (em branco na figura 9B). A análise da puncta sináptica, 

que é a colocalização entre marcadores pré e pós-sinápticos, foi realizada utilizando 

o software IMARIS para contar o número de pontos marcados por Sinapsina1, 

Homer1 e colocalização entre eles (puncta) (Figura 9B). Para isso, somente 

marcação próxima aos filamentos (MAP2) foram consideradas (Figura 9B – 

círculos). Nesse ensaio foi observado que os neurônios dos pacientes com 

transtorno autista reduziram de forma significativas os “pontos” de ambas as 

proteínas (Sinapsina1- p<0,01 e Homer1- p<0,01) quando comparados aos controles 

(WT). Ao analisar a co-localização destes marcadores (números de punctas), esta 

diminuição foi ainda mais acentuada (p=0,001) (Figura 9C). Considerando esses 

dados é possível inferir que neurônios de pacientes com transtorno autista (TEA) 

apresentam redução no número de sinapses em relação aos neurônios dos 

controles (WT). 

!
!
!
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Figura 9 –  Análise dos eventos sinápticos nos neurônios obtidos in vitro dos  

  pacientes com transtorno autista e controles 

Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda:  A) Análise da expressão gênica dos genes Sinapsina 1 (pré-sináptico) 

e PSD95 (pós-sináptico) em neurônios com 4 semanas de 
diferenciação por qPCR. Há uma redução siginificativa nos níveis de 
expressão dessas proteínas nos neurônios de pacientes com 
transtorno autista (TEA) quando comparado aos controles (WT). B) 
Análise da expressão dos marcadores por imunofluorescência nos 
neurônios dos pacientes e controles para análise de sinapses, onde 
observamos marcação para Sinapsina1 (vermelho), Homer1 (verde) e 
MAP2 (branco). Os círculos representam a co-localização dos botões 
pré e pós-sináptico (puncta). C) Análise da contagem dos botões 
sinápticos (pontos) para os marcadores pré-sinapticos, pós-sinápticos e 
sua co-localização (punctas). É possível observar uma redução 
significativa no número de eventos sinápticos nos neurônios de 
pacientes com transtorno autista (TEA) com redução nos marcadores 
pré-sinápticos, pós-sinápticos e na colocalização entre eles, ou seja 
redução no número de puncta sináptica. Magnificação: B) 63x. 
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5.7 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ASTRÓCITOS OBTIDOS À PARTIR 

 DAS IPSC DE PACIENTES COM TRANSTORNO AUTISTA E CONTROLES 

!
!

Os astrócitos foram obtidos com a intenção de caracterizar a relação entre 

astrócitos e neurônios, já que os astrócitos são essenciais à sobrevivencia e 

manutenção dos neurônios. Inicialmente foi feita a caracterização isolada dos 

astrócitos e na figura 10 é possível observar a morfologia das células NPC até sua 

diferenciação em astrócitos (Figura 10 A-C). Nas figuras 10D e 10E podemos 

observar a morfologia de células estreladas e grandes da cultura de astrócitos dos 

controles (WT) e dos pacientes com transtorno autista (TEA), 7 semanas após o 

inicio do protocolo de diferenciação. 

Para caracterização da expressão gênica dos astrócitos foram realizados 

ensaios de qPCR visando comparar a expressão de marcadores específicos antes e 

após a diferenciação astrocitária, utilizando como controle as NPC. Os resultados 

revelaram que os astrócitos expressavam marcadores específicos como o GFAP, o 

CD44 e vimentina, ao contrário das NPC que não apresentavam expressão para 

GFAP e CD44. Para a vimentina, foi observada a menor expressão nas NPC quando 

comparado aos astrócitos. Por outro lado, foi observada uma baixa expressão de 

nestina nos astrócitos quando comprado a NPC. A expressão de Sox2 foi observada 

tanto nas NPC como nos astrócitos (Figura 11A). 

