
Estela Mitie Cruvinel 

 

 

 

 

Estudo de expressão do gene UBE3A em 

neurônios derivados de células-tronco da polpa 

dentária de pacientes com a síndrome de 

Angelman  

 

 

 

São Paulo 

2011 

 



ii 

 

Estela Mitie Cruvinel 

 

 

Estudo de expressão do gene UBE3A em 

neurônios derivados de células-tronco da polpa 

dentária de pacientes com a síndrome de 

Angelman  

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 

 

Dissertação apresentada ao 
Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo, para 
obtenção do título de Mestre em 
Ciências, na área de Genética e 
Biologia Evolutiva 

 

Orientadora: Profa. Dra. Célia 
Prizskulnik Koiffmann 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Julgadora: 

 

 

 

 

 

 

 

Cruvinel, Estela Mitie 

Estudo de expressão do gene UBE3A em neurônios 

derivados de células-tronco da polpa dentária de pacientes 

com a síndrome de Angelman 

Dissertação de Mestrado – Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, Departamento de Genética e 

Biologia Evolutiva 

1- Síndrome de Angelman 

2- Células-tronco da polpa de dente 

3- UBE3A 

4- Diferenciação neurogênica 

5- Imprinting genômico 



iv 

 

Agradecimentos: 

 À minha orientadora, Dra. Célia P. Koiffmann, pela oportunidade, pela 

confiança e pela ajuda durante e antes do mestrado. 

 Aos meus amigos que frequentam ou frequentaram o laboratório da 

Profª. Célia Koiffmann pela companhia durante todos esses anos. À Monica e 

Rose, que desde minha chegada ao laboratório me receberam com muita boa 

vontade, bom humor e sabedoria. À Claudia pelo carinho, pelas risadas e por 

me ensinar e acompanhar nos estudos com FISH. À Ilana, Carla e Cris pela 

amizade e pelos ensinamentos. Às meninas mais novas: Lu, Mauren e Amanda 

pela ajuda na citogenética e pela alegria.  À Laura e André, pela companhia em 

congresso, em festas e no laboratório. À Lucilene por resolver alguns 

problemas burocráticos e pelo intermédio com os pais dos pacientes e 

voluntários para a doação de dentes. E à Maria por arrumar o laboratório.       

 Ao Profº Antonio C. Cassola pela ajuda com os experimentos de 

eletrofisiologia, pelo auxílio nas análises, pela colaboração e pela paciência. Ao 

aluno dele, Daniel, pela ajuda e pelo tempo dedicado aos experimentos de 

avaliação dos níveis de cálcio ao adicionar neurotransmissores.  

 A Profª Mayana Zatz e profª Maria Rita P. Bueno pelo auxílio e pela 

disponibilização de alunos, espaço físico e equipamentos para o 

desenvolvimento dessa dissertação. 

 Aos alunos de pós e às pós-doc do “lab. células-tronco”: Marcos, Tati, 

Nati, Carmão e Helô pela ajuda, por dividir o espaço tão apertadinho e pelos 

materiais que utilizei. Às ICs: Mayra, Ju, Amanda e Gabi pela companhia e 



v 

 

pelas dicas. E a todos outros alunos da Profª Mayana Zatz pelo ótimo convívio 

e pela companhia em especial à Inês que me acompanhou por um bom tempo 

e ao Miguel que me ajudou com os anticorpos. 

 Às minhas queridas e fundamentais amigas: Mari e Camila pelo auxílio, 

pelo tempo, por tudo! Mari, sem você não sei o que seria do meu mestrado.  

 Ao Cleber A. Trujillo, aluno do Prof. Henning Ulrich, pela colaboração 

com os experimentos de avaliação da resposta aos neurotransmissores.  

 Aos alunos da Profª Maria Rita P. Bueno, em especial ao Gerson, à 

Meire, à Simone, à Larissa, à Karina e à Dani por me ensinarem a cultivar as 

células-tronco da polpa do dente, por dividirem a sala de cultura comigo, pela 

ajuda e por me auxiliar na citometria de fluxo.  

 À Profª Luciana Haddad pelas dicas, pela atenção durante a disciplina e 

pelo empréstimo de reagentes.  

 Ao Profº Keith pelos conselhos durante minha qualificação e pelas dicas 

na redação final da dissertação.  

 Aos meus amigos e familiares, que tanto amo, pelo apoio e eu sei que 

sempre posso contar sempre com vocês.  

 Ao meu querido Rafael por ouvir minhas reclamações quando os 

experimentos não iam como esperado, pelos conselhos e pelo carinho. 

 Ao CNPq e à FAPESP pelo apoio financeiro. 

 Por último, mas mais importante, à minha mãe que sempre me ajuda e 

me apóia, muito obrigada por tudo! 



Página | 1 

 

ÍNDICE 

 

1.1 - Resumo ........................................................................................... 5 

1.2 - Abstract ........................................................................................... 7 

2 - Introdução ....................................................................................... 9 

2.1 - Síndrome de Angelman ................................................................. 9 

2.2 - GENE UBE3A ................................................................................. 14 

2.3 - Células-tronco ............................................................................... 23 

2.4 - Células-tronco da polpa dentária ................................................ 27 

3 - Objetivos ....................................................................................... 34 

4 - Materias e métodos ...................................................................... 35 

4.1 - Pacientes e considerações éticas .............................................. 35 

4.2 - Isolamento das células-tronco da polpa do dente .................... 35 

4.3  - Estabelecimento das linhagens celulares ................................ 36 

4.4 - Congelamento das células .......................................................... 37 

4.5  - Citometria de fluxo ...................................................................... 37 

4.6 - Diferenciação condrogênica ....................................................... 38 

4.7 - Diferenciação adipogênica .......................................................... 38 



Página | 2 

 

4.8 - Diferenciação osteogênica ........................................................... 39 

4.9 - Diferenciação neurogênica .......................................................... 39 

4.9.1- Diferenciação neurogênica (protocolo de Arthur e colaboradores, 

2008) ............................................................................................ 39 

4.9.2- Diferenciação neurogênica (protocolo de Király e colaboradores, 

2009) ............................................................................................ 40 

4.10 - Imunocitoquímica ..................................................................... 41 

4.11 - Extração de RNA e preparação de cDNA ............................... 41 

4.12 - RT-PCR ...................................................................................... 42 

4.13 -Avaliação da expressão de receptores para ATP, glutamato e 

NMDA ............................................................................................... 43 

4.14 -Avaliação da expressão de receptores metabotrópicos ou 

ionotrópicos para glutamato e para acetilcolina ......................... 43 

4.15 - Avaliação da expressão de canais para Na+ dependentes de 

voltagem (Nav) pela técnica de “patch clamp”, configuração “whole-

cell” .................................................................................................. 44 

4.16 - PCR em tempo real .................................................................. 46 

4.17 - Hibridação in situ fluorescente (FISH) ................................... 47 

5 - Resultados .................................................................................... 50 

5.1 - Caracterização das células-tronco da polpa do dente ............. 50 



Página | 3 

 

5.2 - Diferenciação neurogênica .......................................................... 55 

