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RESUMO 
 
 
MALTA, T.M. Estudo da ação do gene TCL1 na reprogramação de células-
tronco de pluripotência induzida (iPS) humanas. 2013. 95f. Tese de doutorado. 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
Células somáticas podem ser reprogramadas para um estádio pluripotente (iPS) 
adquirindo propriedades semelhantes às células-tronco embrionárias (CTE). O 
interesse nas células pluripotentes reside em sua capacidade de originar todos os 
tipos de células somáticas e germinativas, podendo ser aplicadas no tratamento de 
diversas doenças crônico-degenerativas. Desde sua primeira descrição, diferentes 
combinações de moléculas já foram utilizadas com sucesso para a geração de iPS. 
Entretanto, os mecanismos pelos quais a transdução de fatores específicos atuam 
na reprogramação celular não estão esclarecidos. Este trabalho teve como objetivo 
induzir a expressão do gene TCL1 em fibroblastos humanos e avaliar a ação deste 
gene no processo de reprogramação celular. Para tal, foram estabelecidas linhagens 
celulares de fibroblastos humanos com a expressão estável de TCL1 e essas células 
foram cultivadas em condições de pluripotência. Após a modificação, as células 
adquiriram morfologia sugestiva de colônias de células-tronco pluripotentes com 
marcação positiva para a proteína intracelular NANOG e com níveis de expressão 
gênica elevados de SOX2, MYC, NANOG, LIN28, TP53, CDH1 e reduzidos de 
SLUG, quando comparados com fibroblastos virgens. Com intuito de avaliar as 
alterações transcricionais decorrentes da inserção de TCL1 e do cultivo em 
condições favorecedoras da pluripotência, foram comparados os perfis de expressão 
gênica obtidos por microarray de diferentes bibliotecas, incluindo as células 
modificadas com TCL1, fibroblastos, CTE e iPS. A análise exploratória dos dados 
mostrou que a introdução de TCL1 modificou o perfil de expressão dos fibroblastos e 
as células resultantes adquiriram um perfil transcricional que se assemelhou mais 
com o perfil de células pluripotentes do que com o perfil das células somáticas de 
origem. A análise diferencial dos dados revelou que vias importantes para a 
reprogramação celular foram moduladas pela inserção de TCL1, como: Pluripotência 
de células-tronco embrionárias humanas, Sinalização Wnt/β-catenina e Regulação 
da transição epitelial-mesenquimal. Os resultados deste trabalho propõem que TCL1 
interage com AKT1, aumentando sua atividade, que por sua vez ativa NANOG, 
acionando a maquinaria de pluripotência e, contribuindo assim, para a 
reprogramação celular. 
 
Palavras-chave: TCL1, iPS, pluripotência, expressão gênica. 
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ABSTRACT 
 
 
MALTA, T.M. Study of TCL1 gene action in the reprogramming of human 
induced pluripotent stem cell (iPS). 2013. 95f. Thesis (Doctoral). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2013. 
 
Somatic cells can be reprogrammed into pluripotent stage (iPS) acquiring properties 
similar to embryonic stem cells (ESC). The interest in pluripotent stem cells lies in 
their ability to originate all types of somatic and germ cells, and in their possible 
application in the treatment of various chronic and degenerative diseases. Since its 
first description, different combinations of molecules have been successfully used for 
the generation of iPS. However, the mechanisms by which the transduction of 
specific factors act on cell reprogramming remain unclear. This study aimed to 
induce the TCL1 gene expression in human fibroblasts and to evaluate its effect on 
the cell reprogramming process. We established human fibroblast cell lines with 
stable expression of TCL1 and cultured these cells under pluripotency conditions. 
After modification, the cells acquired a pluripotent stem cells-like morphology, stained 
positive for intracellular protein NANOG, expressed high levels of SOX2, MYC, 
NANOG, LIN28, TP53, CDH1, and reduced levels of SLUG, as compared to non-
transduced fibroblasts. In order to evaluate the transcriptional changes resulting from 
the insertion of TCL1 and from the culture conditions favoring the pluripotency, we 
compared the gene expression profiles obtained by microarray among different 
libraries, including the TCL1 modified cells, fibroblasts, ESC and iPS. Exploratory 
data analysis showed that the introduction of TCL1 gene modified the expression 
profile of cells and the resulting fibroblasts acquired a transcriptional profile that 
resembled more to the profile of pluripotent cells than with the profile of the somatic 
cells. Differential data analysis revealed that pathways important for cell 
reprogramming were modulated by TCL1 insertion such as: Human embryonic 
pluripotent stem cell pathway, Wnt / β-catenin signaling pathway, and Regulation of 
epithelial-mesenchymal transition. The results of this study suggest that TCL1 
interacts with AKT1, increasing its activity, which in turn activates NANOG, triggering 
the machinery of pluripotency and thus contribute to cellular reprogramming. 
 
Keywords: TCL1, iPS, pluripotency, gene expression. 



iii 

RESUMEN 
 
 
MALTA, T.M. Estudio de la acción del gen TCL1 en la reprogramación de 
células madre de pluripotencia inducida (iPS) humanas. 2013. 95f. Tesis de 
doctorado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
Células somáticas pueden ser reprogramadas para un estadio pluripotente (iPS), 
adquiriendo propiedades semejantes a las células madre embrionarias (CTE). El 
interés en las células pluripotentes está en su capacidad de originar todos los tipos 
de células somáticas y germinativas, pudiendo ser aplicadas en el tratamiento de 
varias enfermedades crónico-degenerativas. Desde su primera descripción, 
diferentes combinaciones de moléculas ya fueron utilizadas con éxito para la 
generación de iPS. Sin embargo, los mecanismos por los cuales la transducción de 
factores específicos actúa en la reprogramación celular no están aclarados. Este 
trabajo tuvo como objetivo inducir la expresión del gen TCL1 en fibroblastos 
humanos y evaluar la acción de ese gen en el proceso de reprogramación celular. 
Para eso, se establecieron líneas celulares de fibroblastos humanos con la 
expresión estable de TCL1 y esas células fueron cultivadas en condiciones de 
pluripotencia. Después de la modificación, las células adquirieron morfología 
sugestiva de colonias de células madre pluripotentes con marcación positiva para la 
proteína intracelular NANOG y con niveles de expresión génica elevados de SOX2, 
MYC, NANOG, LIN28, TP53, CDH1 y reducidos de SLUG, cuando comparados a 
fibroblastos vírgenes. Con el objetivo de evaluar las alteraciones transcripcionales 
originadas por la inserción de TCL1 y del cultivo en condiciones favorecedoras de la 
pluripotencia,  se compararon los perfiles de expresión génica obtenidos por 
microarray de diferentes bibliotecas, incluyendo las células modificadas con TCL1, 
fibroblastos, CTE e iPS. El análisis exploratorio de los datos mostró que la 
introducción de TCL1 modificó el perfil de expresión de los fibroblastos y las células 
resultantes adquirieron un perfil transcripcional que se asemejó más al perfil de 
células pluripotentes que al perfil de las células somáticas de origen. El análisis 
diferencial de los datos reveló que vías importantes para la reprogramación celular 
fueron moduladas por la inserción de TCL1, como: Pluripotencia de células madre 
embrionarias humanas, Señalización Wnt/β-catenina y Regulación de la transición 
epitelial-mesenquimal. Los resultados proponen que TCL1 interactúa con AKT1, 
aumentando su actividad, que por su vez activa NANOG, accionando la maquinaria 
de pluripotencia y así contribuye para la reprogramación celular.  
 
Palabras-llave: TCL1, iPS, pluripotencia, expresión génica. 
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genes, cujos nomes serão mantidos em inglês, seguindo a nomenclatura do HUGO 

(Human Genome Organization). Foram adotadas algumas regras para a grafia dos 

genes, como indicado por Splendore (2005). Gene humano: grafado em letras 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1. Células-tronco: definição e classificação 
Células-tronco são, por definição, células com capacidade de auto-

renovação e de diferenciação (WATT e HOGAN, 2000). As células-tronco humanas 

já foram isoladas de diferentes fontes, desde embriões até variados tecidos adultos, 

e seu maior interesse reside na possibilidade de utilização na medicina regenerativa, 

substituindo tecidos adultos. Essas células podem ser classificadas, de acordo com 

sua origem, em células-tronco embrionárias (CTE), quando derivadas da massa 

interna do blastocisto, ou células-tronco adultas, quando derivadas de tecidos 

somáticos.  

As células-tronco também podem ser classificadas de acordo com seu 

potencial de diferenciação. Desse modo, células-tronco totipotentes possuem a 

capacidade de gerar um novo organismo completo e seus únicos representantes, 

em mamíferos, são o zigoto e estágios iniciais do blastômero. Progressivamente, as 

células-tronco pluripotentes são células que possuem a capacidade de gerar todos 

os diferentes tipos celulares adultos, mas perderam a capacidade de gerar tecidos 

extra-embrionários. As células-tronco embrionárias são exemplos de células 

pluripotentes. Por usa vez, as células-tronco multipotentes podem apenas se 

diferenciar nos diversos tipos celulares de uma determinada linhagem, por exemplo 

as células-tronco hematopoéticas e as células-tronco mesenquimais. Por fim, as 

células-tronco unipotentes constituem as células-tronco que podem se diferenciar 

em apenas um único tipo celular, como a espermatogônia que só se diferencia em 

espermatozoides (JAENISCH e YOUNG, 2008). 