A partir dos ensaios de imunofluorescência foi possível observar a marcação 

para GFAP (marcador de células da glia), S100B  (marcador de astrócitos maduros), 

e vimentina (progenitor de astrócitos). Não houve marcação para NG2 (marcador de 

oligodendrócito) considerado marcador de células contaminantes (Figuras 11B e 

11C). 

!
!
!
!
!
!
!
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Figura 10 -  Análise dos  astrócitos obtidos á partir das células iPSC dos pacientes 

  com transtorno autista e controles 

 

Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda:  A) Fotomicrografia das células progenitoras neurais com confluência 

adequada para o inicio da diferenciação e produção de astrócitos. B) 
NPCs cultivadas em suspensão para produção de neuroesferas. C) 
Neuroesferas plaqueadas em placas revestidas com poliornitina e 
laminina, onde podemos observar as neuroesferas liberando os 
astrócitos. D) Cultura dos astrócitos dos controles com 7 semanas de 
diferenciação. E) Cultura dos astrócitos dos pacientes com transtorno 
autista (TEA) com 7 semanas de diferenciação. Magnificação: A-B) 4x. 
C-E) 10x. Barra de escala: A-B) 1000µm C-E) 400µm. !

!
!
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Figura 11 - Caracterização dos astrócitos obtidos a partir das iPSC dos  

  pacientes com transtorno autista e controles 

Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda: A) Análise da expressão gênica antes e após a diferenciação 

astrocitárias visando comparar os astrócitos diferenciados com as 
células progenitoras neurais (NPC). Os astrócitos obtidos expressavam 
 marcadores como GFAP, CD44 e Vimentina, ao contrário das NPCs 
 que não expressavam GFAP e CD44 e apresentam uma menor 
expressão de vimentina. Por outro lado, houve maior expressão de 
Nestina nas NPC quando comparada aos astrócitos. Já a expressão de 
Sox2 foi observada tanto nas NPC quando na cultura de astrócitos. B-
C) Análise da expressão de GFAP, S100B e Vimentina e NG2 nos 
astrócitos dos controles (WT) e dos pacientes com transtorno autista 
(TEA). Os resultados mostram que houve expressão de todos os 
marcadores específicos de astrócitos (GFAP, CD44 e vimentina) e não 
houve a expressão de NG2. Magnificação: B-C) 20x. 
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5.8  CO-CULTIVO ENTRE NEURÔNIOS E ASTRÓCITOS PRODUZIDOS À  

 PARTIR DAS CÉLULAS IPS DOS PACIENTES COM TRANSTORNO 

AUTISTA E CONTROLES  

!
!

Após a diferenciação das NPC em astrócitos foram feitos ensaios para 

analisar a interação e influência dos astrócitos nos neurônios dos pacientes com 

transtorno autista através do co-cultivo entre neurônios e astrócitos maduros. Como 

a cultura de neurônio é mista, os neurônios de pacientes com e sem autismo foram 

isolados através da remoção de células positivas para CD44 e CD184 por separação 

magnética, como descrito no item material e método. Então, os neurônios foram 

plaqueados sobre os astrócitos de pacientes com e sem transtorno autista para 

analisar a interação entre essas células e também a influência dos astrócitos nos 

neurônios uma vez que esta é a condição fisiológica padrão. Para elucidar melhor 

este experimento um esquema representativo de ensaio pode ser observado na 

figura  12A. 

Como relatado anteriormente, para esse experimento foram realizadas 4 

diferentes condições de cultivo. 1) Neurônios de controles (WT) cultivados sobre 

astrócitos de controles (WT); 2) Neurônios de controles (WT) cultivados sobre 

astrócitos de pacientes com TEA; 3) Neurônios de pacientes com TEA cultivados 

sobre astrócitos de controles (WT); 4) Neurônios de pacientes com TEA cultivados 

sobre astrócitos de pacientes com TEA. Após o co-cultivo nas condições descritas 

acima, um ensaio de imunofluorescência foi realizado conforme descrito no item  

4.4.1 do material e método para marcação dos neurônios e análise morfológica 

dessas células nas condições de co-cultivo (Figuras 12B-12E). 