5.2.1 - Protocolo de Arthur et al., 2008 .............................................. 55 

5.2.2 – Protocolo de Király et al., 2009 .............................................. 62 

5.3 - Diferenciação neurogênica de células de pacientes com Síndrome de 

Angelman ......................................................................................... 64 

5.4 - Análises da expressão do gene UBE3A ..................................... 73 

6 - Discussão ...................................................................................... 79 

7 - Conclusão ...................................................................................... 90 

8 – Referência bibliográfica ............................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 4 

 

ABREVIAÇÕES 

AS – síndrome de Angelman 

PWS – síndrome de Prader-Willi 

DPSCs – células-tronco da polpa do dente (dente permanente) 

SHEDs – células-tronco da polpa do dente (dente de leite) 

NC – células de controles normais 

DIF – células induzidas à diferenciação neurogênica 

ND – células não induzidas à diferenciação   

MAP2 – proteína associada aos microtúbulos 

TUJ1 – β-tubulina III 

NeuN – proteína nuclear específica de neurônios 

NF200 – anticorpo que se liga aos NF-L, NF-M e NF-H 

NF-L – neurofilamento de baixo peso molecular 

NF-M- neurofilamento de médio peso molecular 

NF-H – neurofilamento de alto peso molecular 

ICR – região de controle do imprinting 

snoRNA – pequeno RNA nucleolar (small nucleolar RNA)   
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1.1- RESUMO 

 Síndrome de Angelman (AS - MIM 105830) é causada pela ausência de 

função do gene UBE3A que codifica uma proteína ubiquitina - ligase (E6-AP). 

Esse gene é expresso bialelicamente em vários tecidos exceto no cérebro, 

onde a expressão é preferencialmente materna. O RNA anti-senso de UBE3A é 

considerado o regulador dessa expressão diferencial entre os alelos, e faz 

parte de um transcrito grande que só o alelo paterno é expresso devido ao 

imprinting genômico; no cérebro, esse transcrito se entende até a região anti-

senso de UBE3A, mas nos demais tecidos o transcrito é menor e não engloba 

a região anti-senso. Este trabalho visa obter um modelo para estudo da AS. 

Células-tronco da polpa do dente (SHEDs) de pacientes com deleção do 

segmento 15q11-q13 ou mutação no gene UBE3A foram caracterizadas e 

submetidas à diferenciação neuronal. A diferenciação foi analisada através do 

estudo de RNA e proteínas para marcadores neuronais e, também, por testes 

funcionais. As SHEDs são células-tronco mesenquimais e constituem uma 

população heterogênea. Essas células ou algumas dessas células já 

expressam algumas proteínas neuronais ou de células excitáveis como nestina, 

β-tubulina III, MAP2 e proteína de canais dependentes de voltagem de sódio e 

potássio. Um ponto interessante é que as SHEDs apresentam baixa expressão 

do UBE3A anti-senso e a expressão do UBE3A nas células de pacientes é 

menor que 50% da expressão encontrada nas células de controles, que pode 

indicar a ocorrência de expressão preferencial materna desse gene em outros 

tipos celulares além de neurônios maduros. Quando induzidas à diferenciação 

neurogênica, a maioria das linhagens controles apresentou aumento da 
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expressão de MAP2 e, principalmente, β-tubulina III; e a maioria das linhagens 

de pacientes com AS não apresentou aumento notável na expressão dessas 

proteínas, exceto uma linhagem de paciente que aumentou a expressão de β-

tubulina III. As células induzidas à diferenciação apresentaram aumento 

estatisticamente significativo da condutância de sódio através de canais de 

sódio dependentes de voltagem. Com a análise de expressão de UBE3A e do 

UBE3A anti-senso é possível afirmar que a expressão deles não alterou com a 

diferenciação neuronal. Assim, é possível concluir que as células-tronco da 

polpa do dente, com o protocolo de diferenciação neurogênica, progrediram na 

via de diferenciação, mas a maioria das células não atingiu o estágio de 

maturação necessário para que ocorresse o imprinting do UBE3A ou a via de 

diferenciação não ia em direção a neurônios que apresentam imprinting do 

UBE3A.  
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1.2- ABSTRACT 

 Angelman syndrome (AS - MIN 105830) is caused by the loss of function 

of the maternal UBE3A gene, which encodes an ubiquitin protein ligase (E6-

AP). UBE3A displays biallelic expression in most of tissues, but maternal 

predominant expression is observed in the brain. A RNA antisense that is 

paternally expressed in some regions in the brain is considered to be 

responsible for this tissue-specific imprinting; UBE3A antisense is part of a large 

transcript that starts at SNURF-SNRPN gene and is paternally expressed, and 

in the brain this transcript includes UBE3A antisense region however in other 

tissues this region is not included. The aim of the present study is to develop a 

new model for studying AS. Dental pulp stem cells (SHEDs) were characterized 

and differentiated by an already described protocol. SHEDs intrinsically express 

some neuronal proteins as nestin, β-tubulin III, MAP2 and voltage-gated sodium 

channels and potassium channels. Interestingly, SHEDs also present a low 

expression of UBE3A antisense, and UBE3A expression in cells from patients 

with AS is lower than 50% of the cells from normal control, so it is possible that 

preferential maternal expression of this gene might occur in some cells beyond 

mature neurons. After the neuronal differentiation, most control lineages and 

one lineage of AS patients had an increase of MAP2 and β-tubulin III 

expression. Two control lineages and most lineages from AS patients did not 

have a notable increase of expression of these proteins. Neuronal differentiated 

cells displayed an increase in conductance through voltage-gated sodium 

channels. Analysis of UBE3A and UBE3A antisense expression in SHEDs and 

cells induced to differentiate into neurons indicated no changes in their 
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expression. Thus, after neuronal differentiation induction, dental pulp stem cells 

progressed through neuronal differentiation pathway. However, most cells did 

not reach the stage which UBE3A imprinting occurs or the neuronal 

differentiation is resulting in a cell that do not present UBE3A imprinting.  
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2- INTRODUÇÃO 

 

2.1- SÍNDROME DE ANGELMAN 

 A síndrome de Angelman (AS) foi descrita pelo pediatra Harry Angelman 

em 1965; todos os pacientes com esta síndrome apresentam atraso grave do 

desenvolvimento, falha no desenvolvimento da fala, distúrbio de movimento 

(andar atáxico e movimento trêmulo dos membros) e comportamento 

característico (crise de risos facilmente motivada). Além disso, algumas outras 

características são recorrentes como: microcefalia, epilepsia, padrão anormal 

no eletroencefalograma, língua protrusa, hipotonia, atração por água, e 

obesidade a partir da adolescência (Varela et al., 2004; Williams et al., 2006; 

Williams, 2010).    

A síndrome de Angelman (AS) é um distúrbio neurocomportamental 

resultante da perda da expressão do gene UBE3A de origem materna que se 

localiza no cromossomo 15 humano (Nicholls et al., 1993). O gene UBE3A está 

inserido na região 15q11-q13 que tem vários genes que apresentam imprinting 

genômico.  