 

2. Células-tronco Embrionárias (CTE) 
Células-tronco embrionárias (CTE) são células pluripotentes, que 

possuem a habilidade de se multiplicar indefinidamente in vitro, mantendo sua 

habilidade de se diferenciar em células das três linhagens germinativas: ectoderme, 

endoderme e mesoderme (MARTIN, 1981). As CTE foram primeiramente 

estabelecidas em 1981, a partir de embriões de camundongo e demonstraram 

capacidade de se diferenciar em uma grande variedade de tipos celulares (MARTIN, 

1981). Em 1998, culturas de CTE humanas foram estabelecidas pela primeira vez 

(THOMSON et al., 1998). 
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O interesse nas CTE está na possível aplicação no tratamento de 

diversas doenças crônico-degenerativas, como a Doença de Parkinson, lesões da 

coluna espinhal e diabetes (THOMSON, ITSKOVITZ-ELDOR et al., 1998). As 

células-tronco adultas, isoladas da medula óssea e do sangue de cordão umbilical, 

por exemplo, possuem uma capacidade limitada de diferenciação e não podem se 

diferenciar em muitos tipos celulares. Ao contrário, as CTE possuem a capacidade 

de originar todos os tipos de células somáticas e germinativas, e podem ser 

utilizadas em terapias de transplantes, e também no descobrimento de novas drogas 

(THOMSON, ITSKOVITZ-ELDOR et al., 1998). Além disso, derivar uma CTE, implica 

em congelar um estágio muito precoce e transiente do desenvolvimento embrionário 

in vitro. Isso permite estudar e investigar os princípios e mecanismos que controlam 

a pluripotência e o comissionamento de diferentes linhagens.  

Entretanto, existem algumas dificuldades éticas e técnicas relacionadas 

ao uso de CTE humanas. A utilização de CTE retiradas de blastocistos humanos 

implica na destruição desses embriões, gerando discussões de fundo religioso e 

ético. Dentre as dificuldades técnicas, há a problemática da possibilidade de 

formação de tumores e de rejeição ao transplante alogênico (HENTZE et al., 2009). 

De fato, as CTE nunca poderão ser autólogas e, por isso, são preteridas às células-

tronco adultas, que possuem esse grande atributo. 

Nesse contexto, a reprogramação de células somáticas para um estágio 

progenitor pluripotente mostra-se uma alternativa para o uso de CTE. Essa 

reprogramação pode ser obtida por meio da transferência do núcleo de uma célula 

somática para um ovócito que teve seu núcleo previamente retirado (WILMUT et al., 

1997; 2007), ou ainda quando células somáticas são fusionadas com CTE (COWAN 

et al., 2005). Isto indica que ovócitos não fertilizados e CTE possuem fatores que 

podem conferir pluripotencialidade. Entretanto, essas técnicas esbarram em 

dificuldades técnicas e na dependência de doações voluntárias de um grande 

número de ovócitos. 

Deste modo, nos últimos anos, alguns estudos se concentraram na 

identificação de fatores de transcrição (FT) responsáveis por conferir a 

pluripotencialidade e em induzir esses fatores em células somáticas com o objetivo 

de gerar células-tronco de pluripotência induzida (iPS) (TAKAHASHI e YAMANAKA, 

2006; MAHERALI et al., 2007; WERNIG et al., 2007). Essas células mostram-se 

uma importante alternativa para o uso de CTE, sem esbarrar nas questões éticas. 
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3. Células-tronco de pluripotência induzida (iPS) 
As células-tronco de pluripotência induzida (iPS) foram geradas pela 

primeira vez em 2006 por Takahashi e Yamanaka, a partir de fibroblastos 

embrionários e adultos de camundongo, transduzidos com os fatores de transcrição 

Oct4 (POU5F1), Sox2, Klf4 e c-Myc. Essas células exibiram características de CTE: 

positividade para fosfatase alcalina e para o marcador de superfície celular 

específico de CTE, SSEA-1; expressão gênica de Nanog a partir de locus endógeno; 

diferenciação nas três linhagens germinativas in vitro e formação de teratomas 

quando injetadas em camundongos imunodeficentes (TAKAHASHI e YAMANAKA, 

2006).  

Outros grupos repetiram a geração de células iPS utilizando esse mesmo 

conjunto de FT, mostrando a reprodutibilidade da técnica (MAHERALI, SRIDHARAN 

et al., 2007; WERNIG, MEISSNER et al., 2007) e, logo depois, a mesma 

combinação de FT foi utilizada para a geração de células iPS a partir de fibroblastos 

humanos (TAKAHASHI et al., 2007; LOWRY et al., 2008). Ainda, diferentes 

combinações de FT foram testadas com sucesso na geração de células iPS, como 

Yu et al. (2007) que descreveram que a combinação Oct4, Sox2, Nanog e Lin28 

também é eficiente para reprogramar células somáticas para um estágio 

pluripotente. Atualmente, a reprogramação celular já foi alcançada em diferentes 

espécies e a partir de diferentes tipos de células somáticas. Também já foram 

estabelecidos variados e distintos protocolos de reprogramação utilizando diferentes 

tipos de indução que vão de vírus não-integrativos a proteínas, de vetores 

epissomais a microRNAs (GONZÁLEZ F, 2011). 

O uso de células iPS como terapia celular confere uma vantagem em 

relação ao uso de CTE, uma vez que as células iPS seriam oriundas do próprio 

paciente, eliminando o risco de rejeição imunológica. Logo após sua descrição, a 

prova de princípio do potencial terapêutico das iPS foi demonstrado por Hanna et al. 

(2007). Este grupo tratou um camundongo modelo de anemia falciforme com iPS 

geradas de fibroblastos autólogos. O alelo da β-globina mutado foi reparado nas 

células iPS por meio de recombinação homóloga. As células iPS reparadas foram 

posteriormente diferenciadas em células progenitoras hematopoiéticas e 

transplantadas no camundongo em estudo. As análises do sangue periférico do 

camundongo realizadas 12 semanas após o transplante revelaram normalidade e 

melhora dos sintomas (HANNA, WERNIG et al., 2007).  
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Além disso, as células iPS constituem uma importante ferramenta no 

estudo do desenvolvimento. Ao se reprogramar células somáticas à pluripotência, 

estamos forçando as células por um caminho de volta no tempo e, com isso, pode-

se aprender sobre a plasticidade, o destino e o comissionamento das células, 

incluindo a complexa rede molecular e os mecanismos epigenéticos que determinam 

as diferentes linhagens celulares.    

Apesar dos avanços, existem vários desafios com relação a 

reprogramação de células somáticas à iPS: primeiramente, a eficiência do processo 

é muito baixa (cerca de 0,1% utilizando-se retrovírus e de 10% com a utilização de 

RNA), o que torna difícil a obtenção de populações celulares homogêneas e 

reprodutíveis. Em segundo lugar, durante a reprogramação, há o surgimento de 

colônias morfologicamente semelhantes à CTE, mas que não estão completamente 

reprogramadas. E em terceiro lugar, a reprogramação constitui um processo lento, 

que necessita de semanas para que se complete (MURARO MJ, 2012). Assim, a 

melhoria dos métodos de reprogramação se faz necessária e, para isso, é preciso 

entender os mecanismos moleculares que orquestram este processo, para que seja 

possível gerar células iPS seguras, eficientes e aplicáveis ao uso terapêutico. 

 

4. Regulação molecular da pluripotência  
O balanço entre manutenção da pluripotência e indução da diferenciação 

celular é mantido por um conjunto de fatores genéticos e epigenéticos. No cerne 

desse controle molecular, encontra-se a tríade de fatores de transcrição (FT) OCT4, 

SOX2 e NANOG, que detém um complexo mecanismo de auto-regulação, 

dependente de seus níveis de expressão. OCT4, SOX2 e NANOG podem se ligar 

aos seus próprios promotores e também podem se ligar aos promotores dos outros 

dois genes, facilitando assim, a manutenção do estado de pluripotência. Ainda, 

esses três fatores podem controlar outros FT que atuam em favor da pluripotência 

ou induzem a diferenciação (BOYER et al., 2006). OCT4, SOX2 e NANOG tem a 

propriedade de co-ocupar sítios genômicos de centenas de genes comuns, 

sugerindo um controle coordenado de manutenção do programa transcricional 

necessário para a pluripotência (JAENISCH e YOUNG, 2008). 

Fatores epigenéticos também são responsáveis pela manutenção da 

pluripotência. A cromatina de CTE se apresentam na forma de eucromatina, isto é, 

transcricionalmente acessíveis, com numerosas histonas acetiladas. Ao contrário, 
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durante a diferenciação, há uma redução na acetilação e um concomitante aumento 

de formação de heterocromatina (BOYER, MATHUR et al., 2006). 

Durante o processo de reprogramação de células somáticas ocorrem 

alterações transcricionais e epigenômicas que permitem a conversão para o estágio 

pluripotente. A interconexão dos fatores OCT4, SOX2 e NANOG justifica como a 

reprogramação celular pode se iniciar apenas com a superexpressão de OCT4 e 

SOX2 nos fibroblastos. Ocorre que esses dois fatores exógenos podem ativar os 

locus endógenos de OCT4, SOX2 e NANOG, promovendo assim a indução e 

manutenção da pluripotência (JAENISCH e YOUNG, 2008). De fato, as células só 

completam sua reprogramação quando há a ativação dos genes de pluripotência 

endógenos.  