No co-cultivo das células, neurônios de controles plaqueados sobre astrócitos 

de controles (WT) resultaram em neurônios mais complexos, com arborização e com 

característica normais (Figura 12B). Neurônios de WT plaqueados sobre astrócitos 

de pacientes com TEA, resultaram em alteração da morfologia neuronal, onde os 

neurônios pareceram imaturos e menos complexos (Figura 12C). Para neurônios de 

pacientes com TEA plaqueados sobre astrócitos WT, houve um aparente resgate do 

fenótipo neuronal, ou seja, os neurônios afetados que antes pareciam imaturos na 

figura 12C mostram-se mais maduros e complexos, mais próximo da normalidade, 
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sugerindo que os astrócitos WT poderiam “curar” os neurônios afetados pela doença 

(Figura 12D). Por fim, neurônios dos pacientes com TEA cultivados sobre astrócitos 

de pacientes com TEA apresentavam a mesma característica encontrada na 

condição de cultivo de neurônios WT com astrócitos de pacientes com TEA com 

neurônios sem arborização e imaturos, indicando que astrócitos “doentes” poderiam 

estar afetando o neurônio normal (Figura 12E).  

Para verificar se os astrócitos afetariam a comunicação entre os neurônios, 

foram realizados ensaios para analisar eventos sinápticos em co-cultura, onde foram 

observados os níveis de proteínas pré-sináptica, pós-sinápticas e colocalização 

(puncta sináptica) entre elas. Esse ensaio foi realizado com as mesmas células e 

condições de co-cultivo descritas anteriormente, ou seja, essas análises foram feitas 

novamente nas 4 diferentes condições de cultivo. 

Quando neurônios de pacientes WT foram cultivados sobre astrócitos de 

pacientes com TEA houve uma diminuição significativa no nível de marcadores 

sinápticos, inferindo que astrócitos de pacientes com TEA afetavam neurônios 

normais em relação às sinapses (Figura 13A).  

Já no co-cultivo entre neurônios de pacientes com TEA e astrócitos de 

pacientes WT, houve um aumento significativo no nível de marcadores sinápticos, 

reforçando a hipótese de que astrócitos saudáveis “recuperam” neurônios de 

pacientes com TEA em relação ao número de sinapses (Figura 13B). 

A figura 13C traz o resumo dos dados da colocalização (punctas) entre os 

botões pré e pós-sinápticos, onde se observa uma significativa diminuição no 

número de punctas nos neurônios WT cultivados sobre astróctos de pacientes com 

TEA. Já quando neurônios de pacientes com TEA foram cultivados sobre astrócitos 

WT houve um aumento significativo na colocalização dos botões sinápticos.  

Finalmente, estes dados indicam que os astrócitos influenciam na maturação, 

na complexidade e funcionalidade dos neurônios de pacientes com transtorno 

autista, dados nunca mostrados anteriormente para o autismo infantil.   

!
!
!
!
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!
Figura 12 - Co-cultivo entre neurônios e astrócitos produzidos à partir das  

  iPSC dos pacientes com transtorno autista e controles 

!
 

!
!

Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda: A) Esquema representativo do ensaio de co-cultura entre neurônios e 

astrócitos de controles (WT) e pacientes com transtorno autista (TEA). 
B) Co-cultura entre  neurônios e astrócitos de indivíduos WT. Observa-
se neurônios mais complexos, bastante arborizados e com 
característica normais. C) Neurônios WT cultivados sobre astrócitos de 
paciente com TEA. Observa-se que a morfologia desse neurônio 
mudou e a célula se mostra imatura e menos complexa, indicando que 
astrócitos “doentes” podem afetar neurônios normais. D) Neurônios de 
paciente com TEA cultivado sobre astrócitos de pacientes WT. 
Neurônios TEA mostram-se mais maduros e complexos, mais próximo 
da normalidade, o que sugere que os astrócitos “normais” podem 
“resgatar” os neurônios afetados pela doença. E) Observa-se co-cultura 
entre neurônios e astrócitos de pacientes com TEA. Neurônios sem 
arborização, menos complexo e menos maduro. Magnificação: B-E) 
20x. !
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Figura 13 -  Análise do perfil sináptico nas condições de co-cultivo entre neurônios 

