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RESUMO 

Goes, CP. Regulação da expressão do gene cScratch2 na embriogênese neural. [dissertação 
(Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)] – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2015. 

 
O desenvolvimento neural inicia-se através da neurulação. Com o fechamento 

do tubo neural, forma-se uma camada de células proliferativas que caracterizam a zona 
ventricular. A transição de uma célula proliferativa para o estado pós-mitótico é um processo 
intensamente regulado através de genes proneurais. Os eventos posteriores de diferenciação 
são regidos por uma cascata molecular bem definida, que também está intimamente ligada 
ao processo de migração neural. Dentre os genes de diferenciação, Scratch2 (Scrt2) é um fator 
de transcrição expresso em células neurais recém-egressas do ciclo mitótico, responsável pela 
sobrevivência, diferenciação e migração. cScrt2 é expresso em uma população bastante 
restrita de células na camada interna da zona intermediária do tubo neural de embriões de 
galinha, e este padrão se mantém conservado em outros vertebrados. Apesar disso, o 
mecanismo de regulação de sua transcrição permanece desconhecido. Como tal, a ausência 
de Scrt2 na região subventricular e ventricular sugere que sua expressão possa ser controlada 
por fatores de transcrição presentes nestas regiões. Neste trabalho, nós buscamos por 
potenciais elementos cis-regulatórios na região gênômica de cScrt2 e por possíveis sítios de 
ligação para fatores de transcrição. Nós testamos a função biológica da região cis-regulatória 
intrônica através de eletroporação de um plasmídeo repórter em embrião de galinha. A região 
cis-regulatória candidata à enhancer de cScrt2 eletroporada no tubo neural, levou à expressão 
de eGFP no tubo neural, contudo, não simulou o padrão de expressão do cScrt2 endógeno. 
Estes dados sugerem que a região cis-regulatória candidata contribui com o controle da 
expressão de cScrt2, mas que talvez também necessite da interação com outras regiões 
regulatórias. Nós também verificamos o papel dos fatores de transcrição mAsh1, cPax6, cNgn2 
e Brn na regulação da expressão de cScrt2 através da superexpressão destes fatores no tubo 
neural de galinhas em desenvolvimento. As análises da expressão gênica foram realizadas 
através de qPCR e hibridação in situ. mAsh1 levou a um leve aumento na expressão de cScrt2 
endógeno, visto através da hibridação in situ. Já a superexpressão de cPax6 e mBrn-Eng 
reduziu os níveis de cScrt2, com Brn apresentando efeitos mais severos. Por fim, nós 
propomos que Brn possa inibir a transcrição de cScrt2 indiretamente através de cNgn2 ou 
mediante sua ligação direta aos elementos cis de cScrt2. 

Palavras-chave: Neurogênese. Scratch. Fatores de transcrição. Regulação gênica. Elementos-
cis. Tubo neural 

  



 

ABSTRACT 

Goes, CP. Regulation of cScratch2 gene expression in neural embryogenesis. [Masters thesis 
(Cell and Tissue Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2015. 

The morphological aspects of neural development start with neurulation. The 
closed neural tube contains a layer of proliferating cells that characterize the ventricular zone. 
The transition from a proliferative to a post-mitotic state is a process strongly regulated by 
proneural genes. The posterior differentiation events are controlled by a well-defined 
molecular cascade, which is also closely linked to the neural migration process. Scratch2 
(Scrt2) is a transcription factor expressed in early post-mitotic neural cell responsible for 
survival, differentiation and migration. cScrt2 is expressed in a very restricted population of 
cells in the inner layer of the intermediate zone of the chick embryonic neural tubes, and this 
pattern remains conserved in other vertebrates. However, the mechanisms that control its 
transcription remain unknown. As such, the absence of Scrt2 expression in the ventricular and 
subventricular zones suggests that its expression could be controlled by transcription factors 
present in these regions. In this study, we searched the genomic region of cScrt2 for potential 
cis-regulatory elements and putative transcription factors binding sites. We tested the 
biological function of a candidate intronic cis-regulatory (enhancer) region through 
electroporation of a reporter plasmid in chick embryos. This candidate cis-regulatory element 
of cScrt2 drove eGFP expression in whole neural tube of chick embryo, although its expression 
did not resemble the cScrt2 endogenous pattern. This data suggests that the candidate cis-
regulatory region could be contribute towards control of cScrt2 expression, but that it maybe 
requires the interaction with other regulatory regions. We also evaluated the role of the 
transcription factors mAsh1, cPax6, cNgn2 e Brn in regulating cScrt2 expression through 
overexpression of these factors in developing chick neural tubes. Analyses of gene expression 
were performed using qPCR and in situ hybridization. The overexpression of mAsh1 led to a 
slight increase in cScrt2 expression level as seen by in situ hybridization. However, the 
overexpression of cPax6 and mBrn-Eng, demonstrated a reduction in cScrt2 levels, in which 
Brn showed the most severe effects. Finally, we propose that Brn could inhibit the cScrt2 
transcription indirectly through cNgn2 or by its direct binding to genomic cis-elements 
presents near the coding region of cScrt2. 