O imprinting genômico é a expressão diferencial dos alelos dependendo 

de sua origem parental, podendo ser um fenômeno tecido específico ou estágio 

específico; o imprinting é importante para regulação da expressão gênica, e 

influencia no crescimento, desenvolvimento e viabilidade; assim, anormalidade 

no imprinting pode desencadear algumas doenças como: AS e síndrome de 

Prader-Willi (Butler, 2009; Chamberlain e Lalande, 2010). 
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A região 15q11-q13 apresenta pelo menos 15 transcritos imprintados: 13 

deles expressos, preferencialmente, a partir do cromossomo paterno: MKRN3, 

MAGEL2, NDN, SNURF-SNRPN, IPW, PAR-1, e vários são snoRNAs (small 

nucleolar RNAs), como  HBII-13, HBII-85, HBII-52, HBII-436, HBII-437, HBII-

438A e HBII-438B; e somente 2 de expressão, preferencialmente, materna: 

UBE3A e ATP10C (fig. 1) (Nicholls et al., 1998; Runte et al., 2001). A AS é 

decorrente da ausência de expressão do alelo materno do gene UBE3A, 

enquanto que a ausência da expressão de genes expressos preferencialmente 

a partir do cromossomo paterno causa a síndrome de Prader-Willi (PWS) 

(Chamberlain e Lalande, 2010). 

 

Figura 1: Esquema da expressão de genes da região 15q11-q13 (modificado de Horsthemke e 

Wagstaff, 2008).  Essa região apresenta vários genes com expressão preferencial ou exclusiva 

paterna, enquanto que a expressão materna é preferencial em somente 2 genes. Essa figura 

mostra parte do cromossomo de origem paterna (PAT) e do cromossomo de origem materna 
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(MAT) e os vários genes contidos na região representados por caixas ou traços. As setas mais 

grossas indicam alta expressão do alelo, enquanto que as setas mais finas indicam uma menor 

expressão do alelo. Na figura, cen indica o centrômero e tel indica o telômero.     

A PWS é uma doença com quadro clínico distinto da AS. O quadro 

clínico de pacientes com PWS varia com a idade; primeiramente, apresentam 

diminuição dos movimentos fetais, e quando recém-nascidos, ocorre hipotonia, 

ausência de sucção, com dificuldade de ganho de peso e baixa estatura; 

posteriormente inicia uma fase de hiperfagia e obesidade. Outras 

características são: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, retardo metal 

moderado a grave, hipogonadismo, face característica (olhos amendoados, 

fronte estreita, lábio superior fino com cantos voltados para baixo), mãos e pés 

pequenos, comportamento obsessivo-compulsivo, distúrbio no sono e aumento 

do risco de doenças com espectro autista (Holm et al., 1993; Varela et al., 

2005; Hogart et al., 2008). 

Diferentes mecanismos genéticos causam AS ou PWS: deleção do 

segmento 15q11-q13 em 70-75% dos casos de AS e 70% de PWS (Knoll et al, 

1989), dissomia uniparental paterna do cromossomo 15 em 2-3% na AS 

(Magenis et al., 1990) e dissomia uniparental materna em 25% na PWS 

(Mascari et al., 1992), defeito no centro de controle de imprinting corresponde a 

5% e 2%, para AS e PWS, respectivamente (Buiting et al., 1995), e no caso da 

AS pode ocorrer mutação de um único gene, UBE3A, cuja freqüência é de 8% 

dos casos (Kishino et al., 1997).  

A maioria dos casos é decorrente de deleção, isso porque o segmento 

15q11-q13 apresenta grande instabilidade meiótica, originando muitos 

rearranjos cromossômicos devido à presença de “duplicons” (LCR - “low copy 
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repeat sequences”), pois a grande homologia entre essas sequências facilita o 

desalinhamento e recombinação desigual durante a meiose (Ji et al., 2000), 

podendo resultar em doenças genômicas como AS e PWS.  

Alguns pontos de quebra, que são sítios de quebra cromossômica, são 

conhecidos próximos da região PWS/AS; perto deles ou neles foram 

identificadas seqüências repetidas duplicadas derivadas do gene HERC2 

(Amos-Landgraf et al., 1999). A origem dessas repetições, que correspondem 

aos primeiros 79 exons do gene HERC2, é de rearranjos internos ocorridos 

durante a evolução dos primatas (Ji et al., 1999).   

Na PWS, ao contrário da AS, não existe relato de mutação em um único 

gene ocasionando todo quadro clínico da doença. Entretanto, Sahoo e 

colaboradores descreveram um caso de translocação equilibrada que causou 

uma microdeleção de todo grupo de repetições dos snoRNAs HBII-85 e HBII-

438A, e de parte do HBII-52 que fez com que o portador da translocação 

apresentasse: hipotonia neonatal, dificuldades de sucção, ganho de peso 

excessivo após 18 meses, hiperfagia, hipogonadismo, atraso no 

desenvolvimento. Foi proposto que o HBII-85 é o principal responsável por este 

quadro, pois já foram descritos casos com deleção de todo o grupo de 

snoRNAs do HBII-52 que não apresentam quadro típico de PWS e HBII-85 é 

altamente expresso no cérebro (Runte et al., 2004). Camundongos com 

deleção no MBII-85 apresentaram dificuldade de sucção, mas o adulto era 

viável sem apresentar obesidade, o que pode indicar que HBII-85 não é o gene 

principal para causar obesidade ou essa diferença pode refletir diferenças entre 

espécies (Peters, 2008).  
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 O segmento 15q11-q13 tem uma região responsável pela determinação 

do padrão do imprinting, a região de controle do imprinting (ICR). O 

cromossomo materno apresenta a PWS-ICR hipermetilada, e a AS-ICR, que se 

localiza a 35kb da PWS-ICR, ativa. Quando a AS-ICR está ativa, ela induz a 

metilação da PWS-ICR. Além da metilação de ilhas CpG, ocorre metilação das 

histonas H3K9 e H4K20 na PWS-ICR do alelo materno. No cromossomo 

paterno, a região AS-ICR está inativa, assim a região PWS-ICR está 

desmetilada, o que ativa bidirecionalmente genes dessa região; além disso, 

PWS-ICR apresenta outras marcas epigenéticas, como sítios de 

hipersensibilidade a DNAse I e histonas H3 e H4 acetiladas (fig. 2) (Perk et al., 

2002; Lewis et al., 2006; Hogart et al., 2008). 

 

FIGURA 2: Esquema da região imprintada 15q11-q13 e das marcas epigenéticas (modificado 

de Hogart et al., 2008). Além da expressão diferencial dos genes, o esquema indica as marcas 

epigenéticas que são importantes para determinação do imprinting da região. PAT é parte do 
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cromossomo paterno, MAT é parte do cromossomo materno, caixas e traços representam 

vários genes contidos na região, na região PWS/AS IC representa a região AS-ICR e PWS-

ICR, cen indica o centrômero e tel indica o telômero.   

 

2.2- GENE UBE3A 

A ausência da expressão materna do gene UBE3A é a principal 

responsável pelo quadro clínico da AS, pois foram relatados pacientes com 

quadro clínico contendo as principais características da síndrome e com 

mutação no gene UBE3A (Kishino et al., 1997). 