Na tentativa de esclarecer as alterações moleculares que ocorrem 

durante a geração de iPS, foi proposto um modelo em que as alterações ocorrem 

em duas principais “ondas”. Durante a primeira onda, as células somáticas sofrem 

alterações transcricionais e mudanças na cromatina, que afetam genes envolvidos 

no ciclo celular, na replicação do DNA e no processo denominado transição 

mesenquimal-epitelial, que também ocorre durante o desenvolvimento normal. Em 

paralelo, as células apresentam redução da expressão de genes que culminam com 

a supressão da identidade de células diferenciadas. As duas ondas são separadas 

por uma fase intermediária onde ocorre o aumento da expressão de genes 

envolvidos nos estágios iniciais da transição para a pluripotência. Nesta fase, células 

refratárias à reprogramação e células competentes à reprogramação co-existem. 

Durante a segunda onda, as células ativam hierarquicamente genes envolvidos no 

estabelecimento e manutenção da pluripotência e sofrem alterações nos padrões de 

metilação do DNA, que ajudam a consolidar o estágio reprogramado (BUGANIM et 

al., 2012; HANSSON et al., 2012; POLO et al., 2012; SANCHO-MARTINEZ I, 2013).  

Estudos nesse sentido ajudam a compreender o processo de 

reprogramação e contribuem para o desenvolvimento de estratégias mais eficientes, 

rápidas e seguras de geração de iPS. 

 

5. T-cell leukemia/lymphoma 1A (TCL1) 
O gene TCL1 pertence à família de oncogenes humanos T-cell 

leukaemia/lymphoma 1 (TCL1), da qual também fazem parte os genes MTCP1 

(mature T-cell proliferation 1) e TCL1B (TEITELL, 2005). A família de genes TCL1 é 
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expressa principalmente na fase embrionária, tecidos fetais, células germinativas e 

em linfócitos (VIRGILIO et al., 1994; NARDUCCI et al., 1997b). TCL1 codifica um 

grupo de proteínas não-enzimáticas, que se ligam a proteínas-quinases AKT, que 

por sua vez possuem um papel chave na via de sinalização Ras/PI3K/Akt1, 

promovendo crescimento e sobrevivência celular, inclusive durante a progressão 

tumoral (LAINE et al., 2000; PEKARSKY et al., 2000). As proteínas TCL1 agem 

como co-ativadores de AKT, aumentando sua ativação e funcionando como um 

reostato que regula a sinalização de AKT de modo dose-dependente (TEITELL et 

al., 2005). 

O controle da expressão da família TCL1 é importante para a manutenção 

da homeostase do organismo. A baixa quantidade de TCL1 promove efeitos 

deletérios na reprodução e no desenvolvimento, ao passo que altas quantidades 

predispõe o desenvolvimento de tumores. De fato, a ausência das proteínas da 

família TCL1 em eucariotos inferiores e não-mamíferos indica que, evolutivamente, a 

família TCL1 adquiriu recentemente um papel importante na fisiologia de mamíferos, 

provavelmente relacionado com a reprodução e o desenvolvimento e função de 

células imunológicas (TEITELL, 2005). 

O gene TCL1 é o mais estudado da família TCL1, codificando uma 

proteína citoplasmática de 14 quilodaltons. Além de co-ativador de AKT, a proteína 

TCL1 pode interagir fisicamente com os fatores de transcrição p300 e AP1, em um 

mecanismo independente de AKT, agindo como um regulador transcricional, 

modulando a via NFκB e culminando em inibição da morte celular (PEKARSKY et 

al., 2008). Adicionalmente, TCL1 é capaz de interagir com a proteína-quinase ATM 

(ataxia-telangiectasia mutated) e inativar o inibidor IκBα, contribuindo para a ativação 

constitutiva da via NFκB e para a leucemogênse (GAUDIO et al., 2012).  

O efeito tumorigênico de TCL1 reside em sua expressão aberrante e não 

de alterações genéticas ou splicings alternativos (TEITELL, 2005). TCL1 tem sido 

extensivamente estudado como um oncogene em leucemias de células T 

(NARDUCCI et al., 1997a), mas sua expressão elevada também foi encontrada em 

linfomas foliculares, linfoma de Burkitt, linfoma difuso de células B, leucemia 

linfocítica crônica de células B e tumores de células germinativas (TEITELL, 2005). 

Por outro lado, Tcl1 também possui um papel importante durante o 

desenvolvimento embrionário murino, estando altamente expresso em ovos não 

fertilizados e sua expressão se reduz gradualmente durante o desenvolvimento 
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(HAMATANI et al., 2004). Ainda, Tcl1 está dentre os 88 genes cujos níveis de 

expressão se reduzem durante o desenvolvimento embrionário, correlacionando 

com a gradual diferenciação das células (SHAROV et al., 2003) e, está dentre os 

genes hiperexpressos juntamente com NANOG, em CTE murinas (MITSUI et al., 

2003). Igualmente, Tcl1 foi associado com a regulação da proliferação de CTE 

murinas (IVANOVA et al., 2006; MATOBA et al., 2006). 

Dessa forma, este trabalho hipotetiza que o gene humano TCL1 pode 

contribuir para o mecanismo de reprogramação de células somáticas para o estágio 

de pluripotência.  
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II . OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: 
Estudar a ação do gene TCL1 na reprogramação de células de 

pluripotência induzidas (iPS) humanas, por meio da comparação dos perfis de 

expressão gênica de fibroblastos humanos transduzidos com TCL1, fibroblastos não 

transduzidos, células-tronco embrionárias e iPS, obtidos pela tecnologia de 

microarrays. 

 
Objetivos específicos: 
- Estabelecer linhagens celulares de fibroblastos modificas para superexpressar o 

gene TCL1, em condições de cultivo de pluripotência; 

- Caracterizar as células modificadas com TCL1; 

- Gerar os perfis de expressão gênica global das células modificas com TCL1, 

fibroblastos não transduzidos, células-tronco embrionárias e iPS, pela tecnologia de 

microarray; 

- Realizar análise diferencial e funcional nos dados de expressão gênica gerados. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e Métodos 

 



Materiais e Métodos 12

III. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A estratégia experimental foi delineada de acordo com a figura 1. 

Figura 1. Fluxograma da estratégia experimental. 
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1. Aspectos éticos 
Os experimentos deste trabalho foram aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com seres humanos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

USP (anexo 1), bem como pela Comissão de Ética no Uso de Animais do campus 

de Ribeirão Preto – USP (anexo 2). 
 

2. Clonagem do fragmento de TCL1 
 

2.1 Desenho dos primers 
Foram desenhados primers para a clonagem de um fragmento de 627 

pares de bases (pb)  do gene TCL1, baseados na sequência referência do RNA 

mensageiro (RNAm) NM_021966.2, e de modo a inserir sítios de restrição nas 

extremidades, permitindo a clonagem. Foram inseridos o sítio de restrição SalI na 

extremidade 5’e SmaI na extremidade 3’. Na figura 2 podemos observar a sequência 

referência do RNAm de TCL1, bem como a localização dos primers.  

 

Figura 2. Sequência referência do RNAm de TCL1 e localização dos primers de clonagem. 
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2.2 Clonagem no vetor pCR®2.1-TOPO® 
A sequência de TCL1 foi amplificada a partir do DNA complementar 

(cDNA) da linhagem embrionária humana H9 (WA09, WiCell Research Institute, 

EUA) utilizando-se a enzima Platinum® PCR SuperMix High Fidelity (Invitrogen, 

EUA). Em seguida, o fragmento foi clonado no vetor pCR®2.1-TOPO® (Invitrogen), 

de acordo com as instruções do kit.  

 

2.3 Transformação de bactérias competentes 
O fragmento de TCL1 clonado no vetor pCR®2.1-TOPO® foi inserido em 

bactérias competentes por transformação. A uma alíquota de 70 µL de bactérias 

competentes adicionou-se 2 µL da reação de ligação e incubou-se no gelo durante 

40 minutos. Em seguida, foi dado um choque térmico à 42°C por 2 minutos e 

incubou-se em gelo por mais 1 minuto. Foi adicionado 1 mL de meio LB líquido 

(triptona 1%; extrato de levedura 0,5%; NaCl 1%) à reação de transformação e 

incubou-se à 37°C por 60 minutos. Cerca de 600 µL de bactérias foram semeadas 

em placas contendo meio LB sólido (triptona 1%; extrato de levedura 0,5%; NaCl 

1%; agar-ágar 1,5%) e ampicilina (concentração final 100 µg/mL) e incubadas à 

37°C  por 14 horas.  

 

2.4 Obtenção de DNA plasmidial 
 
2.4.1 Cultura de bactérias em meio líquido 

Cinco mililitros de meio LB líquido com ampicilina foram inoculados com 

uma colônia recombinante, proveniente da clonagem no vetor pCR®2.1-TOPO®, e 

incubados sob agitação de 180 rpm, a 37°C, por 8 horas. 

 

2.4.2 Purificação dos plasmídeos utilizando o QIAGEN Plasmid Mini Kit 
(QIAGEN) 

O DNA plasmidial das bactérias transformadas foram extraídos a partir do 

kit QIAGEN Plasmid Mini Kit (QIAGEN, Alemanha). As bactérias de 5 mL de cultura 

foram coletadas por centrifugação (5000 x g; 20 minutos; 4°C), e a seguir realizou-se 

a purificação seguindo as orientações do fabricante. A sequência do fragmento de 

TCL1 clonada foi verificada por reação de sequenciamento de DNA.  
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2.5 Reação de digestão do clone de TCL1 com enzimas de restrição 
Um clone de TCL1 com a sequência confirmada (Clone 3) foi escolhido 

para a continuidade dos experimentos. O DNA do clone 3 foi digerido com as 

enzimas SalI e SmaI (Fast Digest®, Fermentas, Canadá), de modo a formar 

extremidades coesivas. A reação de digestão foi realizada de acordo com as 

instruções do fabricante e analisadas por eletroforese em gel de agarose 1%. Após a 

digestão, o fragmento digerido foi excisado do gel e purificado utilizando-se o kit 

Illustra GFX DNA and Gel Band Purification (GE Healthcare, Reino Unido), segundo 

as recomendações do fabricante.  