Keywords: Neurogenesis. Scratch. Transcription factors. Gene regulation. Cis-elements. 
Neural tube.  



 

INTRODUÇÃO 

1.1 Neurulação e diferenciação neural 

A neurulação é um processo constituído de múltiplas etapas que culminam na 

definição anato-molecular do sistema nervoso. Com a formação dos folhetos embrionários, 

após a gastrulação, há a diferenciação da ectoderme, em ectoderme não-neural e, 

centralmente, em neuroectoderme, também chamada de placa neural. Esta é delimitada 

molecularmente por sinais produzidos pela notocorda subjacente. Histologicamente, a placa 

neural é identificada pelo espessamento da ectoderme, sendo neste momento composto por 

células colunares. Os movimentos morfogenéticos da neurulação levam à invaginação da 

placa neural, formando o sulco neural (prospectivo tubo neural) e fusão das dobras neurais 

na região dorsal. Ao final deste processo, temos a formação do tubo neural abaixo da 

epiderme (oriunda da ectoderme não-neural) e, posteriormente, a origem e migração das 

células da crista neural provenientes da dobras neurais e células do teto do tubo neural (Fig. 

1) (Gammill, Bronner-Fraser, 2003).  

O neuroepitélio do tubo neural recém-formado é constituído principalmente 

por células proliferativas de precursores neurais. Estas células estão localizadas ao redor do 

ventrículo (ou canal neural), caracterizando, com o evoluir do desenvolvimento, a chamada 

zona ventricular (Fig. 2).  

 



 

 

Figura 1:Esquema ilustrando o processo de neurulação. (A) Inicialmente, a ectoderme é formada por 
células cuboidais. Sob a ação da notocorda, as células de uma área central, as quais se alongam, tornando-se colunares. Estas 
células colunares caracterizam a neuroectoderme (placa neural, em lilás), enquanto as células laterais à placa neural 
constituem a ectoderme não-neural (azul-claro). (B) Após, há a indução e dobramento da placa neural, fazendo com que a 
mesma invagine para dentro do embrião, tomando a forma de “U” e sendo chamada de goteira ou sulco neural. (C) Em um 
terceiro momento, há a fusão das dobras neurais na região dorsal do tubo neural. (D) Finalmente, com a fusão das dobras 
neurais, temos a formação do tubo neural abaixo da epiderme proveniente da ectoderme não-neural e a delaminação e 
migração das células da crista neural (verde). Adaptado de: Gammill, Bronner-Fraser, 2003. 

 

Com o progresso do desenvolvimento, o neuroepitélio gera, por divisão 

assimétrica, os primeiros neurônios. Estes se organizam em camadas concêntricas ao redor 

da luz. Desta forma, o tubo neural se converte em um tecido de múltiplas camadas. A zona 

ventricular é a mais apical e interna do tubo neural, circundando o canal neural e abrigando a 

grande maioria das células progenitoras, as chamadas células radiais gliais (Madarász, 2013). 

As camadas adjacentes e mais externamente diferenciadas são respectivamente conhecidas 

como zonas subventricular, intermediária e do manto (Fig. 2). Além das divisões mitóticas 

assimétricas, também ocorrem na zona ventricular as divisões mitóticas simétricas 



 

(Shitamukai, Matsuzaki, 2012). Nas divisões simétricas, ambas células-filhas permanecem na 

zona ventricular, renovando o pool celular proliferativo. Estas células, posteriormente, 

poderão gerar neurônios de forma direta ou indireta, sendo que esta última gera um precursor 

neural intermediário. Já nas divisões assimétricas, somente uma célula-filha permanece 

aderida à zona ventricular, enquanto que a outra inicia um processo de egresso do ciclo 

celular, início de diferenciação e migração centro-periférica, tornando-se um progenitor 

intermediário, ou neurônio, em camadas adjacentes mais externas (Fig. 2) (Gotz, Huttner, 

2005; Madarász, 2013). Assim, este processo também pode ser chamado de modo indireto de 

neurodiferenciação, devido à formação de neurônios através de um progenitor intermediário. 

 

 

Figura 2: Ilustração de corte transversal do tubo neural. (A) Indicação das subdivisões adquiridas pelo 
tubo neural com a progressão do desenvolvimento. Centralmente está localizado o canal neural (em marrom escuro), seguido 
da zona ventricular, contendo as células proliferativas (em preto). Adjacente a esta última, no sentido centro-periférico, estão 
as zonas intermediária e do manto, respectivamente. A zona intermediária é constituída por células recém-egressas do ciclo 
celular e progenitores intermediários, enquanto a zona do manto, células diferenciadas, como neurônios, corpos celulares 
de motoneurônios e células da glia. Em (B) está demonstrado o método de divisão assimétrica. Inicialmente, uma célula 
progenitora (CP), localizada na zona ventricular, divide-se assimetricamente, mantendo uma das células-filha aderida à esta 
região proliferativa, enquanto a outra célula-filha, sai do ciclo celular, inicia um processo de diferenciação e começa a migrar 
para a zona intermediária, onde passa a ser chamada de progenitor intermediário (PI). Este progenitor, então, continua sua 
diferenciação e é encontrado na zona do manto como uma célula diferenciada (CD). 