A região 15q11-q13 possui vários genes que têm a expressão 

controlada pela metilação. Entretanto, um processo diferente controla o 

imprinting do UBE3A, pois ele não apresenta um promotor de metilação de 

origem parental específica nem modificações epigenéticas de origem parental 

específica (Horsthemke e Wagstaff, 2008).                                                                                     

O RNA anti-senso deste gene é considerado o responsável pela inibição 

da expressão do alelo paterno. Em células que apresentam expressão 

diferencial de UBE3A entre alelos dependendo da origem parental é observado 

que o UBE3A é transcrito do alelo materno e UBE3A anti-senso é expresso do 

alelo paterno (Rougeulle et al., 1998; Yamasaki et al., 2003; Roloff e Nuber, 

2005; Johnstone et al., 2006).  

O imprinting de UBE3A foi, inicialmente, observado pelos estudos com 

células de Purkinje, neurônios do hipocampo e células mitrais do bulbo olfatório 

de camundongos; esses tipos celulares apresentaram expressão exclusiva ou 
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predominantemente materna (Albrecht et al., 1997). Além disso, foi observado 

num estudo com tecidos fetais que a expressão é predominantemente materna 

no sistema nervoso, mas nos demais tecidos fetais (coração e rim) a expressão 

é bialélica, como ocorre em linfócitos e fibroblastos (Vu e Hoffman, 1997). 

Posteriormente, foi verificado que neurônios da região cortical 

expressam Ube3a materno e um transcrito Ube3a anti-senso paterno, 

enquanto as células precursoras neuronais e da glia apresentam expressão do 

Ube3a bialélica, sem a presença do anti-senso (Yamasaki  et al., 2003). 

Entretanto, Herzing et al. (2002), através de RNA-FISH, indicaram que o 

UBE3A apresenta expressão bialélica, porém a maioria dos transcritos é de 

origem materna nos fibroblastos, linfoblastos e precursores neurais. 

Contraditoriamente, Runte e colaboradores (2004), afirmaram que o UBE3A 

apresenta expressão bialélica nos linfócitos, e caso o UBE3A tenha expressão 

preferencialmente materna nos linfócitos, o seu efeito é bem pequeno, pois a 

expressão do UBE3A anti-senso é muito baixa em células sanguíneas. 

Recentemente, foi mostrado que a expressão do Ube3a é bialélica no coração, 

no fígado e no rim, mas a expressão em animais modelo da AS é menor que 

50% da expressão encontrada em animais controles, indicando uma expressão 

preferencial do alelo materno; mas não é conhecido se a menor expressão do 

Ube3a em tecidos periférico é responsável por alguma característica do quadro 

clínico da AS e se a expressão preferencial do alelo materno é controlada pelo 

mesmo mecanismo que ocorre no cérebro (Gustin et al., 2010).  

O transcrito anti-senso UBE3A se inicia no centro de imprinting e faz 

parte do extenso transcrito SNURF-SNRPN senso-UBE3A anti-senso que tem 
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mais de 460kb com mais que 146 exons e apresenta vários small nucleolar 

RNAs (snoRNAs – HBII-436, HBII-13, HBII-438A/B, HBII-85 e HBII-52) (fig. 3). 

Esses snoRNAs apresentam expressão predominante ou exclusivamente 

paterna no cérebro (Runte et al., 2001; Runte et al., 2004).  

 

Figura 3: Esquema do transcrito que engloba a região UBE3A anti-senso (modificado de 

Horsthemke e Buiting, 2006). O transcrito da região UBE3A anti-senso começa na região do 

centro de imprinting e se estende até o UBE3A; na região intrônica desse transcrito estão as 

sequencias para vários snoRNAs. Na figura, IC indica o centro de imprinting, cen é o lado do 

centrômero e tel é o lado do telômero.   

O transcrito que se inicia no SNURF-SNRPN é expresso somente do 

alelo paterno e sofre splicing alternativo tecido-específico. No cérebro o 

transcrito é maior do que em outros tecidos pesquisados; esse transcrito maior 

contem os exons 58 até o 149, que é uma região que inclui o UBE3A anti-
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senso e o snoRNA HBII-52. Nos demais tecidos, o transcrito é menor e não 

inclui a região UBE3A anti-senso; assim, o UBE3A apresenta expressão 

bialélica (Runte et al., 2004). 

O transcrito SNURF-SNRPN que inclui a região UBE3A anti-senso é 

muito grande e com estudos pela técnica de FISH (hibridação in situ 

fluorescente) com sondas que encobrem este transcrito no núcleo de neurônios 

é possível averiguar que uma cromatina está condensada (sondas 

sobrepostas) e a outra, descondensada (uma sonda ao lado da outra); e nas 

células da glia as sondas estavam sobrepostas nos dois alelos. Isso indica que 

um dos alelos é transcrito, enquanto que o outro está inativo nos neurônios, 

enquanto que nas células da glia o transcrito grande não é expresso. Além 

disso, foi observado aumento da área nucleolar nos neurônios, que foi 

explicado pela presença das sequências de snoRNAs, como HBII-85 e HBII-52, 

no transcrito grande (Leung et al., 2009). 

O transcrito anti-senso é considerado responsável pela inibição do 

UBE3A paterno no cérebro, onde inicialmente foi relatado o imprinting nas 

células de Purkinje, no hipocampo e no bulbo olfativo; mas recentemente, 

através da análise de várias regiões do cérebro de camundongos modelo para 

AS, foi apontado que o imprinting do Ube3A ocorre em várias regiões do 

cérebro (Gustin et al., 2010).  Além disso, embora Yamasaki e colaboradores 

em 2003 indicassem que a expressão de Ube3a é bialélica e em neurônios 

maduros é preferencialmente materna, não é conhecido o momento da 

neurogênese no qual ocorre o imprinting.    
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A proteína codificada pelo UBE3A, a E6-AP (proteína associada ao E6), 

é uma enzima ubiquitina-ligase envolvida na degradação protéica. Essa 

ubiquitina-ligase é capaz de receber a ubiquitina da proteína E2 (enzima 

ubiquitina-conjugase) através de ligação tioester que ocorre porque essa 

enzima possui resíduos de cisteína na região C-terminal, no domínio HECT. A 

E6-AP transfere a ubiquitina para a proteína-alvo, que é reconhecida através 

de sequencias na região NH2-terminal da E6-AP (Huibregtse et al., 1995; 

Glickman and Ciechanover, 2002). 

Resumidamente, a via de ubiquitinação envolve, primeiramente, a 

ativação da ubiquitina pela E1 (enzima ubiquitina-ativadora), que passa o sinal 

para E2 (enzima ubiquitina-conjugadora), depois a E3 (enzima ubiquitina-

ligase) identifica e se liga a proteína-alvo e E3 se liga a E2, assim o sinal de 

ubiquitinação passa de E2 para E3 e de E3 é transferido para proteína-alvo; 

dessa maneira, a proteína-alvo recebe uma cadeia de poliubiquitina que é 

reconhecida pelo proteassoma causando a degradação protéica. Logo, E6-AP 

identifica a proteína-alvo e tem atividade enzimática (Scheffner et al., 1995; 

Glickman e Ciechanover, 2002). 