  e astrócitos produzidos à partir das células iPS dos pacientes com 

  transtorno autista e controles 

 

!
!

Fonte: Russo, F. B. (2014) !
Legenda: A) Análises de botões sinápticos em co-cultura onde podemos observar 

que astrócitos de pacientes com trantorno autista (TEA) afetam 
neurônios de paciente controles (WT) em relação as sinapses. B) 
Análises de botões sinápticos em co-cultura onde podemos observar 
que astrócitos de pacientes WT recuperam neurônios de pacientes com 
TEA em relação as sinapses. C) Gráfico representativo dos resultados 
de colocalização em maior escala. !

!
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Discussão	
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6 DISCUSSÃO 
!
!
 O autismo tem sido alvo de estudos na comunidade científica mundial. Graças 

as esses esforços, novas e importantes informações têm surgido e aumentando o 

conhecimento de uma patologia que ainda permanece com suas causas e 

mecanismos incertos.  

Neste trabalho aproveitamos a tecnologia das células reprogramadas para 

modelar e estudar alguns fenótipos in vitro envolvidos no autismo idiopático através 

da produção de células nervosas diferenciadas à partir das iPSC.  

Para reprogramação e obtenção das células iPS escolhemos o método de 

transdução viral, onde utilizamos o virus Sendai (CytoTune Kit), que carrega os 4 

fatores de Yamanaka (Oct3/4, Sox2, c-Myc e Klf4). O virus Sendai foi escolhido pois 

é um virus não integratvo já que um dos principais obstáculos na geração de iPSC é o 

potencial de modificações do genoma celular como resultado do uso de vetores 

integrativos durante a reprogramação (LIEU et al., 2013). A utilização de um vetor não 

integrativo é fundamental, principalmente quando o objetivo é estudar doenças sem 

causas bem elucidadas como é o caso do autismo infantil. 

 A modelagem do autismo infantil nunca tinha sido demonstrado até o ano 

passado, quando os nossos colaboradores publicaram o primeiro trabalho 

mostrando que é possível resgatar fenótipos in vitro desse tipo de autismo. Nesse 

estudo os fenótipos celulares e moleculares foram investigados (GRIESI-OLIVEIRA 

et al., 2014). Assim como nossos colaboradores também obtivemos sucesso na 

modelagem do autismo idiopático e podemos inferir que a tecnologia de iPSC abre 

portas para uma melhor compreensão desse transtorno.  

Para reprogramação e obtenção das iPSC, utilizamos como fonte, as células-

tronco de dente decíduo esfoliado (SHED), que é uma excelente fonte celular para 

estudar doenças pediátricas como o autismo, já que o dente cai naturalmente, a 

coleta não é invasiva e não causa nenhum desconforto ao paciente.  

Do ponto de vista biológico, as células de polpa dentária pode vir a ser uma 

melhor fonte de iPSCs para a modelagem de transtornos neuropsiquiátricos já que a 

sua origem embrionária é ectomesenquimal, mais especificamente da crista neural 
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(CHEN et al., 2013). Esse mesmo grupo de pesquisadores realizou um extenso perfil 

de expressão gênica em neurônios derivados de iPSCs produzidas a partir das 

células do dente através de análises de RNA-Seq, comparando com neurônios 

derivados de iPSCs produzidas a partir de fibroblastos da pele. Nesse estudo um 

elevado grau de correlação entre essas duas fontes foi relatado. No entanto, há 

diferenças sutis que podem influênciar na decisão em usar uma ou outra fonte celular 