 

1.2 Eventos pós-mitóticos  

A transição de uma célula proliferativa para o estado pós-mitótico é um 

processo intensamente regulado. Para isto, genes proneurais tem um papel importante, 

atuando não só na regulação da parada do ciclo celular como também no início da 

diferenciação neural. 

Estes eventos de diferenciação são regidos por uma cascata molecular bem 

definida, que também está intimamente ligada ao processo de migração neural (Ge et al., 

2006). Como dito anteriormente, células proliferativas de precursores neurais localizam-se 



 

exclusivamente na zona ventricular. À medida que saem do ciclo celular e se comprometem 

com a diferenciação, reduzem a expressão de proteínas de junções aderentes, delaminam e 

começam a migrar em direção à membrana basal (superfície pial) para ocupar, 

progressivamente, camadas mais externas do tubo neural. A partir deste ponto, as camadas 

são caracterizadas de acordo com a evolução da diferenciação e, então, classificadas em zona 

intermediária e do manto.  

Concomitante a este processo migratório, há a ativação sequencial e precisa de 

genes que regulam a transição do estado proliferativo para a diferenciação pós-mitótica (Diez 

del Corral, Storey, 2001). Dessa forma, o destino das células proliferativas poderá ser 

determinado de acordo com seu perfil particular de expressão gênica resultante da ativação 

e/ou repressão de genes. Isto, posteriormente, definirá a localização espaço-temporal de 

subtipos neurais específicos que subdividem o tubo neural em domínios distintos. Além disto, 

os progenitores neurais geram os diferentes tipos celulares seguindo um cronograma 

característico. Por exemplo, os progenitores neurais inicialmente se diferenciam em 

neurônios e, numa etapa posterior, em células da glia (Gotz, Huttner, 2005; Guillemot, 2007). 

 

1.3 Vias de sinalização que regulam o egresso do ciclo celular 

Dentre as vias de sinalização que iniciam uma cascata regulatória de genes 

proneurais responsáveis pela diferenciação (Bertrand et al., 2002), uma que se destaca é a via 

Notch, uma proteína transmembrana, evolutivamente conservada, que atua através de 

interações celulares locais (Artavanis-Tsakonas et al., 1999). A ativação da via Delta-Notch 

reprime a transcrição de genes neurogênicos e mantém as células em estado indiferenciado 

(Louvi, Artavanis-Tsakonas, 2006) (Fig. 3). A ativação do receptor Notch pelas proteínas 

transmembrana DELTA ou JAGGED resulta na clivagem do domínio intracelular de Notch 

(NICD), o seu transporte para o núcleo e a expressão dos repressores de transcrição Hes (Louvi, 

Artavanis-Tsakonas, 2006). Estes, por sua vez, reprimem genes proneurais, entre eles, os 

membros da superfamília basic helix-loop-helix (bHLH) de fatores de transcrição, que 

conferem às células ectodérmicas o potencial de se tornar precursores neurais (Bertrand et 

al., 2002; Guillemot, 2007). O resultado disso é a permanência no estado proliferativo. O 

egresso do ciclo celular requer a redução da sinalização da via Delta-Notch.  

Dos genes proneurais do tipo bHLH conhecidos, há o complexo Achaete-Scute, 

que codifica proteínas envolvidas na segregação de neurônios e linhagens epidermais 



 

(Artavanis-Tsakonas et al., 1999). Outros membros da família de bHLH de fatores de 

transcrição proneurais são as Neurogeninas 1/2 (Ngn1 ou Ngn2). Estas controlam diferentes 

passos da neurogênese, incluindo o comprometimento neuronal, saída do ciclo celular, 

especificação de subtipo celular e início da diferenciação neural (Bertrand et al., 2002; Perez 

et al., 1999). Quando Ngn 1/2 é aumentada em células pós-mitóticas, ativa a expressão dos 

ligantes de Notch, como Delta1 (Dll1), Jagged1 (Jag1) e Jagged2 (Jag2), que atuam na via de 

sinalização Delta-Notch de células radiais gliais vizinhas (Madarász, 2013). Em outras palavras, 

a expressão de Ngn 1/2 deflagra um processo de regulação intercelular chamado de “inibição 

lateral”, que impede as células vizinhas (detentoras do receptor Notch e, portanto, suscetíveis 

a presença de DELTA) de seguirem o processo de diferenciação. Desse modo, a regulação da 

sinalização Delta-Notch por Ngn2 leva ao balanço entre os estágios de proliferação e 

diferenciação numa população antes homogênea (Fig. 3) (Kageyama et al., 2008).  

Em estudo publicado por Lacomme e colaboradores (2012), foram analisados 

diferentes perfis de transcriptoma de tubos neurais de galinha eletroporados com Ngn2 e com 

um mutante de Ngn2 que não é capaz de se ligar ao DNA e nem ativar uma cascata 

neurogênica no córtex, mas que ainda possui a capacidade de interagir com outras proteínas. 