 

2.6 Clonagem no vetor de expressão pLenti-1054 
O fragmento de TCL1 digerido e purificado foi ligado ao vetor de 

expressão pLenti-1054 linearizado pela digestão prévia com as mesmas enzimas de 

restrição SalI e SmaI. A reação de ligação foi montada de modo a conter o DNA do 

vetor linearizado e o DNA do inserto na razão de 1:2. A reação foi montada no gelo, 

misturando-se o DNA do inserto e do vetor em volume final de 10 µL, contendo 

tampão T4 DNA ligase para concentração final de 1X (NEB) e 400 unidades da 

enzima ligase (NEB). A reação foi incubada à temperatura de 16°C, overnight. Após 

a reação de ligação, o vetor p-Lenti-1054 + TCL1 foi transformado em bactérias 

competentes e uma colônia foi escolhida para experimentos futuros. 

 

3. Preparação de DNA para produção de lentivírus 
 
3.1 Cultura de bactérias em meio sólido 

O estoque de cultura de bactérias contendo o plasmídeo recombinante de 

interesse foi inoculado em meio LB sólido com ampicilina (concentração final 100 

µg/mL). O inóculo foi realizado em capela de fluxo laminar utilizando-se alça de 

platina e as placas foram incubadas invertidas em estufa, a 37°C, por cerca de 14 

horas. 

 

3.2 Cultura de bactérias em meio líquido 
Cinco mililitros de meio LB líquido com ampicilina foram inoculados com 

uma colônia recombinante proveniente da cultura em meio sólido, e incubados sob 

agitação de 180 rpm a 37°C por 8 horas. 



Materiais e Métodos 16

A cultura inicial foi diluída em 150 mL de meio LB líquido com ampicilina e 

incubados sob agitação máxima à 37°C por 14 horas. 

 
3.3 Purificação dos plasmídeos utilizando o QIAfilter Plasmid Midi Kit 
(QIAGEN) 

Os plasmídeos recombinantes de interesse foram extraídos a partir do kit 

QIAfilter Plasmid Midi Kit (QIAGEN, Alemanha).  As bactérias de 150 mL de cultura 

foram coletadas por centrifugação (5000 x g; 20 minutos; 4°C), e a seguir realizou-se 

a purificação seguindo as orientações do fabricante. O DNA foi obtido em larga 

escala e com alto grau de pureza. 
A purificação do vetor utilizando QIAfilter Plasmid Midi Kit (QIAGEN, 

Alemanha) consiste em uma primeira etapa lisar as bactérias em pH alcalino. O 

lisado é purificado e aplicado em uma coluna contendo resina de troca iônica em 

condições de baixa salinidade, que promove a ligação do DNA plasmidial. Proteínas, 

restos de bactéria e moléculas de baixo peso molecular são removidos numa 

lavagem com tampão de média salinidade e o DNA plasmidial ligado à coluna é 

eluído em um tampão de alta salinidade. O DNA é precipitado com isopropanol e 

lavado com etanol 70%. Finalmente, o DNA precipitado é solubilizado pela adição de 

água deionizada estéril. A reação de polimerização em cadeia (PCR) ou a digestão 

com enzimas de restrição foram empregadas para a confirmação da integridade dos 

vetores. 

 

4. Cultivo de células de mamíferos em aderência 
A linhagem 293FT (Invitrogen, R700-07) foi utilizada para a produção dos 

lentivírus. A linhagem 293FT é derivada da linhagem 293F e expressa o antígeno 

SV40 large T de modo estável por meio do plasmídeo pCMVSPORT6TAg.neo, com 

o objetivo de obter uma máxima produção viral. As células 293FT foram cultivadas 

em aderência em meio DMEM (Gibco, EUA) suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (SFB) (v/v), L-glutamina (200 mM/mL), aminoácidos não-essenciais (0,1 mM), 

penicilina (100 U/mL) e estreptomicina (100 µg/mL). 

A linhagem CCD-27Sk (ATCC # CRL-1475™) é originária de fibroblastos 

humanos fetais derivados de biópsia de pele de indivíduo normal e a linhagem BJ 

(Stemgent, # 08-0027) é originária de fibroblastso de prepúcio de indivíduo normal. 

CCD-27Sk e BJ foram utilizadas para a transdução com vetores lentivirais. Os 
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fibroblastos foram cultivados em meio DMEM suplementado com 10% de SFB 

inativado pelo calor, L-glutamina (200 mM/mL), penicilina (100 U/mL) e 

estreptomicina (100 µg/mL), onde cresceram aderidas.  

A linhagem de iPS gerada, a linhagem comercial de CTE H1 (WiCell 

Research Institute) e os fibroblastos após a modificação gênica foram cultivados em 

placas de cultura revestidas com Matrigel® hESC-qualified Matrix (Becton & 

Dickinson, EUA) e em meio mTeSR™1 (Stem Cell Technologies, EUA). 

Todas as células foram cultivadas em 5% de CO2 a 37°C.  

 

4.1 Tripsinização de células aderentes 
A tripsina (Trypisin EDTA, Gibco, EUA) é uma enzima proteolítica utilizada 

no repique de células aderentes. As células cultivadas foram trispnizadas quando 

atingiram a confluência de 80-90%, para expansão das mesmas, ou quando foi 

necessário o plaqueamento para a realização dos experimentos. Para a 

tripsinização, o meio de cultivo das garrafas ou placas foi retirado e as células foram 

lavadas com PBS (NaCl 136,9 mM, KCl 2,68 mM, Na2HPO4 8,06 mM e KH2PO4 1,47 

mM). Em seguida, foi acrescentada a tripsina na concentração de 0,05%, incubado a 

37°C por 4 minutos e na sequência, a tripsina foi inativada com meio DMEM 10% 

SBF (v/v). As células foram transferidas para um tubo cônico (50 mL) e 

centrifugadas durante 10 minutos, a 200 x g e a 4°C. A seguir, o sobrenadante foi 

desprezado e o botão celular foi ressuspendido em meio DMEM para contagem e 

novo plaqueamento.  

 
5. Produção de lentivírus 
 
5.1 Transfecção de células 293FT para produção de lentivírus  

Para a superexpressão dos genes TCL1, SOX2 e MYC, foram produzidos 

lentivirus contendo separadamente cada um destes genes. Para a produção dos 

lentivírus, as células 293FT foram triplamente co-transfectadas com os plasmídeos: 

i) pM2D-VSVG (envelope do vírus da estomatite vesicular, VSVG) (0,7 µg), ii) pDR 

8.91 (codifica o capsídeo viral) (1,3 µg) e iii) pLenti-1054, contendo o promotor CMV, 

o gene de interesse (TCL1, SOX2 ou MYC), seguido do elemento IRES e do gene 

GFP, como gene de seleção (2,0 µg) (figura 3).  
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Para a geração de células iPS com os fatores clássicos de 

reprogramação, OCT4, SOX2, KLF4 e MYC (OSKM), foram utilizados dois sistemas 

distintos: O primeiro sistema consistiu na utilização de um conjunto de quatro 

plasmídeos bicistrônicos, cada um contendo um dos genes de reprogramação, 

adjacente ao um gene repórter codificante de uma proteína fluorescente. Para a 

produção dos quatro diferentes lentivirus, cada um contendo um dos transgenes 

OCT4, SOX2, KLF4 e MYC, as células 293FT foram quadruplamente co-

transfectadas com 1 µg dos plasmídeos: i)  pLP/VSVG (envelope do vírus da 

estomatite vesicular, VSVG) (Invitrogen, EUA), ii) pLP1 (codifica os genes virais gag 

e pol) (Invitrogen, EUA), iii) pLP2 (codifica o gene viral rev) (Invitrogen, EUA) e iv) 

pLM-mCerulean- cMyc, pLM-mCherry-Klf4, pLM-vexGFP-Oct4 ou pLM-mCitrine-

Sox2 (Addgene, EUA). Os mapas dos vetores podem ser visualizados nas figuras 4 

e 5. O segundo sistema utilizado para a reprogramação celular consistiu no vetor 

lentiviral policistrônico contendo os transgenes OCT4, SOX2, KLF4 e MYC, clonados 

em um cassete único. Para a produção dos lentivírus, as células 293FT foram co-

transfectadas com os cinco plasmídeos a seguir: i)  12 µg do vetor STEMCCA 4F 

(vetor lentiviral policistrônico contendo os genes OCT4, SOX2, KLF4 e MYC) (figura 

6), e 0,6 µg dos vetores auxiliares ii) tat, iii) rev, iv) gag/pol e v) 1,2 µg  do vetor 

auxiliar VSVG  (envelope do vírus da estomatite vesicular) (SOMMER et al., 2009) 

(figura 7).  

No dia anterior à transfecção, as células 293FT foram plaqueadas em 

placas de 100 mm (3,0 x 106 células/placa) para atingirem a confluência de 80-90% 

no momento da transfecção. No momento da transfecção, o meio de cultivo foi 

trocado, adicionando-se 7 mL de DMEM 10% SFB. Em um tubo de polipropileno, 

adicionou-se: 0,5 mL de meio DMEM sem adição de SFB, a quantidade necessária 

de DNA e homogeneizou-se. Em outro tubo, misturou-se 0,5 mL de meio DMEM 

sem adição de SFB e o reagente  Lipofectamine TM 2000 (Invitrogen, EUA) na 

proporção de 1:3 (µg DNA: µL Lipofectamine). Incubou-se 5 minutos em temperatura 

ambiente (TA). Em seguida, combinou-se o reagente e o DNA diluídos, 

homogeneizou-se e incubou-se 20 minutos em TA para a formação dos complexos. 