para o estudo de alguns transtornos neuropsiquiátricos. Esse trabalho sugere que os 

neurônios produzidos a partir das iPSC derivadas das células do dente podem ter 

algumas vantagens sobre aqueles neurônios derivados de fibroblastos para estudar 

o autismo. Sendo assim, a questão da origem da célula a ser reprogramada deve 

ser considerada uma vez que, aparentemente, mesmo apos a reprogramação, a 

célula mantem uma memória de sua origem  (MARCHETTO  et al., 2008). 

Neste projeto, a reprogramação celular das SHED foi bem sucedida para todos 

os 3 pacientes e 3 controles. O tempo da reprogramação foi relativamente rápido, 

pois com apenas 3 semanas fomos capazes de isolar e amplificar os clones. Para 

todos os ensaios realizados nesse projeto foram utilizados 2 clones de cada 

paciente e 2 clones de cada controle, totalizando 12 clones. Acreditamos que o 

tempo curto de reprogramação das SHED se dá pelo fato de que essas células são 

células-tronco mesenquenquimais e por isso expressam alguns genes e marcadores 

de células indiferenciadas (GRONTHOS et al., 2000) as deixando em um estágio de 

diferenciação intermediário, ou seja, mais próximo ao das iPSC quando comparado 

com outras células como os fibroblastos, que são células mais diferenciadas 

(BELTRÃO-BRAGA et al., 2011). Esse é outro ponto positivo em utilizar as SHED 

como fonte celular já que a geração das iPSC é um protocolo muito custoso e exige 

mão de obra especializada e diária.  

Como o objetivo desse trabalho foi estudar os fenótipos envolvidos no autismo, 

logo após estabelecer e amplificar as iPSC os protocolos para produção de 

neurônios e astrócitos foram iniciados. Esses protocolos foram realizados no 

laboratório do Professor Aysson Muotri, co-orientador desse projeto. Devido a 

experiência do nosso grupo obtivemos sucesso com a produção das células 

nervosas.  
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Para produção dos neurônios seguimos os protocolos descritos por Marchetto et 

al., (2010), onde a partir das células iPS são produzidos os corpos embrióides (EB), 

que são plaqueados para a obtenção das rosetas neurais, local de onde as células 

progenitoras neurais (NPC) se originam, são isoladas e cultivadas. 

As NPC geradas neste projeto se comportaram sem diferenças significativas 

entre pacientes com autismo e controle, no que tange a expressão de alguns genes 

carcteristicos dessas células, como Nestina, Pax 6 e Sox2. Entretanto, para a 

expressão de MAP2, marcador neuronal, é interessante citar que foi observada uma 

expressão significativamente maior de na população de NPC dos pacientes com TEA 

quando comparada ao controle. Isto pode sinalizar algum tipo de mecanismo 

ocorrendo no autismo, talvez de compensação, já que os neurônios derivados dos 

pacientes são aparentemente menos complexo e menos funcionais em relação aos 

neurônios controle, como visto em nosso trabalho e extrapolando resultados 

encontrados em outras pesquisas cujas doenças tenham alguma correlação com o 

autismo (MARCHETTO et al., 2010). 

 Além da caracterização, as NPC foram submetidas a cariotipagem, para 

analisar se a reprogramação celular e diferenciação resultou em alguma alteração do 

cariótipo. Os clones que apresentam qualquer alteração são descartados e 

somentes clone com cariótipo normal foram utilizados nesse trabalho. Esse passo é 

fundamental quando trabalhamos com iPSC principlamente para estudar doenças 

genéticas. O cariótipo deve ser sempre checado, para que alterações fenotipicas não 

sejam falsamente culpabilizadas pela doença quando na verdade o fenótipo 

observado poderia ser causado pelo cariótipo anormal causado durante a 

reprogramação celular. 