Entre os alvos que tiveram seus níveis de expressão alterados positivamente, estão Dll1 e Hes6 

e, negativamente, Pax6 e Sox1. Estes perfis quando comparados com outros de estudos já 

realizados para identificação de alvos de Ngn2 em córtex de camundongo (Gohlke et al., 2008; 

Mattar et al., 2004), confirmam a expressão alterada de diversos genes envolvidos em etapas 

distintas do desenvolvimento neural. Dentre eles, os genes Snail 1/2, que já foram descritos 

por terem como alvo a proteína E-caderina (Cdh1), importante nas junções aderentes célula-

célula. A ligação de Snail 1/2 na região promotora de Cdh1 reprime sua transcrição, induzindo 

as células à migação e início de diferenciação (Batle et al., 2000). 

 



 

 

Figura 3: Mecanismo de inibição lateral pela via Delta-Notch. Uma célula pós-mitótica tem os níveis de expressão 
de Ngn2 e mAsh1 aumentados, os quais induzem a transcrição de ligantes da via Notch, como a proteína transmembrana 
Delta (Dll1). A porção externa desta proteína liga-se ao receptor Notch na face externa da membrana celular da célula vizinha, 
ativando a via Notch. Dessa forma, a porção interna da proteína Notch, NICD, é clivada, transportada ao núcleo, e atuará na 
ativação da transcrição dos genes da família Hes, que são inibidores de genes proneurais, como mAsh1 e Ngn2. Assim, esta 
célula que tem a via Notch ativada, se manterá em estado proliferativo. Adaptado de: Shimojo et al., 2011. 

 

Foi visto também que Ngn2 regula negativamente diversos genes que estão 

envolvidos na progressão do ciclo celular, como Ccnd1 e Ccne1/2. Estes últimos, em especial, 

são ciclinas ativadoras de outras ciclinas parceiras (Cdk) e que necessitam desta interação para 

seu funcionamento na regulação do ciclo celular. Em particular, foi visto que apenas as ciclinas 

CCDN1 e CCNE2, envolvidas nas fases G1 e S do ciclo celular, tiveram sua expressão reduzida, 

mas não a de suas CDKs parceiras, sugerindo, então, que apenas um subtipo específico de 

ciclinas tem sua expressão modificada por Ngn2. 

Assim, a saída do ciclo celular ocorre inicialmente pela repressão de ciclinas 

específicas nas fases G1 e S, através de Ngn2, seguida da ativação de genes para diferenciação, 

que impedem o retorno ao ciclo mitótico. A Ngn2 é ainda responsável por disparar a expressão 

de marcadores de diferenciação neural independentemente da saída do ciclo celular, 

sugerindo que a diferenciação é um evento controlado paralelamente à cessão do ciclo celular 

(Lacomme et al., 2012).  Por fim, Ngn2 confere destino neuronal às células progenitoras 

através da repressão de genes expressos em progenitores neurais, incluindo Sox1/2/3 e outros 

envolvidos na especificação do subtipo celular, tais como Pax6 e Olig2 (Lacomme et al., 2012). 



 

Em resumo, Ngn2 é um fator de transcrição proneural bHLH, expresso no início 

da neurogênese, cuja presença é suficiente e necessária para a o egresso do ciclo celular e 

ativação da cascata de diferenciação neural (Bertrand et al., 2002).  

 

1.4 Neurogênese e cascata neurogênica  

Diversos outros fatores de transcrição proneurais são expressos e relevantes 

na cascata neurogênica. Dentre eles, Ash1 (ou Ascl1), identificado inicialmente em Drosophila 

tem um papel central no processo. Quando seu ortólogo (xAsh1) é superexpresso em Xenopus, 

induz a formação de neurônios ectópicos (Talikka et al., 2002). Ainda, camundongos knockout 

para mAsh1 apresentam graves problemas na especificação de precursores neuronais do 

telencéfalo ventral e no epitélio sensorial olfativo (Casarosa et al., 1999). Um estudo recente 

realizado no córtex cerebral, também de camundongos, demonstrou que mAsh1 ativa de 

forma sequencial, positiva e negativamente, reguladores de ciclo celular como Cdk1 e Cdk2 

(Castro et al., 2011), revelando um novo papel para Ash1, como fator proneural, na progressão 

e manutenção do ciclo celular. Neste panorama, a ação de mAsh1 sobre o ciclo celular seria 

contexto-dependente: promovendo a expansão de progenitores e posteriormente, o egresso 

do ciclo celular durante o processo de diferenciação. Assim como Ngn1/2, mAsh1 também 

aumenta a expressão do ligante DELTA da via do Notch, induz a migração de células 

progenitoras no córtex de camundongos (Henke et al., 2009; Shimojo et al., 2011) e regula a 

expressão de GTPases reguladoras de citoesqueleto (Ge et al., 2006). 