Os complexos foram adicionados à placa de cultura contendo as células e meio de 

cultivo. Após 6 horas, o meio de cultivo foi trocado para a remoção dos reagentes de 

transfecção, adicionando-se 7 mL de DMEM 10% SFB (v/v). As células foram 

incubadas em 5% de CO2 a 37°C. 
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Figura 3. Mapa do vetor de expressão pLenti-1054, que contém o promotor CMV, o gene de 
interesse (TCL1, SOX2 ou MYC) seguido do elemento IRES e do gene repórter GFP; e 
mapa dos vetores auxiliares pDR 8.91, que codifica o capsídeo viral; e pM2D-VSVG, que 
codifica o envelope do vírus da estomatite vesicular (VSVG). 
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Figura 4. Mapa dos quatro vetores bicistrônicos utilizados para a geração de iPS. Cada um 
dos vetores contém um dos genes de reprogramação OCT4 (pLM-vexGFP-Oct4), SOX2 
(pLM-mCitrine-Sox2), KLF4 (pLM-mCherry-Klf4) ou MYC (pLM-mCerulean- cMyc) (OSKM), 
adjacente ao um gene repórter codificante de uma proteína fluorescente (Addgene, EUA). 
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Figura 5. Mapa dos vetores auxiliares utilizados para a produção de lentivírus bicistrônicos 
pLM: pLP1, que codifica os genes virais gag e pol; pLP2, que codifica o gene viral rev; e 
pLP/VSVG, que codifica o envelope do vírus da estomatite vesicular, VSVG (Invitrogen, 
EUA). 
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Figura 6. Mapa do vetor lentiviral policistrônico STEMCCA 4F, contendo os genes OCT4, 
SOX2, KLF4 e MYC clonados em um cassete único (Sommer et al., 2009). 
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Figura 7. Mapa dos vetores auxiliares utilizados para a produção dos lentivírus STEMCCA: 
rev, VSVG, tat e gag/pol (Hgpm2).  
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5.2 Coleta e concentração dos lentivírus 
Após 48 horas da transfecção, o sobrenadante das células 293FT 

transfectadas que continha os lentivírus foi coletado pela primeira vez, centrifugado 

para remoção de células e armazenado em geladeira. Novo meio de cultura foi 

adicionado à placa das células transfectadas para nova coleta. O procedimento de 

coleta foi repetido por cinco vezes, com coletas a cada 12 horas. Este procedimento 

de múltiplas coletas foi realizado para aumentar a quantidade de vírus coletada e, ao 

mesmo tempo, manter a viabilidade dos mesmos, mantendo-os refrigerados (4°C). 

Ao final da quinta coleta, o sobrenadante foi reunido, filtrado em membrana de PVDF 

0,45 µm, e centrifugado a 50.000 x g, por 140 minutos a 10°C, para a concentração 

dos vírus. O sobrenadante foi descartado, o precipitado (vírus) foi ressuspendido em 

200 µL de meio DMEM 10% SFB e os vírus foram utilizados para transdução. 

 
6. Transdução de fibroblastos com lentivírus 

Para a infecção dos fibroblastos CCD-27Sk e BJ pelos lentivírus contendo 

o transgenes, as células foram plaqueadas em placas de 25 mm (2 x 104 

células/placa) no dia anterior ao experimento (24 horas antes). O meio de cultivo da 

placa foi removido e a transdução foi realizada adicionando-se 50 µL do 

sobrenadante viral concentrado e fresco à placa, acrescido de polybreno 

(concentração final de 6,0 µg/mL) (policátion que auxilia na ligação da superfície 

negativa do vírus com a membrana celular). Após 18 horas de infecção, o meio de 

cultivo foi trocado para a recuperação das células, adicionando-se 2 mL de DMEM 

10% SFB. O meio foi trocado a cada 2 dias. 

 

7. Produção de Mouse Embryonic Fibroblast (MEF) 
Foram produzidas células feeder, do inglês mouse embryonic fibroblast 

(MEF), necessárias para o cultivo de células-tronco pluripotentes. As MEF foram 

obtidas de fibroblastos de embrião de camundongos da linhagem C57Bl/6, no 14° 

dia de gestação. 

Casais de camundongos foram mantidos juntos para acasalamento 

durante toda uma noite e separados logo pela manhã para evitar múltiplas cópulas. 

A confirmação da cópula foi observada pela presença de tampão vaginal (plug). No 

décimo quarto dia, as fêmeas foram sacrificadas pelo método do deslocamento 

cervical. Após assepsia da pele do animal com álcool 70%, foi realizada uma incisão 
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no abdômen para que houvesse a exposição e remoção de úteros gravídicos, os 

quais foram alocados em uma placa de cultura contendo PBS para a retirada da 

placenta e das membranas. Os embriões foram isolados e tiveram a cabeça e o 

fígado descartados. O tecido restante foi lavado com PBS, picotados e transferidos 

para um tubo cônico de 50 mL. Adicionou-se 10 mL de tripsina, homogeneizou-se e 

incubou-se a 37°C durante 15 minutos. Posteriormente, foi realizada a 

homogeneização com o auxílio de uma pipeta sorológica de 5mL e as células foram, 

novamente, incubadas a 37ºC, por 10 minutos. 

Em seguida, as células foram homogeneizadas com uma seringa de 

20mL e agulha de 16 Gauges (G) para se assegurar a completa dissociação. A ação 

da tripsina foi inativada adicionando-se 20 mL de meio DMEM suplementado com 

10% de SFB. As células foram lavadas duas vezes com PBS e a quantidade foi 

estimada por contagem em câmara de Neubauer. As MEFs foram plaqueadas na 

densidade 3 x 106 células por garrafa de cultura de 75 cm2, revestidas com gelatina, 

em meio DMEM suplementado com 10% de SFB. As células foram expandidas até a 

terceira passagem e congeladas.  

 

7.1 Inativação de MEF  

O cultivo de células-tronco pluripotentes sobre MEF foi realizado com 

células feeder na terceira passagem, mitoticamente inativadas. Para a inativação, as 

MEF foram plaqueadas em placas de 35mm (placas de 6 poços) e ao atingirem a 

confluência de aproximadamente 80-90% foram tratadas com mitomicina (10 

mg/mL) durante três horas, a 37ºC. Em seguida, as células foram lavadas com PBS 

por três vezes para a remoção total da mitomicina e mantidas em seu meio de 

cultura até o momento do uso. 

 
8. Mudança para condição de cultivo de células-tronco pluripotentes 

Cinco dias após a transdução, os fibroblastos modificados foram 

transferidos para uma das condições de cultivo de CTE: i) Para placas de cultura 

revestidas com a matriz proteica específica para o cultivo de CTE, Matrigel® (Becton 

& Dickinson, EUA), e meio mTeSR™1 (Stem Cell Technologies, EUA); ou ii) Para 

placas previamente revestidas com células feeder MEF mitoticamente inativadas e 

meio de CTE, DMEM/F12 (Gibco, EUA) suplementado com KnockOutTM Serum 

Replacement (KOSR - Gibco, EUA). Foram plaqueadas 2 x 104 células/placa de 
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25mm. O meio mTeSR™1 foi trocado diariamente e, do segundo ao sétimo dia em 

Matrigel, o meio foi suplementado com butirato de sódio (0,5mM) (inibidor da enzima 

histona desacetilase, promotor da transcrição gênica). O cronograma de geração de 

células iPS pode ser visualizado na figura 8. 

 

 
Figura 8. Cronograma de geração de células iPS. Da produção viral até o aparecimento das 
primeiras colônias o protocolo tem duração de aproximadamente 30 dias. 

 

9. Cultivo de células-tronco pluripotentes 
 
9.1 Preparo de Matrigel® 

Para o cultivo de células-tronco pluripotentes, as placas de cultura foram 

revestidas com Matrigel® (Becton & Dickinson, EUA). O Matrigel® era estocado em 

freezer -20°C, onde apresenta-se no estado sólido, e descongelado em gelo no 

momento do uso, passando para o estado líquido. Para o manuseio do Matrigel® as 

placas e pipetas foram pré-resfriadas e o utilizou-se meio solvente gelado, para 

evitar a polimerização precoce do mesmo. O Matrigel® foi diluído em meio 

DMEM/F12 (Gibco, EUA) na concentração de 85 µg/mL e adicionado à placa 

(1mL/poço 25 mm). As placas revestidas foram incubadas a 37°C por quatro horas 

antes do uso. 

 

9.2 Repique manual 
O repique de colônias de células-tronco pluripotentes se dá por meio da 

transferência de fragmentos de colônias para uma nova placa. Neste trabalho, foi 

utilizado o repique manual de colônias, utilizando-se uma capela biológica de fluxo 
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laminar horizontal contendo um microscópio invertido de contraste de fases. Após a 

substituição do meio de cultura por meio fresco, e observando-se em microscópio, 

as colônias foram fragmentadas, com auxílio de uma ponteira estéril em tamanhos 

menores. Em seguida, o sobrenadante contendo os fragmentos de colônias 

suspensos foi diluído para a densidade desejada e transferido para novas placas. A 

individualização de células pluripotentes não é desejada, pois favorece a morte e/ou 

diferenciação celular.  