 A partir do momento da obtenção das NPC e caracterização podemos iniciar o 

protocolo para produção neuronal que leva cerca de 4-5 semanas para obtenção de 

neurônios maduros. O protocolo é relativamente demorado mas já está bem 

estabelecido por nosso grupo e colaboradores (MARCHETTO et al., 2010). Todos os 

clones estudados nesse trabalho foram diferenciados com sucesso, onde na 

primeira semana de diferenciação já podemos observar alterações morfológicas 

indicando diferenciação. Após aproximadamente 30 dias de diferenciação os 

neurônios produzidos mostraram expressão para marcadores específicos como 
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MAP2, NCAM, Sinapsina 1, PSD95 e Homer 1 indicando maturidade  e sucesso na 

diferenciação (MARCHETTO et al., 2010; GRIESI-OLIVEIRA et al., 2014)). 

 Apesar dos neurônios apresentarem expressão desses marcadores, isso 

ainda não era o suficiente para analisar se estavam funcionando na cultura celular 

ou não. Para analisar funcionalmente essas células, foram realizados ensaios para 

avaliar os picos de atividade neuronal (spikes) por segundo e pudemos observar  

que ambos neurônios derivados tanto dos pacientes com TEA quanto dos controles 

apresentaram correntes espontâneas, o que indica que em nossos protocolos 

obtivemos neurônios eletrofisiológicamente ativos, indicando maturação neuronal e 

funcionalidade. No entanto pudemos observar um número menor de spikes por 

segundo nos neurônios derivados dos pacientes quando comparados com os 

controles, indicando menos ativadade nos neurônios autistas. 

A formação anormal das redes neuronais e o desequilíbrio patológico da 

neurotransmissão estão associados com os transtornos autistas. A sinaptogênese é o 

processo de geração de sinápses funcionais entre os neurônios no sistema nervoso e 

é um passo crítico na geração de rede neural (PRILUTSKY et al., 2014). A 

plasticidade sináptica é fundamental para o o adequado funcionamento cognitivo e 

sabemos que alterações sinápticas tem sido relatadas em pacientes com autismo 

(MARCHETTO et al., 2010; SPOOREN et al., 2012; DE RUBEIS et al., 2014).  

 Em nosso trabalho realizamos alguns experimentos por qPCR para analisar a 

expressão de genes pré e pós-sinápticos (Sinapsina 1 e PSD95 respectivamente). 

Nesses ensaios os resultados demonstraram significativa diminuição na expressão 

desses genes, indicando que pacientes com TEA podem produzir menos sinapses 

do que os controles. Esse ensaio foi apenas de expressão gênica, então buscamos 

verificar a presença de proteínas e realizamos um ensaio buscando estudar os 

eventos sinápticos (punctas) nos neurônios de todos os pacientes e controles usados 

neste trabalho. Para esse ensaio o número de proteinas pré e pós- sinápticas e a 

colocalização entre elas foi quantificado nos neurônios com a utilização de um 

software especifico para essas análises.  

Nossos resultados demonstraram uma diminuição significativa nos números de 

pontos pré sinápticos, pós sinápticos e na colocalização (punctas) entre eles em todos 
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os neurônios (clones) derivados dos pacientes com TEA, confirmando assim que o 

cérebro autista aparentemente faz menos sinapses do que um cérebro sem 

austismo. Esses mesmos resultados de redução no número de sinapses já foram 

relatados em neurônios derivados de pacientes com Sindrome de Rett, uma forma 

sindrômica do autismo (MARCHETTO et al., 2010).  

Além de todas essas alterações, que podem ser consideradas funcionais  por 

comprometer a função neuronal, também observamos em nossos resultados que os 

neurônios de pacientes autistas apresentam alterações morfológicas, sendo mais 

imaturos e menos complexos, ou seja, com menos arborização e prolongamentos do 

que neurônios de indivíduos sem autismo, observação que também foi feita com 

outras patologias relacionadas ao autismo (MARCHETTO et al., 2010). 