Um exemplo desse processo de ubiquitinação envolvendo a E6-AP 

ocorre na presença de E6, que é uma oncoproteína do gene viral do HPV de 

alto risco, pois a E6-AP se liga ao E6 e causa a ubiquitinação do supressor de 

tumor p53. O nome E6-AP (proteína associada à E6) é devido à participação 

nessa via de ubiquitinação. Recentemente, foi observado que E6-AP na 

ausência da oncoproteína E6, também, participa da degradação do p53 (Mishra 

e Jana, 2008). 
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Na ausência do E6-AP, que é o caso de pacientes com AS, o acúmulo 

de proteína(s) gera o quadro clínico da síndrome (Matentzoglu e Scheffner, 

2008; Lalande e Calciano, 2007). Em todos os pacientes com mutação pontual 

no gene UBE3A, a mutação ocorre no domínio HECT, afetando na atividade de 

ubiquitina-ligase (Mishra e Jana, 2008). O resíduo de cisteína, que na proteína 

E6-AP se localiza no domínio HECT e é essencial para formação da ligação 

tioester, foi mapeado em regiões altamente conservadas em várias proteínas, 

indicando que essas proteínas possam ser alvo para via de ubiquitinação 

(Scheffner et al., 1995; Huibregtse et al., 1995; Glickman e Ciechanover, 2002). 

  Modelos animais são importantes ferramentas para o estudo de vias 

afetadas devido a não expressão do Ube3a materno; camundongos com 

mutação no Ube3a materno apresentam anormalidades motoras e 

comportamentais como andar atáxico, epilepsia, eletroencefalograma anormal 

e déficit de aprendizado. Um grupo mostrou que esse modelo apresenta defeito 

na potencialização longo termo no hipocampo. Esses defeitos neurológicos 

foram relacionados com a sinalização pós-sináptica da cálcio/calmodulina 

quinase do tipo 2 (CaMKII), pois os mutantes apresentavam maiores 

concentrações de CaMKII autofosforilado, e como essa autofosforilação 

prolongada ocorre cronicamente, ocasiona diminuição na atividade basal da 

CaMKII. Este aumento de CaMKII fosforilada pode ser devido à menor 

atividade de duas CaMKII fosfatase, PP1 e PP2A, observada nos mutantes, 

mas não foram encontradas proteína alvo do Ube3a que estavam com 

expressão acima do que em animais controles (Weeber et al., 2003; Lalande e 

Calciano, 2007). 
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Como mutantes para Ube3a apresentam atividade da CaMKII reduzida 

devido a presença de CaMKII fosforilado cronicamente, foi realizado um 

experimento com duplos mutantes (AS/CaMKII-305/6+/-), que são mutantes do 

Ube3a materno e mutantes para CaMKII-Thr305/306, que inibem a fosforilação da 

CaMKII no aminoácido treonina 305. O quadro clínico dos camundongos era 

significativamente melhor em relação aos problemas motores e de aprendizado 

do que os mutantes somente para Ube3a materno. Assim, concluíram que o 

excesso de CaMKII-Thr305 fosforilado, está relacionado aos principais efeitos da 

AS (van Woerden et al., 2007). 

Neurônios de camundongos modelo para AS apresentam maturação e 

arborização dendrítica normal, porém neurogênese adulta afetada, pois as 

células demoram mais para expressar marcadores maduros como NeuN 

(proteína expressa em neurônios pós-mitóticos) e, além disso, essas células 

apresentam plasticidade sináptica alterada com diminuição do número e 

tamanho das espinhas dendríticas. Essas anormalidades, também, são 

encontradas em casos de inibição da atividade da CaMKII; portanto, a mutação 

de Ube3a diminui a atividade da CaMKII que, consequentemente, causa 

problemas na funcionalidade e na plasticidade estrutural sináptica (Dindot et 

al., 2008; Mardirossian et al., 2009). Yashiro e colaboradores (2009) 

confirmaram que mutantes Ube3am-/p+ apresentam defeitos na maturação de 

conexões sinápticas dependentes de experiência, isso é decorrentes da baixa 

plasticidade sináptica, que pode explicar o déficit de aprendizado observado 

nos pacientes com AS.   
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As efrinas e os receptores de efrinas (Eph) desempenham importante 

papel no desenvolvimento das sinapses, e foi descrita uma RhoA GEF (fator de 

troca de guanina) efexina5 (E5) que inicialmente restringe o desenvolvimento 

de sinapses dependentes de EphB. Quando ocorre a ligação de EphB com a 

efrinaB, ocorre a fosforilação e degradação de E5 permitindo o 

desenvolvimento da sinapse. A degradação de E5 depende da atividade da 

proteína E6-AP. Em camundongos modelos da AS, ocorre o aumento de E5 e, 

mesmo com tratamento com efrinaB, não ocorre a degradação de E5, o que 

explica os defeitos no desenvolvimento e, consequentemente, na função das 

sinapses (Marolis et al., 2010; Scheiffele e Beg, 2010).  

Além disso, verificaram que a sinalização de neurotransmissores regula 

a transcrição do Ube3a. Após um estímulo de neurotransmissor ocorre o 

aumento de expressão do Ube3a, principalmente, após a sinalização por 

neurotransmissores glutamatérgicos. Outra proteína de sinapse que se liga no 

domínio de ligação da E6-AP, além da E5, é a proteína Arc e já foi mostrado 

que os níveis de Arc são maiores em camundogos com mutação no Ube3a 

materno (Mardirossian et al., 2009; Greer et al., 2010). Arc regula o tráfego do 

receptor do neurotransmissor glutamatérgico alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxalone-propionato (AMPA) nas sinapses, Arc internaliza o receptor AMPA. 

E6-AP degrada a proteína Arc pela via de ubiquitinação, previnindo a 

internalização do receptor AMPA. Logo, na ausência de E6-AP, a proteína Arc 

não é degradada, e o número de receptores AMPA diminui nas sinapses, e isso 

pode contribuir para a disfunção cognitiva encontrada nos pacientes com AS 

(Greer et al., 2010; Tai e Schuman, 2010; Scheiffele e Beg, 2010).      
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Como vários estudos mostraram que a ausência de expressão do 

UBE3A afeta a atividade sináptica, diminui a plasticidade sináptica dependente 

de experiência e, assim, afeta a capacidade de memória e aprendizado, um 

estudo demonstrou que a expressão do UBE3A decai conforme a idade em 

neurônios do córtex auditivo e frontal. Isso demonstra uma alteração importante 

na função e plasticidade cortical decorrente da idade (Williams et al., 2010).  

Além da atividade enzimática de ubiquitina ligase, a E6-AP apresenta 

atividade de coativador de receptores hormonais nucleares, como o receptor de 

progesterona e estrógeno; essa atividade de coativador de receptores 

hormonais não está ligada aos fenótipos da AS, pois mutantes pontuais do 

UBE3A com AS apresentam essa função normalmente; assim, o quadro clínico 

da AS é decorrente da falta da atividade de ligase de ubiquitina da E6-AP 

(Nawaz, et al., 1999). 