 

9.3 Congelamento de colônias 
Para o congelamento das colônias, as mesmas foram fragmentadas com 

auxílio de um raspador de células (do tipo rodo), centrifugadas a 200 x g durante 5 

minutos e ressuspendidas cuidadosamente em solução de congelamento (SFB com 

10% dimetilsulfóxido (v/v)). Os vials foram acondicionados em cooler contendo 

isopropanol, para um congelamento com a temperatura controlada, e o cooler foi 

armazenado no freezer -80°C. No dia seguinte, os vials foram transferidos para o 

container de nitrogênio líquido. 

 

9.4 Descongelamento de colônias 
O descongelamento das colônias foi realizado removendo-se os vials do 

container de nitrogênio líquido e incubando-os imediatamente em 37°C para o 

descongelamento rápido. Em seguida, a suspensão celular foi cuidadosamente 

transferida para um tubo cônico de 15 mL onde foi acrescentado 9 mL de meio 

DMEM/F12. As colônias foram centrifugadas a 200 x g durante 5 minutos, 

ressuspendidas em meio mTeSR™1 e plaqueadas em placas previamente 

revestidas com Matrigel®. 

  

10. Imunofenotipagem 
Para a quantificação dos marcadores de pluripotência por citometria de 

fluxo, as colônias foram tripsinizadas do modo convencional para a individualização 

das células. Os anticorpos monoclonais testados foram: anti-OCT3/4 humano, anti-

NANOG humano, anti-SSEA-4 humano, anti-CD90 humano e anti-CD45 humano 

(Becton & Dickinson, EUA). Foi incluído também, um tubo com isotipos controle 

tanto para as marcações de moléculas de superfície celular quanto para as 

marcações intracelulares. 
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Foram utilizadas 1x105 células/marcador. Para a marcação de moléculas 

de superfície celular: SSEA-4, CD90 e CD45, adicionou-se 5 µL de anticorpo e 

incubou-se durante 20 minutos, em TA, ao abrigo da luz. Em seguida, as células 

foram lavadas com PBS para a retirada de anticorpos excedentes e ressuspendidas 

em 200 µL de PBS para a leitura em citômetro de fluxo. 

Para a marcação de moléculas intracelulares: OCT3/4 e NANOG, as 

células foram fixadas adicionando ao botão celular 1 mL do tampão BD FACS Lysing 

Solution (Becton & Dickinson, EUA) e incubadas durante 10 minutos em TA. As 

células foram centrifugadas, o sobrenadante descartado e foram adicionados 300 µL 

do tampão de permeabilização BD FACS Permeabilizing 2 (Becton & Dickinson, 

EUA) e incubou-se durante 10 minutos em TA. Após nova lavagem com PBS, foi 

adicionado 5 µL de anticorpo e incubou-se durante 20 minutos, em TA, ao abrigo da 

luz. Em seguida, as células foram lavadas com PBS para a retirada de anticorpos 

excedentes e ressuspendidas em 200 µL de PBS para a leitura em citômetro de 

fluxo. 

No total, foram adquiridos 10.000 eventos e plotados em função de 

Forward Scatter (FSC) e de Side Scatter (SSC), onde selecionou-se a população 

celular de baixo e médio tamanho (FSC) e baixa complexidade interna (SSC), 

correspondente à população de interesse, denominada região 1 (R1). A seguir 

quantificou-se, dentro da região R1, as células que eram positivas para os 

marcadores analisados. A suspensão celular foi analisada utilizando-se o citômetro 

FACSCalibur (Becton & Dickinson, EUA). O software utilizado foi o Cell Quest Pro 

(Becton & Dickinson, EUA). 

As imagens ilustrativas da figura 14 foram geradas utilizando-se o 

software FlowJo (Treestar Inc., EUA). 

 

11. Teste da Fosfatase Alcalina 
O teste de atividade da enzima fosfatase alcalina foi realizado em 

colônias nas passagens 3-4 (P3-4) utilizando-se o kit Stemgent® Alkaline 

Phosphatase Staining Kit (Stemgent, EUA), segundo as instruções do fabricante. As 

células CTE H1, iPS_BM_01 e iPS_BM_02 foram utilizadas como controles 

positivos. A coloração rosa-avermelhada indicava atividade positiva para a enzima. 

 

 



Materiais e Métodos 29

12. Extração do RNA total 
O RNA total das linhagens celulares foi extraído pelo método do TRIzol® 

Reagent (Invitrogen, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. À 

aproximadamente 5 x 106, células foi adicionado 1 mL de TRIzol® e 100 µg de 

glicogênio (USB, EUA). Homogeneizou-se e incubou-se durante 5 minutos em TA 

para a dissociação nucleoproteica. Em seguida, foi adicionado 200 µL de clorofórmio 

(Merck, Alemanha) seguido por agitação em vórtex durante 15 segundos e 

incubação durante 5 minutos em TA. Após esse período, as amostras foram 

centrifugadas durante 5 minutos a 12.000 x g a 4°C. Nesta etapa, a mistura é 

separada em uma fase inferior de coloração rosa, a fase fenol-clorofórmio; uma 

interface; e uma fase superior, incolor, a fase aquosa. O RNA permaneceu na fase 

aquosa, que foi transferida para um novo tubo. 

O RNA foi precipitado com a adição de 500 µL de isopropanol gelado 

(Merck, Alemanha) e posterior incubação a -20°C overnight. Após esse período, a 

amostra foi centrifugada durante 15 minutos a 12.000 x g a 4°C. O sobrenadante foi 

removido, o precipitado foi lavado com 500 µL de etanol 70% (v/v) e centrifugado 

durante 10 minutos a 7.500 x g, a 4°C. O RNA, após secagem em tubo aberto, foi 

ressuspendido em 20 µL de água livre de RNAse e estocado a -80°C. 

O RNA extraído foi quantificado em espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 260 nm (NanoDrop, Thermo Scientific, EUA), considerando-se que 1 OD260 

é igual a 40 µg/mL. O RNA também foi avaliado quanto à integridade por meio de 

eletroforese em gel de agarose 1%. A eletroforese foi conduzida a 100 volts (V) 

durante 40 minutos e o gel foi corado com GelRed (Biotium, EUA). A visualização 

das bandas 28S e 18S do RNA foi realizada em transiluminador sob luz ultravioleta 

(UV). 

 

13. Quantificação da expressão gênica por PCR quantitativo em tempo real 
(qPCR) 
 
13.1 Reação de Transcrição Reversa 

O RNA total, pós-reação de clean-up, das linhagens celulares serviu de 

molde para a síntese do DNA complementar (cDNA), utilizado para a quantificação 

por PCR em tempo real. Foi utilizado o kit High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit (Applied Biosystems, EUA).  
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A reação foi preparada adicionando-se 5,0 µL de tampão RT (10X); 4,0 µL 

de mix de dNTP (100 mM); 5,0 µL Randon Primers (10X); 0,15 µL de Rnase out; 125 

U da enzima MultiScribe® MuLV reverse transcriptase, 2 µg de RNA e água livre de 

RNAse para um volume final de 50 µL. Em seguida, a reação foi colocada no 

termociclador e incubada seguindo as condições: 25°C durante 10 minutos e 37°C 

durante 120 minutos. O cDNA foi diluído 1:10 em água deionizada estéril para a 

utilização nas reações de quantificação por PCR em tempo real. 

 

13.2 PCR quantitativo em tempo real (qPCR) 
Para validar os resultados obtidos no microarray, foram eleitos genes 

candidatos que tiveram sua expressão quantificada por PCR quantitativa em tempo 

real.  

A qPCR permite a quantificação relativa da expressão gênica utilizando o 

método TaqMan® (Applied Biosystems). A metodologia de TaqMan® consiste na 

utilização de primers específicos para o gene de interesse, bem como uma sonda de 

hidrólise, que se liga com especificidade ao fragmento amplificado. A cada ciclo de 

reação, a sonda se liga ao fragmento a ser amplificado, e é degradada devido a 

atividade 5´→3´ exonuclease da enzima Taq polimerase. Com isso, a sonda emite 

fluorescência dada pelo fluorocromo FAM® (comprimento de onda de 520 nm) que é 

captada pelo filtro, do aparelho ABI Prism 7500 Sequence Detection System 

(Applied Biosystems, EUA). A intensidade de fluorescência é proporcional ao 

número de fragmentos amplificados. Os resultados da qPCR foram analisados pelo 

software Sequence Detection System V2.0.1 (Applied Biosystems, EUA). 

Utilizou-se na reação 5,0 µL de TaqMan® Universal PCR Master Mix (2X); 

0,5 µL de sonda gene-específica (20X); 2,0 µL de cDNA diluído 1:10 (v/v) e água 

livre de RNAse para um volume final de 10 µL. 

Os genes utilizados para a validação foram: MYC (Hs00153408_m1), 

SOX2 (Hs01053049_s1), TCL1 (Hs00172040_m1), POU5F1 (Oct4) 

(Hs01895061_u1), NANOG (Hs02387400_g1), KLF4 (Hs00358836_m1), LIN28 

(Hs00702808_s1), CDH1 (Hs00170423_m1), TP53 (Hs01034249_m1), SNAIL 

(Hs00195591_m1), ZEB1 (Hs00232783_m1), SLUG (Hs00950344_m1), TWIST1 

(Hs00361186_m1) e BMP7 (Hs00233476_m1). 