A migração radial de células recém-egressas do ciclo celular tem como 

consequência a formação de diferentes camadas celulares concêntricas no tubo neural. Estas 

camadas são determinadas através da progressão da diferenciação neural, sendo a mais 

interna composta por progenitores neurais em proliferação e a mais periférica por células 

diferenciadas. Este tipo de organização permite a segregação espacial de genes marcadores 

para etapas distintas da neurogênese, como por exemplo, a expressão de Notch em células 

progenitoras, localizadas na zona ventricular (Fig. 4); Sox3 e Ngn2, em células recém-egressas 

do ciclo celular, nas zonas subventricular e intermediária, imediatamente mais externa ao 

domínio de expressão de Notch; Brn2, uma proteína da família POU de fatores de transcrição, 

é expressa desde a zona ventricular até a intermediária, sendo responsável pelo egresso do 

ciclo celular de progenitores neurais e pelo início da diferenciação neural e migração radial 



 

(Castro et al., 2006; Tanaka et al., 2004). Outro exemplo é NeuroD4/NeuroM, uma proteína 

expressa na zona intermediária, em células pós-mitóticas e em início de diferenciação (Fig. 4).  

E por último, há a expressão de SCG10, um marcador de diferenciação tardia, 

expresso por células localizadas na região mais periférica do tubo neural, chamada de zona do 

manto. SCG10 codifica uma proteína associada à membrana, que se liga a cones de 

crescimento de neurônios em desenvolvimento, sendo sua presença relacionada à 

neuritogênese (Fig. 4; Stein et al., 1988).  

 

 

Figura 4: Hibridação in situ para marcadores conhecidos do desenvolvimento neural. Na zona 
ventricular, onde estão localizadas células progenitoras, há a expressão de Notch, seguida da expressão de Sox3 também na 
zona ventricular e subventricular. Já Ngn2 e NeuroM são expressos na zona intermediária, onde há predomínio de células 
recém-egressas do ciclo celular e em início de diferenciação. Por último, sendo expresso na zona do manto e em gânglios da 
raiz dorsal, região de células diferenciadas, está SCG10. Adaptado de: Yan et al., 2012. 

 

Além de SCG10, outros marcadores conhecidos são utilizados para caracterizar 

células em diferenciação e já diferenciadas, como a beta tubulina III, reconhecida pelo 

anticorpo Tuj1 (Lee et al., 1990; Lewis, Cowan, 1988; Menezes, Luskin, 1994) e o gene Islet1. 

A beta tubulina III é comumente expressa em células diferenciadas, sendo sua presença 

enriquecida nos axônios emitidos pelos motoneurônios localizados na zona do manto do tubo 

neural, raiz ventral e gânglios da raiz dorsal (Yan et al., 2012). Já Islet1, tem sua expressão em 

células pós-mitóticas em processo de diferenciação em motoneurônios (Ericson et al., 1992).  

 

1.5 cScrt2 – um fator de transcrição pós-mitótico 

Dentre os genes expressos nos precursores pós-mitóticos, nós enfocaremos 

neste trabalho o Scratch2 (Scrt2).  Nos estágios iniciais do desenvolvimento, Scrt2 é expresso 

nas células pós-mitóticas do tubo neural, numa população muito restrita da camada interna 

da zona intermediária (Fig. 5; Vieceli et al., 2013). cScrt2 está ausente nas células positivas 

para BrdU e fosfohistona H3 da zona ventricular do tubo neural de galinha, e também na 

grande maioria das células que expressam marcadores de precussores neurais Sox3 e Ngn2 

(Vieceli et al., 2003). Além disso, o domínio de expressão de cScrt2 é complementar ao de 



 

SCG10, um marcador neural de diferenciação tardia (Vieceli et al., 2013). Um padrão de 

expressão semelhante pode ser observado em embriões de peixes e camundongos, nos quais 

Scrt2 é consistentemente associado à células progenitoras neurais que estão deixando a 

proliferação (Dam et al., 2011; Marín, Nieto, 2006). 

 

 

Figura 5: Expressão embrionária de cScrt2. (A-E) Hibridação in situ em embiões inteiros, demonstrando a 
expressão de cScrt2 nos estágios HH17 (em A e D), HH19 (em B e E) e HH23 (C). A linha tracejada em (C) indica o nível e plano 
de corte da imagem (F). (D) A seta indica células positivas no metencéfalo, enquanto a cabeça de seta indica células no 
placódio nasal. (E) Os números romanos indicam os gânglios craniais positivos para cScrt2. Em (F), corte transversal da região 
truncal da espinha dorsal (posição em C) demonstrando expressão de cScrt2 em HH23. grd, gânglio da raiz dorsal. Adaptado 
de: Vieceli et al., 2013. 