Posteriormente, foi verificado que E6-AP é responsável pela degradação 

de receptores de estrógeno via ubiquitina. A calmodulina, na presença de 

cálcio, é capaz de regular essa degradação, pois ela e a E6-AP competem 

entre si para se ligarem ao receptor de estrógeno e, quando o receptor está 

ligado a calmodulina, a E6-AP não é capaz de sinalizar a ubiquitinação (Li et 

al., 2006). 

Dindot e colaboradores (2008) observaram que a proteína E6-AP, 

transcrita pelo gene UBE3A, está distribuída na célula, tanto no citoplasma 

como no núcleo, corroborando as funções até então conhecidas dessa 

proteína, de enzima de ligase de ubiquitina e de coativador de receptores 

hormonais.  
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2.3- Células-tronco  

 As células-tronco são células precursoras que possuem a capacidade de 

auto-renovação e de diferenciação, podendo dar origem a uma variedade de 

tipos teciduais (Watt e Hogan, 2000). De acordo com o seu potencial de gerar 

um ou mais tipos de células diferenciadas, as células-tronco podem ser 

classificadas em: 

 a. Totipotentes: podem gerar todos os tecidos do corpo além dos anexos 

embrionários. As células totipotentes são encontradas nos zigotos e/ou 

embriões com até 16 a 32 células; 

b. Pluripotentes: podem gerar todos os tipos celulares provenientes dos 

3 folhetos embrionários e, além disso, apresentam a capacidade de se 

diferenciar em células germinativas. As células pluripotentes constituem a 

massa celular interna do blastocisto e são chamadas de células-tronco 

embrionárias. 

c. Multipotentes: podem gerar vários tipos celulares, e podem ser 

encontradas em vários tecidos do organismo adulto; 

d. Oligopotentes: podem gerar poucos tipos celulares;  

e. Unipotentes: produzem somente um único tipo celular maduro (Smith, 

2006).  

As células-tronco também podem ser classificadas conforme sua origem, 

sendo que são utilizadas em pesquisa as células-tronco embrionárias e as 

células-tronco adultas. 
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Além dos tipos celulares supracitados, recentemente, foram descritas as 

células pluripotentes induzidas (iPS). As iPS são obtidas através de transdução 

retroviral em células somáticas dos seguintes fatores de transcrição: Oct3/4, 

Sox2, c-Myc e Klf4, essas células expressam de proteínas de células 

pluripotentes como Fbx5 e Nanog, formam corpos embrióides e são capazes 

de formarem teratomas em camundongos imunossuprimidos (Takahashi e 

Yamanaka, 2006; Okita et al., 2007; Takahashi et al., 2007). Sendo assim, por 

meio de reprogramação epigenética foi possível obtiver células com 

características semelhantes às células-tronco embrionárias.   

Nos anos seguintes a essa descoberta, muitos outros estudos foram 

feitos com as iPS, utilizando outra combinação de fatores, como: Oct4, Sox2, 

Nanog e Lin28 (Yu et al., 2007). Visto que a transdução retroviral apresenta 

alguns riscos, como a inserção dos genes em locais importantes que podem 

causar mutações ou a reativação dos genes transduzidos, especialmente os 

oncogenes como c-Myc, outros métodos estão sendo desenvolvidos para 

induzir a pluripotência, como a utilização de adenovírus ou a indução por 

proteínas. Entretanto, quanto mais seguro o método de indução da 

pluripotência menor a taxa de sucesso (Sommer e Mostoslavsky, 2010).   

 As iPS são consideradas promissoras para o estudo de doenças que 

afetam o sistema nervoso (Abeliovich e Doege, 2009; Chamberlain, 2008). 

Recentemente, foram obtidas células iPS de pacientes com AS e PWS. A 

transdução retroviral dos seguintes fatores: OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC e 

LIN28 foi feita em fibroblastos de pacientes. As iPS foram diferenciadas em 

neurônios e a expressão do UBE3A foi muito mais baixa nos neurônios obtidos 
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a partir de células de pacientes com AS, mostrando assim que essas células 

apresentavam o UBE3A imprintado (Chamberlain et al., 2010).  

 Entre as células-tronco até o presente momento descritas, as células-

tronco adultas são as mais utilizadas em pesquisa. Elas são encontradas em 

vários tecidos e possuem uma capacidade de diferenciação mais restrita. 

Entretanto, muitos trabalhos têm apontado para uma inesperada capacidade de 

diferenciação, como células-tronco neuronais originando precursores 

hematopoiéticos ou células-tronco hematopoiéticas originando células do 

fígado (Bjornson et al., 1999; Petersen et al., 1999). 

As células-tronco mesenquimais, que fazem parte do grupo de células-

tronco adultas, são consideradas boas para protocolos de medicina 

regenerativa, pois essas células apresentam facilidade de isolamento e cultivo, 

alto potencial de renovação, alto espectro de diferenciação e facilidade técnica 

e ética de obtenção (Kassem, 2004). No ser humano, a medula óssea é a sua 

principal fonte. Entretanto, as células-tronco mesenquimais têm sido isoladas 

de diversos órgãos e tecidos, tais como o tecido adiposo (Zuk et al., 2001), o 

endotélio e subendotélio da veia umbilical (Covas et al., 2003), o sangue de 

cordão umbilical e placentário (Lee et al., 2004; Yu et al., 2004), a vilosidade 

coriônica da placenta (Igura et al., 2004), a polpa dentária (Gronthos et al., 

2000 e 2002), o sangue menstrual (Meng et al., 2007; Patel et. al, 2008), 

músculo orbicular do lábio (Bueno et al., 2008), dentre outros. Diante da 

dificuldade da punção da medula, que é feita por cirurgia e requer o uso de 

anestesia geral, essas últimas fontes têm sido utilizadas como uma alternativa 

acessível no isolamento dessas células.  
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Embora as células-tronco mesenquimais tenham despertado grande 

interesse devido ao seu possível potencial de envolvimento no processo de 

reparo tissular, suas funções não estão restritas à reposição celular. As 

citocinas e fatores de crescimento liberados por elas apresentam efeitos 

tróficos, tais como modulação do sistema imune, inibição da fibrose e 

apoptose, aumento da angiogênese, estímulo para divisão celular e 

diferenciação (Caplan et al., 2006). Recentemente foi demonstrado que 

células-tronco mesenquimais produzem fatores neurotróficos que são 

importantes para sobrevivência e funcionalidade dos neurônios (Jiang et al., 

2009). Esses fatores têm se mostrado eficientes para a melhora do quadro 

clínico de pacientes com doenças neurodegenerativas, como Huntington e 

Parkinson (Sadan et al., 2009). 

Além disso, essas células quando induzidas à neurogênese através de 

meio de cultura de diferenciação, modificam a morfologia e alteram a 

expressão de neurotrofinas (Jiang et al., 2009; Sadan et al., 2009).  Jiang e 

colaboradores (2009) enfatizaram a importância de se usar células em baixa 

passagem para melhorar a diferenciação. 