O nível da expressão dos transcritos foi calculado com base nos Cq 

(quantification cycle) obtidos e a normalização da reação foi feita pela média 
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geométrica dos genes endógenos RPL13A (sonda in house) e B2M (

Hs99999907_m1) (VANDESOMPELE et al., 2002) utilizando o método de cálculo do 

2-∆∆Ct (PFAFFL, 2001). Todas as reações foram analisadas em duplicata. As reações 

de amplificação foram conduzidas no equipamento 7500 Real Time PCR (Applied 

Biosystems). 

 

13.3 Análises estatísticas 
A análise estatística para avaliação das diferenças de expressão gênica 

foram realizadas utilizando o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. As análises 

descritas acima foram realizadas utilizando-se o software Prism 4 (GraphPad 

Software, Inc., EUA) e consideradas estatisticamente significantes quando o valor de 

p foi menor que 0,05 (p<0,05). 

 

14. Western blotting (WB) 
À aproximadamente 1 x 106 células foi adicionado 100 µL de tampão de 

amostra para WB (TrisCL pH 6,8 100 mM; β-mercaptoetanol 5%; dodecil sulfato de 

sódio (SDS) 4%; glicerol 20%). As amostras foram incubadas a 100°C durante 5 

minutos para a desnaturação das proteínas, e armazenadas a -20°C  até a 

realização do WB. 

 

14.1 Eletroforese em gel de poliacrilamida 
Foram preparados os géis de resolução (poliacrimida 15%; Tris-base pH 

8,8 25%; SDS 0,1 %; Perssulfato de Amônio 1%; TEMED 0,04%) e de empilhamento 

(poliacrimida 5%; Tris-base pH 6,8 12,5%; SDS 12,5%; Perssulfato de Amônio 1%; 

TEMED 0,1% ) para a realização da eletroforese. Os géis foram polimerizados em 

suportes de vidro, contendo um pente de 1 mm de espessura para a formação dos 

poços de aplicação, e posicionados nos suportes da cuba.  Adicionou-se tampão de 

corrida (Tris-base 0,3% (p/v); Glicina 1,45% (p/v); SDS 0,1 % (p/v); pH 8,4) à cuba. 

Foram adicionados 0,5 µL de azul de bromofenol 5% à 20 µL de amostra 

em tampão de WB. Em seguida, 20 µL de amostra foi aplicado em cada poço e 12 

µL de marcador (Precision Plus Protein,  BioRad, EUA) foi aplicado no primeiro poço 

do gel. A eletroforese foi conduzida a 80 volts (V) durante 30 minutos iniciais e após 

esse período, a 100 V durante 90 minutos. 
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14.2 Transferência da amostra para membrana de PVDF 
O sistema de transferência (BioRad, EUA) foi preparado contendo o gel 

de poliacrilamida posicionado sobre uma membrana de PVDF (PVDF Hybond-P, 

Amershan Biosciences, Reino Unido), previamente ativada em metanol e tampão de 

transferência (Tris-base 0,3% (p/v); Glicina 1,45% (p/v); metanol 20 %; pH 8,3), 

dispostos entre papel filtro e uma esponja umedecidos em tampão de transferência. 

Após a montagem, o sistema foi posicionado na cuba de transferência 

contendo tampão de transferência, em isopor com gelo para evitar 

superaquecimento. A transferência foi conduzida a 0,3 amperes durante 90 minutos. 

A eficiência da transferência foi testada corando-se a membrana com 

Solução de Ponceau seguida de descoloração em tampão TBS-T (Tris-base 0,25% 

(p/v); NaCl 0,8%; Tween 0,1%, pH 7,6). A presença de bandas homogêneas de 

proteínas na membrana indicava uma transferência eficiente. 

 

14.3 Bloqueio da membrana 
A membrana foi incubada durante 2 horas, com agitação, em solução de 

bloqueio (TBS-T 5% Soro albumina bovina (BSA))  para impedir a ligação não-

inespecífica do anticorpo. 

 

14.4 Incubação com anticorpos 
Após o bloqueio da membrana, a mesma foi posicionada em um saco 

plástico ao qual foi adicionado o anticorpo primário anti-TCL1 (Cell Signaling 

Technologies #4042, EUA) ou anti-beta-actina na diluição 1:1000. O saco plástico foi 

selado de modo a não existir bolhas. A membrana foi incubada com o anticorpo 

primário overnight, a TA, sob agitação. 

Após a incubação com o anticorpo primário, a membrana foi lavada por três 

vezes de dez minutos com tampão TBS-T. Em seguida, a membrana foi incubada em 

saco plástico com o anticorpo secundário anti-coelho marcado com peroxidase (GE 

Healthcare, Reino Unido), na diluição 1:2000, durante 1 hora, sob agitação. 

Terminada a incubação com o anticorpo secundário, a membrana foi lavada 

novamente, por três vezes em tampão TBS-T. Em seguida, a membrana foi imersa em 

reagente ECL Plus Western Blotting Detection System (GE Healthcare, Reino Unido) 

durante 1 minuto, protegida da luz. A detecção da quimioluminescência foi realizada 

pelo equipamento ImageQuant 350 (GE Healthcare, Reino Unido). 



Materiais e Métodos 33

15. Bibliotecas de microarray 
A metodologia de microarray tem o seu princípio baseado principalmente 

na propriedade de hibridação por complementaridade dos ácidos nucléicos e no fato 

das sondas aderidas à lâmina de microarray apresentarem sequências similares às 

dos genes de interesse, e complementares às sequências do RNA mensageiro 

(RNAm). A tecnologia de microarrays pode ser utilizada para a determinação de 

perfis de expressão gênica, ou para o estudo de genômica funcional. A análise do 

perfil de expressão gênica das populações celulares foi realizada por meio da 

plataforma comercial Agilent® de microarrays de oligonucleotídeos utilizando o kit 

One-Color Microarray-Based Gene Expression (Quick Amp Labeling) (Agilent, EUA) 

em lâminas com 4 microarrays de 44.000 sondas cada (4x44k).  

 

15.1 Seleção das amostras 
As amostras descritas na tabela 1 foram incluídas no experimento de 

microarray: 

 
Tabela 1. Lista das amostras utilizadas no experimento de microarray. 

 Tipo celular Condição de 
cultivo Inserção de gene Denominação 

1 Fibroblasto CCD27Sk DMEM 10% SFB - Fib-CCD.1 
2 Fibroblasto CCD27Sk pluripotência - Fib-CCD.2 
3 Fibroblasto BJ DMEM 10% SFB - Fib-BJ.3 
4 Fibroblasto BJ pluripotência - Fib-BJ.4 
5 Fibroblasto CCD27Sk pluripotência TCL1 F-Tcl.1 
6 Fibroblasto BJ pluripotência TCL1 F-Tcl.2 
7 Fibroblasto CCD27Sk pluripotência TCL1, SOX2, MYC F-TSM.1 
8 Fibroblasto CCD27Sk pluripotência TCL1, SOX2, MYC F-TSM.2 
9 Fibroblasto CCD27Sk pluripotência TCL1, SOX2, MYC F-TSM.3 

10 Fibroblasto BJ pluripotência TCL1, SOX2, MYC F-TSM.4 
11 CTE humana brasileira pluripotência - ESC-BR1.1 
12 CTE humana brasileira pluripotência - ESC-BR1.2 
13 CTE humana H9 pluripotência - ESC-H9.1 

14 iPS_BM_01 pluripotência OCT4, SOX2, KLF4 e 
MYC iPS_BM.1 

 
Todas as amostras incluídas nos experimentos de microarray foram 

cultivadas em condições de pluripotência (Matrigel® e meio mTeSRTM), com exceção 

das amostras 1 e 3, que foram cultivadas em meio DMEM 10% SFB. 
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15.2 Purificação do RNA total 
 

15.2.1 Tratamento com DNase 
As amostras de RNA foram tratadas com a enzima DNase (Invitrogen, 

Carlsbad, Califórnia – EUA) para excluir eventual contaminação com DNA. 

Utilizou-se na reação 2,5 µL de DNase (1U/µL), 10,0 µL de tampão DNase I 

Reaction Buffer (10X), o RNA total obtido da extração e  água livre de RNAse para um 

volume final de 100 µL. A reação foi incubada durante 10 minutos em TA. 
 

15.2.2 RNA Clean-up 
As amostras de RNA tratadas com DNase foram ainda submetidas a 

purificação (RNA clean-up) utilizando-se o kit RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Alemanha).  

Às amostras, foram adicionados 350 µL de tampão RLT e homogeneizou-

se. Em seguida, adicionou-se 250 µL de etanol e transferiu-se o volume total para a 

coluna RNeasy Mini spin e centrifugou-se durante 15 segundos a 13.000 x g. O 

eluído foi descartado e a seguir foi adicionado à coluna 500 µL do tampão RPE. 

Centrifugou-se novamente nas mesmas condições e o eluído foi descartado. 

Novamente, foi adicionado tampão RPE e centrifugou-se durante 2 minutos a 13.000 

x g. O eluído foi descartado e em seguida adicionou-se 30 µL de água livre de 

RNAse para eluição do RNA retido na coluna. A coluna foi incubada durante 3 

minutos em TA e posteriormente centrifugada durante 1 minuto a 13.000 x g. O 

eluído continha o RNA com alto grau de pureza. 

O RNA purificado foi quantificado novamente em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 260 nm. 
 

15.3 Preparação dos Spikes 
Os spikes são sequências de RNA utilizados como controles positivos 

para monitoramento de todo o procedimento do microarray, desde a amplificação da 

amostra até a marcação e o processamento dos dados. Os spikes foram diluídos e 

adicionados às amostras no início do procedimento.  