 

A presença de cScrt2 na camada imediatamente externa à zona proliferativa 

sugere que a ativação da sua expressão pode ser controlada por fatores de transcrição 

presentes na região subventricular. As proteínas bHLH e POU, são fortes candidatos a 

reguladores a montante da expressão de cScrt2. Além de estarem presentes na região 

subventricular, desempenham importante papel na regulação dos passos iniciais da 

neurogênese, incluindo comprometimento neuronal, especificação de subtipo celular e 

egresso do ciclo celular. Os fatores proneurais bHLH, tais como Ngn1, Ngn2 e Ascl1/Ash1 

podem formar heterodímeros com o fator de transcrição POU, Brn2/POU3F2, para regular, 

em conjunto, alguns genes-alvo do programa neurogênico. (Dominguez et al., 2013; Itoh et 

al., 2013). Além disso, similar ao Scrt2, eles também estão envolvidos na migração de 

neurônios pós-mitóticos (Fode et al., 2000; Ge et al., 2006). Finalmente, uma análise in silico 

prévia identificou potenciais sítios de ligação para Brn2/Ash1, localizados a aproximadamente 



 

13kb da região genômica codificante de Scrt2 (Castro et al., 2006). Por fim, a expressão de 

Scrt2 é induzida pela superexpressão dos fatores neurogênicos mAsh1 e NeuroD2 em células 

p19 (Nakakura et al., 2001). Juntos, esses dados fortemente sugerem que as proteínas bHLH 

e POU podem regular o início da expressão de Scrt2. 

 

1.6 Scratch2 no desenvolvimento neural 

Trabalhos anteriores caracterizaram o fator de transcrição Scrt2, do tipo Zinc-

finger, como um elemento relevante na diferenciação neural pós-mitótica inicial e na 

migração celular. Foi observado em Drosophila, que a perda de função de Scrt reduz o número 

de células fotorreceptoras nos olhos multifacetados de moscas adultas, embora não afete a 

morfogênese do sistema nervoso embrionário (Roark et al., 1995). Ainda de acordo com este 

estudo, moscas com Scrt sob o controle do promotor da proteína heat shock (HS-Scrt) tem a 

produção de neurônios extras durante a embriogênese e na neurogênese nos adultos após 

choque térmico. Isto pode ser devido, em parte, ao aparecimento precoce de células 

precursoras neurais. Em outro invertebrado, no nematodo C. elegans, foi visto que o 

homólogo de Scrt, Ces-1 (Metzstein, Horvitz, 1999), está relacionado à inibição da apoptose 

de neurônios na região da faringe, provavelmente através da repressão de dois outros genes 

que atuam na morte celular, ced-3 e ced-4 (Ellis, Horvitz, 1991).  

Em vertebrados, Scrt2 está presente durante o desenvolvimento embrionário, 

no sistema nervoso central, como dito anteriormente, em células recém-egressas do ciclo 

celular, na zona intermediária do tubo neural e também do telencéfalo (Itoh et al., 2013; 

Marin, Nieto, 2006; Paul et al., 2012). Foi visto que, assim como em Drosophila, no teleósteo 

Danio rerio (Dam et al., 2011), Scrt está relacionado à prevenção da morte celular. A ligação 

de Scrt2 em sítios E-box no íntron do gene Puma, envolvido na apoptose de células neurais, 

reprime sua expressão e consequentemente tem um efeito protetor contra a morte celular 

(Rodríguez-Aznar, Nieto, 2011). Contudo, a expressão de Scrt2 em camundongos está 

associada a um novo papel, atuando no início da migração de células do neocortex e da zona 

subventricular do hipocampo, sendo estas últimas as responsáveis pela origem de células da 

glia. O knockdown de Scrt2 retém células precursoras neurais na zona ventricular, interferindo 

na migração neural correta e, portanto, na formação das camadas corticais do telencéfalo 

(Itoh et al., 2013; Paul et al., 2012), demonstrando sua importância na neurogênese. Por fim, 



 

a expressão de Scrt2 é suficiente para induzir a neurodiferenciação em células P19 quando na 

presença de ácido retinóico (Nakakura et al., 2001).  

 

1.7 Estrutura gênica codificante e disposição genômica 

A família Scratch pertence à superfamília Snail/Slug de fatores de transcrição, 

juntamente a família Snail. A primeira possui os membros Scratch1 e Scratch2, enquanto que 

a segunda possui os fatores Snail1, Snail2/Slug e Snail3/Smuc (Fig. 6; Barrallo-Gimeno, Nieto, 

2005).  

Todos os membros desta superfamília possuem a região C-terminal bem 

conservada, com 4 a 6 domínios zinc-fingers, que auxiliam na ligação da proteína na curvatura 

maior do DNA em sítios E-box (CAGGTG) (Nakakura et al., 2001; Nieto, 2002), que também 

são reconhecidos por fatores de transcrição bHLH (Nakakura et al., 2001). A outra 

extremidade, a região N-terminal, também é conservada, apresentando o domínio SNAG em 

vertebrados (Grimes et al., 1996; Nakakura et al., 2001), em Snail1 de equinodermos e 

cefalocordados (Langeland et al., 1998) e em Scratch de Drosophila (Roark et al., 1995). Este 

domínio é necessário para que Scrt atue como repressor transcricional (Dam et al., 2011; 

Grimes et al., 1996). E ainda, o que diferencia a família Scratch das outras proteínas da família 

Snail é a presença do domínio conservado SCRATCH entre o domínio SNAG e zinc-finger (Fig. 