As células-tronco mesenquimais, além da importância terapêutica, são 

ferramentas valiosas para o estudo de doenças genéticas, fornecem a 

possibilidade de obter células-tronco de pacientes com doenças, como a 

síndrome de Angelman e de Prader-Willi, que são doenças raras e a maioria 

dos pacientes são casos de novo.  E essas células podem ser importantes para 

melhor compreensão de mecanismos envolvidos na patologia.   
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2.4- Células-tronco da polpa dentária 

Durante o desenvolvimento do dente, ocorre um espessamento do 

epitélio oral e esse espessamento continua e o epitélio invagina no 

mesênquima derivado de células da crista neural. Esse mesênquima condensa 

até formar um broto e o epitélio continua invaginando até formar uma capa 

envolta do mesênquima condensado. Depois, começa a fase de sino, quando o 

epitélio está todo em volta do mesênquima condensado e formará o esmalte e 

o mesênquima irá se diferenciar em dentina e na região mais interna terá a 

polpa (fig. 4) (Tucker e Sharpe, 2004) 

 

Figura 4: Representação dos estágios de desenvolvimento do dente (modificado de Tucker e 

Sharpe, 2004). Inicialmente, ocorre o estágio de espessamento do epitélio oral. No estágio de 

broto, o epitélio oral invagina no mesênquima iniciando o condensamento do mesênquima. No 

próximo estágio, o mesênquima está condensado e o epitélio continua invaginando encapando 

o mesênquima. No estágio de sino, inicia a diferenciação das células do epitélio em esmalte e a 

interação entre epitélio-mesênquima sinaliza para diferenciação das células do mesênquima 
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condensadas a se diferenciar em dentina e na região mais interna se conserva a polpa. Por 

último, ocorre a erupção do dente.   

A presença de células-tronco na polpa do dente foi descrita por 

Gronthos e colaboradores em 2000 e 2002; esses autores demonstraram que 

células-tronco da polpa do terceiro molar (DPSC) são capazes de se auto-

renovar após transplante in vivo, se proliferam in vivo e in vitro e, após indução 

com meio para adipogênese ou neurogênese, são obtidas células Oil Red O-

positivas ou células que expressam nestina (filamento intermediário expresso 

em células precursoras neuroectodermais) e GFAP (glial fibrillary acidic protein 

- filamento intermediário expresso, principalmente, em células da glia), 

respectivamente. 

As DPSCs em comparação com as células-tronco do estroma da medula 

óssea apresentam expressão semelhante aos genes relacionados ao 

desenvolvimento e função de osteoblatos e odontoblastos. Entretanto, as 

DPSCs apresentam maior capacidade proliferativa do que as células da 

medula; isso pode ser devido à maior expressão de IGF-2 (aumenta no nível de 

ciclina D1 e diminui o tempo do ciclo celular) e cdk6 (promove progressão das 

células no estágio G1 para iniciar a síntese de DNA) (Gronthos et al., 2000; Shi 

et al., 2001). 

Os dentes decíduos humanos, também, apresentam células-tronco 

(SHEDs - stem cells from human exfoliated decicuous teeth) que podem ser 

isoladas, expandidas ex vivo e são capazes de se diferenciar em células 

neurais e adipócitos. Além disso, as SHEDs apresentam uma capacidade 
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proliferativa maior que as DPSCs (Miura et al., 2003; Govindasamy et al., 

2010). 

Células-tronco da polpa do dente expressam fatores de transcrição 

específicos de células pluripotentes, como OCT4 e NANOG, e essa expressão 

é maior nos dentes decíduos em relação aos permanentes; logo, as SHEDs 

estão em um estágio mais primitivo que as DPSCs (Kerkis et al., 2006). Em 

contraposição, as DPSCs apresentam uma expressão maior de marcadores 

neuroectodermais, como PAX6, nestina e GBX2; e essas células, quando 

submetidas ao protocolo de diferenciação neuronal, apresentam maior taxa de 

diferenciação do que as SHEDs (Govindasamy et al., 2010).     

Com o protocolo de diferenciação neuronal as SHEDs expressam várias 

proteínas neurais: nestina (NES), βIII-tubulina (TUJ1 – classe de microtúbulos 

específicos de neurônios), ácido glutamato decarboxilase 1 (GAD), proteína 

fibrilar glial ácida (GFAP), neurofilamento médio (NF-M), 2`,3`-nucleotídeo 

cíclico 3`-fosfodiesterase (CNPase) e NeuN (proteína nuclear específica de 

neurônios). A expressão de TUJ1, GAD e NeuN aumenta com 4 semanas de 

indução da diferenciação e dos outros marcadores continua igual. E a 

morfologia das células altera, surgindo processos multicitoplasmáticos que 

expressam MAP2 e MAPT (proteínas associadas ao microtúbulos). Foram 

realizados estudos in vivo e verificado que as células sobreviveram por mais de 

10 dias no hipocampo de camundongo e continuaram a expressar marcadores 

neurais (Miura  et al., 2003). 

Na polpa do dente foram detectados fatores neurotróficos: GDNF (fator 

neurotrófico derivado de células gliais), BDNF (fator neurotrófico derivado do 
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cérebro), NGF (fator de crescimento neuronal), VEGF (fator de crescimento do 

endotélio vascular), FGF (fator de crescimento de fibroblastos) e CNTF (fator 

neurotrófico ciliar). Se as DPSCs são injetadas no sistema nervoso central, 

estes fatores neurotróficos ocasionam uma modulação do microambiente e 

promovem a sobrevivência de neurônios (motores, sensitivos e 

dopaminérgicos), estimulam a proliferação celular, estimulam a maturação de 

neurônios e células gliais, e recrutam células já maduras (Nosrat et al., 2001; 

2004; Huang et al., 2008). 

Além disso, Nosrat et al. (2004) verificaram que células da polpa do 

dente que apresentavam morfologia de fibroblastos em cultura se diferenciaram 

em células com características de neurônios. E, Arthur e colaboradores (2009) 

verificaram que através de xeno-transplantes, as DPSCs são capazes de guiar 

o axônio do gânglio trigerminal, indicando que essas células causam 

plasticidade neuronal. 

Embora muitos trabalhos tenham sido publicados mostrando a 

diferenciação neuronal bem sucedida, é importante analisar a funcionalidade 

dessas células, pois muitos desses trabalhos já foram criticados por utilizarem 

reagentes tóxicos que podem causar sofrimento celular, gerando células com 

morfologia e expressão protéica semelhante aos dos neurônios (Lu et al., 

2004).  

O primeiro trabalho a mostrar funcionalidade dos neurônios 

diferenciados a partir de DPSCs e SHEDs in vitro foi publicado em 2008; nesse 

trabalho foi realizada a observação da morfologia, da expressão tanto de RNA 

quanto de proteínas de marcadores relacionados com neurogênese (nestina,  
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βIII-tubulina, neurofilamento médio, neurofilamento de cadeia pesada) e a 

eletrofisiologia, com a qual foram observados canais de sódio dependente de 

voltagem (Arthur et al., 2008).  