Neste trabalho foi possível estudar alguns fenótipos nos neurônios dos pacientes 

com autismo idiopático infantil trazendo um melhor entendimento sobre algumas 

caracteristicas do cerébro autista. Todas essas evidências e alterações nos fenótipos 

neuronais nos faz pensar que o autismo é uma doença neuronal e que se 

revertermos essas alterações talvez alcançaremos a cura. Entretanto, cada vez mais 

pesquisas revelam o papel fundamental das células da glia no sistema nervoso 

central e das possiveis influências dos atrócitos sobre os neurônios (JOHNSON et 

al., 2007; ZHANG; BARRES, 2010; COLANGELO et al., 2014; PEKNY et al., 2014), 

o que faz sentido inclusive considerando que os astrocitos são as células mais 

abundantes no SNC. 

Os astrócitos são muitas vezes fornecidos durante a maturação dos neurônios 

uma vez que promovem sinaptogêneses (JOHNSON et al., 2007). Existem algumas 

evidências de que os astrócitos contribuem para a fisiopatologia dos transtornos do 

desenvolvimento neurológico como o autismo (WILLIAMS et al., 2014). Entretanto, 

apesar de existirem vários protocolos para produzir neurônios maduros in vitro, a 

exemplo de Marchetto et al., 2010, cujo protocolo foi replicado com sucesso neste 

trabalho, o mesmo não é verdadeiro para os astrócitos. Por ocasião de nossa 

colaboração ativa com o grupo do Prof Alysson Muotri, tivemos acesso a um 

protocolo ainda não publicado de produção de astrócitos in vitro à partir das células 

iPS desenvolvido em seu labortório. De posse do protocolo, lançamos mão dessa 

plataforma para enfim estudar a interação entre neurônios e astrócitos, situação mais 
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proxima da fisiologica que pode permitir um melhor entendimento dos mecanismos 

envolvidos no autismo. Portanto, um dos objetivos desse trabalho foi obter astrócitos 

para realizar ensaios de co-cultura entre astrócitos e neurônios, manipulando as 

combinações de células entre controles e pacientes com TEA.  

Os astrócitos produzidos tinham fenótipo específicos desse tipo celular, como 

expressão de GFAP, CD44, S100B, Vimentina e Sox2 e após essa confirmação 

foram iniciados os protolos de interação com neurônios com vistas a avaliar 

influência dos astrócitos sobre os neurônios, por isso foram realizados 4 diferentes 

condições de cultivo, conforme descrito nos resultados, revelando que se o astrócito 

for “saudável”, ou seja, não for um astrócito autista, os neurônios de autistas podem 

recuperar sua condição de fenótipo alterado, se aproximando mais de um neurônio 

sem autismo, o que poderia ser considerado um resgate do fenótipo normal.   Essa é 

a primeira vez que é reportado um resgate fenotípico neuronal através de um 

astrócito saudável. Este resultado traz uma informação embutida de que 

possivelmente são os astrócitos os responsáveis pelo autismo. Apesar de arriscada, 

essa informação também é inédita e tem ainda como reforço o resultado de indução 

do fenótipo “doente” aos neurônios WT, ou seja, neurônios sadios que foram 

cultivados sobre os astrócitos doentes também ficaram doentes. É claro que o 

estudo precisa ser aprofundado e resta agora investigar os mecanismos envolvidos 

na interação entre neurônios e astrócitos e também mecanismos de patogenicidade 

aos astrócitos. Estes achados, além de revelarem novos mecanismos da 

fisiopatologia do autismo, são muito importantes quando se pensa nas possíveis 

alternativas medicamentosas. Além disso, o inverso também é importante de ser 

considerado, pois como as causa do autismo não estão totalmente elucidadas, 

efeitos terapêuticos ou ambientais indesejáveis poderiam causar dano aos astrócitos 

causando patologias cujo comportamento remeta ao próprio autismo (BRISTOT 

SILVESTRIN et al., 2013). 