6; Manzanares et al., 2001; Vieceli et al., 2013). 

 

Figura 6: Esquema da estrutura proteica dos membros da superfamília Snail/Slug. Todos genes que 
compõem esta superfamília apresentam o domínio repressor SNAG na região N-terminal e na extremidade C-terminal, de 4 
a 6 domínios zinc-finger de ligação ao DNA. Os domínios Scratch e Slug são os diferenciais entre as famílias Scratch e Snail, 
respectivamente, sendo o domínio Slug presente apenas em Snail2. 

 



 

Em Gallus, Scrt2 (NCBI, NP_001166993.1) está localizado no cromossomo 20, 

na posição 10263333 a 10264039. Este gene é composto por dois éxons e um íntron, 

codificando uma proteína final de 276 aminoácidos (NCBI, NP_001166993.1) (Fig. 7). 

 

Figura 7: Estrutura do gene cScrt2. Scratch2 em Gallus possui 2 éxons e 1 íntron. As barras amarelas 
representam as regiões UTR 5’ e 3’, respectivamente. Em azul estão o primeiro e segundo éxons e, em preto, o único íntron 
deste gene. 

 

1.8 Regulação gênica 

De forma resumida, existem duas formas conhecidas de regulação gênica, a 

transcricional e a pós-transcricional. Dentre os mecanismos de regulação transcricional, a 

estrutura da cromatina é o ponto de controle primário: a transição da heterocromatina 

compacta, transcripcionalmente silenciada para a eucromatina frouxa, transcripcionalmente 

ativa é determinada por complexos remodeladores de cromatina, isoladores e modificação 

pós-traducional de histonas (Shlyueva et al., 2014).  As modificações pós-traducionais de 

histonas, incluem metilação, acetilação e ubiquitinização de resíduos de caudas de histonas 

associadas à cromatina (Rothbart, Strahl, 2014). Este mecanismo inicial de regulação está 

atrelado à metilação do DNA em ilhas CpG, sendo ambos, a metilação de histonas ou do DNA, 

fatores epigenéticos que regem a regulação gênica. A metilação do DNA, no entanto, é 

descrita, até então, como sendo um fator epigenético herdável em diversos organismos, 

diferentemente da metilação de histonas (Szyf, 2015). O padrão de metilação de ácidos 

nucléicos é reproduzido nas células-filhas través da DNA metiltransferase (DNMT; revisto em 

Yao, Jin, 2014). Muitas vezes, estes dois tipos de modifições, diretamente no DNA ou nas 

histonas, são confundidos como algo único, quando de fato são mecanismos dependentes e 

altamente inter-relacionados, porém distintos. Em outras palavras, o início da modificação do 

estado transcricional pode ser desencadeado através de metilações no DNA que guiam para 

as modificações de histonas, consequentemente alterando a estrutura da cromatina e, 

culminando no silenciamento ou ativação transcricional. Alternativamente, modificações nas 

histonas, como a trimetilação da lisina 27 da histona 3 (H3K27Me3) (Levine et al., 2014), 

poderão refletir no padrão de metilação do DNA (Rose, Klose, 2014), acarretando na atração 



 

de complexos inativadores de cromatina, o recrutamento de fatores que reconhecem ilhas 

CpG-metiladas e, consequentemente, no silenciamento gênico (Szyf, 2015).  

Uma segunda etapa de controle na regulação transcricional, ocorre através da 

interação de fatores de transcrição com regiões genômicas cis-regulatórias. Elementos-cis são 

motifs de DNA genômico frequentemente localizados relativamente perto de um gene 

regulado, sendo também chamados de enhancers. Porém, a identificação de trechos 

genômicos genuinamente relevantes para a expressão gênica continua sendo um desafio. 

Recentemente, com a crescente disponibilização de genomas sequenciados em base de dados 

públicas, a análise comparativa genômica tem se comprovado como uma ferramenta 

poderosa para identificação de potenciais elementos cis (Betancur et al., 2010; Loots, 

Ovcharenko, 2007). O racional atrás desta metodologia é a conservação evolutiva de 

elementos não-codificantes que exercem funções relevantes no controle da expressão gênica. 

Da mesma forma que sequências codificantes, as sequências não-codificantes neutras tendem 

a divergir na sua sequência por não sofrerem pressões seletivas positivas.  Em contrapartida, 

sequências regulatórias conservadas entre espécies filogeneticamente distantes sugerem 

uma importância no controle de expressão gênica. 