Outro protocolo de diferenciação foi descrito por Király e colaboradores 

(2009), com o qual as células apresentaram morfologia neuronal. Após indução 

da diferenciação, as células passaram a expressar menos nestina e vimentina 

(proteínas de filamento intermediário expressa durante o desenvolvimento, mas 

com expressão menor em células maduras); e, opostamente, expressaram 

mais neurogenina-2, N-tubulina, enolase específica de neurônio e GFAP. Em 

relação à eletrofisiologia, foram encontradas células com canais de sódio e de 

potássio dependentes de voltagem. 

Em 2011, Király e colaboradores mostraram que essas células induzidas 

à diferenciação in vitro, pelo mesmo protocolo publicado pelo grupo em 2009, 

quando injetadas no cérebro de ratos sem ou com lesão, se incorporam ao 

tecido, sendo que a maioria das células foi encontrada na zona progenitora, 

como a zona subventricular, e uma menor proporção de células foram 

encontradas no córtex. As células passaram a expressar mais N-tubulina, NF-

M, NeuN e GFAP. A expressão dessas substâncias foi maior no experimento 

no qual as células foram injetadas no rato com lesão cortical e, também, 

apresentaram canais sódio e potássio dependentes de voltagem com 

significativo aumento das correntes nas células que estavam na região cortical, 

indicando maior estágio de maturação dessas células.      

Ryu e colaboradores (2009) obtiveram células que expressavam MAP2 

(proteína associada à microtúbulos 2) e NeuN (proteína nuclear específica de 
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neurônio) após indução com meio de diferenciação neuronal, mas essas 

células não apresentavam neuritos, indicando que existem neurônios imaturos 

que expressam essas proteínas, que são ditas de neurônios maduros. 

Adicionalmente, o estudo mostrou que a biossíntese de gangliosídeos é 

importante para a diferenciação neuronal. 

Estudos feitos com a polpa de dente de roedores indicaram que o uso 

da tripsina é a melhor forma de dissociar as células da polpa e que a população 

de células de polpa é heterogênea (Patel et al., 2009). Além disso, essas 

células em meio com bFGF (fator de crescimento de fibroblasto básico) 

formaram neuro-esferas, que em substrato adesivo, deram origem a células 

com neuritos que expressavam neuromarcadores (βIII-tubulina e MAP2). 

As células da polpa de dente humano, também, são heterogêneas; a 

maioria é CD34 e STRO-1 negativas, mas há uma pequena população de 

células CD34 (glicoproteína transmembrânica expressa em células 

hematopoiéticas e células tronco endoteliais) e STRO-1 (antígeno de superfície 

expresso em precursores de células do estroma da medula óssea) positivas 

(Gronthos et al., 2002; D´Aquino et al., 2008). 

Stevens e colaboradores (2008) encontraram uma maioria das células 

expressando STRO-1 e, também, averiguaram que as células negativas para 

CD34 se diferenciam com maior eficácia em adipócito e em células 

semelhantes aos melanócitos derivados da crista neural.                                                               

Através dos equipamentos que realizam seleção das células, Yang e 

colaboradores (2007) mostraram que células STRO-1 positivas apresentam 
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maior capacidade de diferenciação em células neuronais, adipócitos, miócitos e 

condrócitos in vitro do que células não selecionadas.  

Outras fontes de células-tronco foram descritas a partir do dente: as 

células-tronco da papila apical de dentes permanentes que expressam CD24, 

diferentemente das DPSCs (Sonoyama et al, 2006, 2008). Além disso, foram 

descritas as células-tronco do ligamento peridontal e células precursoras do 

folículo dental (Huang et al., 2009). 
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7 – CONCLUSÃO  

 

As células-tronco da polpa de dente de pacientes com AS e controles 

expressaram glicoproteínas de células de origem mesenquimal e mostraram 

capacidade de diferenciação osteogênica, condrogênica e adipogênica. 

Algumas células apresentaram características de células envolvidas na 

neurogênese, como a expressão de proteínas MAP2, β-tubulina III, canais de 

cálcio e potássio dependentes de voltagem.  

Após a indução da neurogênese, as células avançaram no processo de 

diferenciação neurogênica: aumentaram a expressão de algumas proteínas 

específicas de neurônios como MAP2, proteínas de neurofilamento (NF-H, NF-

M e NF-L) e, principalmente, β-tubulina III; algumas células apresentaram 

aumento na condutância de sódio através de canais de sódio dependentes de 

voltagem e passaram a expressar receptores de neurotransmissores como 

glutamato e NMDA, sendo que a resposta ao NMDA é importante devido a sua 

presença exclusiva no sistema nervoso. 

As células de pacientes com AS também foram induzidas à 

diferenciação neurogênica, e a resposta ao protocolo de diferenciação foi 

melhor nas células controles do que nas células de pacientes, sendo que o 

aumento de expressão protéica de MAP2 e β-tubulina III foi mais frequente em 

células controles. Essa diferença de resposta deve ser mais explorada e para 

melhor analisar essa diferença de resposta ao protocolo de diferenciação entre 
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células de paciente e de controle seria adequado realizar mais comparações 

quantitativas.   

As SHEDs de pacientes e controles expressam, mesmo que em baixa 

quantidade, o UBE3A anti-senso, indicando que células não nervosas também 

expressam o UBE3A anti-senso.   

 As análises de expressão de UBE3A e UBE3A anti-senso não 

revelaram diferenças entre os grupos de células induzidas e não induzidas à 

diferenciação neurogênica. Assim, embora as células tenham progredido no 

processo de diferenciação neuronal, a maioria não deve ter atingido o estágio 

de maturação necessário para que ocorresse a expressão do RNA anti-senso 

que regula o imprinting tecido-específico do gene UBE3A, ou pode ser que o 

imprinting não ocorra em todos os tipos de neurônios.  

As SHEDs formam uma população de células heterogêneas e, após a 

indução da diferenciação, diferentes respostas são obtidas ao protocolo entre 

células de uma mesma população, sendo que a expressão de marcadores da 

neurogênese: MAP2, β-tubulina III, nestina, NF-L, NF-M e NF-H diferem entre 

as células e as respostas aos impulsos de voltagem e aos neurotransmissores 

também são heterogêneas. Essa heterogeneidade dificulta a comparação entre 

os grupos (controle x pacientes e células induzidas à diferenciação x não 

induzidas à diferenciação) e, também, caso haja poucas células induzidas à 

diferenciação que alcançaram o estágio maduro, os resultados da PCR em 

tempo real indicando o imprinting do UBE3A não será percebido, pois há uma 

maioria de células com expressão bialélica desse gene.  
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Assim, a diferenciação neuronal de células-tronco da polpa do dente 

pelo protocolo descrito por Arthur e colaboradores (2008) não fornece um bom 

modelo para o estudo da expressão do UBE3A e do UBE3A anti-senso. Mas 

esse tipo de diferenciação pode ser útil para estudos que tenham interesse em 

células nos estágios iniciais de diferenciação ou que queiram explorar mais a 

eletrofisiologia e os receptores das SHEDs e das células induzidas à 

diferenciação. Além disso, as linhagens estabelecidas de pacientes fornecem 

uma importante ferramenta para estudos futuros, por exemplo, são materiais 

possíveis de serem utilizados para reprogramação epigenética gerando as iPS. 
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