Após a verificação experimental de que astrócitos “doentes” podes interferir na 

maturação e complexidade morfológica dos neurônios sadios, lembrando que o 

contrario também acontece, foram realizados  ensaios funcionais para analisar os 

eventos sinápticos nas condições de co-cultivo, onde observamos os níveis de 

proteínas pré-sináptica, pós-sinápticas e colocalização entre elas. Nesse ensaio, 

quando neurônios de indivíduos controles eram cultivados sobre astrócitos de 
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pacientes com TEA havia uma diminuição significativa no nível de marcadores 

sinápticos, reforçando a observação anterior de que astrócitos de pacientes com TEA 

afetam neurônios normais, agora em relação a funcionalidade sináptica. Já no co-

cultivo entre neurônios de pacientes com TEA e astrócitos de controles, foi possivel 

observar um aumento significativo no nível de marcadores sinápticos, reforçando a 

hipótese de que astrócitos de indivíduos não autistas “recuperam” neurônios de 

pacientes com TEA em relação a funcionalidade sináptica.  

 Esses dados nunca foram mostrados anteriormente para autismo idiopático, já 

para pacientes com Síndrome de Rett as mesmas características foram observadas, 

onde os pesquisadores mostraram que os astrócitos de Rett afetam os neurônios 

derivados de controles (WILLIAMS et al., 2014). Esse trabalho reforça mais uma vez 

nossos achados e nossa hipotese da influência das células da glia sobre os 

neurônios. 

Com esse trabalho e os resultados obtidos podemos dizer que é possível 

modelar o autismo idiopático in vitro pensando no resgate fenotipico e em futuras 

terapias para esses pacientes. Além disso podemos dizer que a tecnologia das 

células reprogramadas e modelagem de doenças abrem portas para novas 

descobertas.  Esse foi só o inicio de uma longa jornada! 

!
!
!
!
!
  

!
!
!
!
!
!
!
!
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7 CONCLUSÃO 
!
!
     De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho podemos concluir que: 

!
* As células-tronco de dente decíduo esfoliado (SHED) apresentam uma boa 

eficiência de reprogramação celular e é uma excelente fonte para produção de 

iPSC e utilização na modelagem de doenças especialmentes as neuropediátricas 

como é o caso do autismo; 

!
*  As iPSC foram submetidas a protocolos de diferenciação neuronal onde os 

neurônios apresentaram expressão para marcadores específicos indicando 

sucesso da diferenciação; 

!
* Neurônios derivados de pacientes com TEA apresentaram um número menor de 

spike/segundo nos ensaios de eletrofisiologia quando comparados com os 

controles indicando menor atividade eletrofisiológica; 

!
* Neurônios de pacientes com TEA apresentam menos eventos sinápticos do que 

neurônios de controles; 

!
*  As iPSC submetidas a diferenciação astrocitica apresentaram expressão para 

marcadores específicos indicando o sucesso na produção dos astrócitos; 

!
* Estabelecimento de co-cultura entre neurônios e astrócitos foi obtido com sucesso; 

!
* Neurônios de pacientes com TEA mostraram menos complexidade e maturação 

nas condições de co-cultivo quando comparados com neurônios dos controles; 

!
* Astrócitos de pacientes com TEA interferem na maturação e funcionalidade dos 

neurônios dos controles; 

!
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*  Astrócitos derivados de controles resgataram os fenótipos dos neurônios de 

pacientes com TEA; 

!
* Os resultados obtidos nos ensaios de co-cultura sugerem que os astrócitos 

influenciam na maturação, complexidade e funcionalidade dos neurônios, dados 

nunca mostrados anteriormente em pacientes com autismo idiopático; 

!
* A técnologia das células reprogramadas é uma excelente ferramenta para a 

modelagem do autismo idiopático in vitro e abrirá portas para novas descobertas 

sobre o autismo. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
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