Os elementos cis-regulatórios são reconhecidos por fatores de transcrição, 

também classicamente conhecidos como elementos-trans. Estes fatores reconhecem uma 

sequência nucleotídica e interagem com os elementos-cis que a possuem, atuando na 

ativação ou inibição da transcrição.  De modo geral, os fatores de transcrição ativadores são 

modulares, e sua sequência proteica pode ser subdividida em domínio de ligação ao DNA, que 

reconhece e interage com os elementos cis do gene-alvo, e o domínio de ativação que interage 

com outras proteínas nucleares relevantes para estimular a transcrição.  Os fatores de 

transcrição são frequentemente classificados de acordo com a homologia e conservação da 

sequência do domínio de ligação ao DNA.  Dentre as várias classes de fatores de transcrição, 

as mais bem caracterizadas especificamente no contexto de desenvolvimento neural são as 

superfamilias de proteínas zinc-fingers (e.g. superfamília Snail), homeobox (e.g. Engrailed, 

Pax6), bHLH (e.g. Ascl1/Ash1, Ngn1/2) e POU (e.g.Brn).  

 

1.9 miRNAs 

Os mecanismos de regulação pós-transcricionais de expressão gênica incluem 

a regulação através de RNAs não codificantes, como small interfering RNA (também chamado 



 

de silencing, siRNA), micro RNA (miRNA), RNA longo não-codificante (long ncRNA), piwi-

interacting RNA (piRNA) (Szyf, 2015) e transcription initiation RNA (tiRNA) (Taft et al., 2010). 

Foi visto que este último está associado à genes enriquecidos com marcações de resíduos de 

histonas, como metilação e acetilação de lisina, indicando sítios de transcrição ativa (Taft et 

al., 2010). Não foram encontradas associações de sítios com marcação para silenciamento de 

transcrição, como (H3K9ME2), sugerindo que os tiRNAs realmente estão relacionados à 

ativação da transcrição.   

Especialmente os miRNAs, são uma família de pequenos RNAs fita simples não-

codificantes, com aproximadamente de 21 a 26 nucleotídeos e que possuem função 

regulatória. Sua atividade envolve o silenciamento gênico pós-transcricional através de sua 

ligação na região 3’-UTR de mRNAs-alvo (An et al., 2014; Valencia-Sanchez et al., 2006). 

Inicialmente, os miRNAs são longos transcritos, chamados de miRNA primário (pri-miRNA) e 

logo são clivados por um complexo enzimático nuclear, o Drosha/DGCR8 (Zhao et al., 2010). 

Depois de seu transporte para o citoplasma através da proteína exportina 5, o pri-miRNA é 

processado para seu estado maduro, o miRNA, através da enzima Dicer. Ao final, para que sua 

função seja exercida, o miRNA é incorporado ao RNA-induced silencing complex (RISC) para 

atuar diretamente na repressão da tradução proteica (Zhao et al., 2010).  

Vários estudos em diversos organismos, tem sido desenvolvidos acerca das vias 

e genes em que estas moléculas poderiam estar atuando, inclusive em galinhas (Darnell et al., 

2006; Feng et al., 2014; Glazov et al., 2008; Rathjen et al., 2009). Nesse panorama, foi visto 

que a expressão do ligante da via Notch, Dll1, se sobrepõe ao dos miRNAs -103, -107 e -130, 

sugerindo que possam ser reguladores de Dll1 no sistema nervoso central de camundongos 

(Hoesel et al., 2010). Ainda, Pax6 e diversos outros fatores de transcrição envolvidos na 

neurogênese são alvos de miRNAs (Meza-Sosa et al., 2014). Como vários destes fatores são 

transcritos em um mesmo tecido e há, ao longo deste, uma especificação de subpopulações, 

esse controle poderia ser dado através da interação entre um gradiente de expressão dos 

fatores de transcrição e a regulação através dos miRNAs. É o caso do Pax6, onde o gradiente 

de expressão do miR-7 determina zonas específicas de diferenciação neural a partir da 

repressão em um gradiente de expressão oposto ao de Pax6 (De Chevigny et al., 2012). Em 

estudo recente realizado em Danio rerio, foi visto que Scrt2 evita o reingresso de células 

neurais pós-mitóticas no ciclo celular ao se ligar ao promotor de miR-25, reprimindo sua 



 

expressão (Rodríguez-Aznar et al., 2013). A redução dos níveis de miR-25 permite a tradução 

de p57, uma proteína envolvida na inibição do ciclo celular (Rodríguez-Aznar et al., 2013).  

Por fim, acreditamos que a geração de um padrão complexo de expressão 

como o de Scrt2, pode ser o resultado final de diversos elementos cis e trans atuando em 

conjunto (Atkinson, Halfon, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

1) A região genômica de cScrt2 possui cinco ECRs. 

2) Uma dessas regiões, intron80, desencadeou a expressão de eGFP em nossos 

experimentos in vivo, caracterizando sua função regulatória. 

3) Intron80 não é um fragmento que simula o padrão de expressão de cScrt2 

endógeno, apesar de expressar eGFP no tubo neural. 

4) As cinco ECRs possuem possíveis sítios de ligação para fatores de transcrição, 

como Ash1, Pax6 e Brn2. 

5) A superexpressão de mAsh1 levou ao aumento da expressão cScrt2, 

enquanto que cPax6 reduziu a expressão de cScrt2 na região de expressão de cPax6 endógeno. 

6) A forma repressora de mBrn, mBrn-Eng, reduziu significativamente a 

expressão de cScrt2 no tubo neural. 
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