Inicialmente, o tubo contendo o estoque dos spikes foi aquecido a 37°C 

durante 5 minutos e homogeneizado. Em seguida, foram feitas três diluições: 1:20 (2,0 µL 

da solução estoque + 38,0 µL de tampão de diluição); 1:25 (2,0 µL da primeira diluição + 

48,0 µL de tampão de diluição) ; 1:5 (16,0 µL da segunda diluição + 64,0 µL de tampão 

de diluição). As amostras foram homogeneizadas entre cada diluição.  
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15.4 Reação de marcação 
A reação de marcação da amostra foi realizada em tubos de 0,5 µL 

adicionando-se: 1 µg de RNA, 5,0 µL de Spike (terceira diluição), 1,2 µL de primer 

promotor T7 e água livre de RNAse para um volume final de 11,5 µL. A reação foi 

incubada a 65°C durante 10 minutos para a desnaturação dos primers e amostras. 

Incubou-se durante 5 minutos em gelo. Em seguida, foram adicionados aos tubos os 

seguintes reagentes: 4,0 µL de tampão de primeira fita (5X), 2,0 µL de ditiotreitol 

0,1M (DTT), 1,0 µL de mix de dNTP (10 mM), 1,0 µL de enzima transcriptase 

reversa MMLV e 0,5 µL da enzima RNAse out. As reações foram colocadas no 

termociclador e incubadas a 40°C durante 2 horas,  65°C durante 15 minutos e 4°C 

durante 5 minutos. 

Após a síntese da primeira fita, foi realizada a reação de marcação do 

cRNA adicionando-se aos tubos: 15,3 µL de água livre de RNAse, 20,0 µL de 

tampão de transcrição (4X), 6,0 µL de DTT 0,1M, 8,0 µL de mix de NTP, 6,4 µL de 

polietilenoglicol 50 % (PEG), 0,5 µL da enzima RNAse out, 0,6 µL da enzima 

pirofosfatase inorgânica, 0,8 µL da enzima RNA polimerase T7 e 2,4 µL de CTP 

marcada com cianina (Cyanine 3-CTP). As amostras foram incubadas a 40°C 

durante 2 horas. 

Após a marcação do cRNA, as amostras foram submetidas a purificação 

(RNA clean-up) utilizando-se o kit RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Alemanha) (descrita no 

item 2.1.2). 

 

15.5 Quantificação do cRNA 
A incorporação do fluorocromo cianina foi quantificada no equipamento 

NanoDrop (Thermo scientific, EUA). Foram determinados os seguintes parâmetros: 

i) concentração do fluorocromo cianina 3 (pmol/µL). ii) Razão de absorbância 

260nm/280nm. iii) Concentração de cRNA (ng/µL). 

Em seguida foram calculados a quantidade total de cRNA ( = 

[concentração de cRNA x 30]/1000) e a atividade específica da cianina (= 

[concentração de cianina x 1000]/concentração de cRNA). Os valores foram 

considerados satisfatórios quando: quantidade total de cRNA foi maior que 1,65 µg e 

atividade específica da cianina foi maior que 9,0 pmol Cy3/µg cRNA. 
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15.6 Hibridação 
As amostras foram preparadas para a hibridação adicionando-se a um 

tubo de 1,5 mL: 1,65 µg de cRNA, 11,0 µL de Agente bloqueador (10X), 2,2 µL de 

tampão de fragmentação (25X) e água livre de RNAse para um volume final de 55,0 

µL. A reação foi incubada a 60°C durante 30 minutos para a fragmentação do cRNA. 

Em seguida, adicionou-se 55 µL de tampão de hibridação Hi-RPM GEx (2X) e 

homogeneizou-se. 

A hibridação das lâminas de microarray requer a utilização de dois 

elementos: o gasket (lâmina vedadora com quatro poços, correspondentes aos 

quatro arrays da lâmina) e câmara de hibridação (chamber). Primeiramente, um 

gasket novo foi posicionado corretamente na câmara de hibridação. Em seguida, as 

amostras foram adicionadas cuidadosamente nos poços do gasket e a lâmina de 

microarray foi posicionada invertida sobre o gasket. A câmara de hibridação foi 

fechada e o sistema foi incubado em forno de hibridação a 65°C, durante 17 horas, 

10 rpm.  

 

15.7 Lavagem da lâmina de microarray 
Após a hibridação, a lâmina de microarray foi lavada antes do 

escanemento. Preparou-se três cubas para a lavagem, duas contendo o tampão de 

lavagem 1 e uma cuba contendo tampão de lavagem 2 aquecido a 37°C.  

A câmara de hibridação foi retirado do forno e aberta. Removeu-se o gasket 

com lâmina de microarray e transferiu-se para a cuba n°1. O gasket foi solto e deixado na 

cuba. A lâmina de microarray foi transferida rapidamente para a cuba n°2 e agitou-se com 

auxílio de agitador magnético durante 1 minuto. A lâmina foi transferida para a cuba n°3 e 

agitou-se durante 1 minuto. A seguir, a lâmina foi removida lentamente da cuba, 

armazenada sob proteção da luz e estava pronta para o escaneamento. 

 

15.8 Escaneamento 
Após a lavagem e a secagem das lâminas, estas foram escaneadas e 

analisadas para a quantificação dos spots utilizando o software Agilent feature 

extraction (FE) versão 9.5.1 (Agilent, EUA). As lâminas foram escaneadas a 532 nm 

(fluorescência do Cy3) utilizando uma resolução de 5 µm. Em suma, o software 

reconhece os spots presentes na lâmina e quantifica a intensidade de fluorescência 

de cada spot.  
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15.9 Análise dos resultados 
 
15.9.1 Análise e agrupamento dos dados 

Os dados de expressão gênica gerados foram comparados com dados de 

bibliotecas disponíveis no banco de dado público Gene Expression Omnibus (GEO) 

e que foram obtidos utilizando-se a mesma plataforma. Os dados correspondiam as 

bibliotecas descritas na tabela 2. 

 
Tabela 2. Lista das bibliotecas de microarray incluídas nas análises comparativas. 

  Tipo celular 
número de 

acesso Denominação 
15 CTE humana H9 GSM194390 ESC-H9.2 
16 CTE humana BG03  GSM194391 ESC-BG03 
17 CTE humana ES01  GSM194392 ESC-ES01 
18 CTE humana H1  GSM336012 ESC-H1 
19 iPS de fibroblastos humanos iPS-HDF  GSM241846 iPS-HDF 

20 
iPS de fibroblastos humanos: iPS-
OSKGlis  GSM648497 iPS-OSKGlis 

21 
iPS de fibroblastos humanos iPS-
OSKM  GSM648498 iPS-OSKM 

22 
Linhagem de fibroblastos humanos 
HDF  GSM242095 Fib-HDF.1  

23 
Linhagem de fibroblastos humanos 
HDF  GSM648499 Fib-HDF.2  

24 Linhagem de fibroblastos humanos BJ  GSM596135 Fib-BJ.1  
25 Linhagem de fibroblastos humanos BJ  GSM596153 Fib-BJ.2  

  
Com objetivo de avaliar as similaridades dos perfis globais de expressão 

gênica entre as diferentes bibliotecas, os dados foram processados utilizando o 

pacote R Agi4x44PreProcess do disponível no projeto Bioconductor e os 

agrupamentos com heatmap utilizando o pacote R gplots disponível no CRAN 

(http://cran.r-project.org/).  

 

15.9.2 Seleção e classificação funcional dos genes diferencialmente expressos  
Os genes selecionados como diferencialmente expressos foram avaliados 

quanto ao seu papel biológico utilizando a plataforma de análises online Ingenuity 

Pathway Analysis (Ingenuity System Inc - EUA). 
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VI. RESULTADOS 
 

1. Clonagem do gene TCL1 
Com o objetivo de avaliar a contribuição do gene TCL1 durante a 

reprogramação celular, um fragmento de 627 pares de base (pb) do gene, baseado 

na sequência referência disponível no Genebank (NM_021966.2), foi clonado no 

vetor de expressão pLenti-1054. A figura 1 (Materiais e Métodos) apresenta a 

sequência e a posição dos primers que permitiram a clonagem. Na figura 8, é 

possível observar a etapa de clonagem do fragmento de 627 pb de TCL1 no vetor 

pCR2.1-TOPO (Figura 9A) e no vetor de expressão pLenti-1054 (Figura 9B). 

 

 
Figura 9. Clonagem do gene TCL1. A) Foto de gel de agarose 1% 
contendo amplificação do fragmento de TCL1 clonado no vetor pCR2.1-
TOPO. É possível observar que o fragmento estava presente nas 11 
colônias testadas. A primeira raia representa o marcador de peso 
molecular 1 kb DNA ladder (New England BioLabs, EUA). A última raia 
representa o branco da reação de PCR. B) Digestão do vetor pLenti-
1054. As duas raias da esquerda representam digestões do vetor pLenti-
1054 clonado com o gene TCL1, digerido com as enzimas de restrição 
SalI e SmaI., mostrando o fragmento de 627 pares de base clonado. As 
duas raias da direita representam o vetor pLenti-1054 vazio linearizado 
pela digestão com as mesmas enzimas. A primeira raia representa o 
marcador de peso molecular 1 kb DNA Ladder (New England BioLabs, 
EUA). 

 
 

627 pb 

627 pb

10021 pb

 

A 

B 
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2. Geração de células transduzidas com o gene TCL1 
Foram estabelecidas linhagens celulares de fibroblastos CCD-27Sk e BJ 

transduzidas com TCL1. As mesmas linhagens foram transduzidas com o vetor 

pLenti-1054 vazio (Empty) como controle. Duas linhagens de fibroblastos distintas 

foram avaliadas (CCD-27Sk e BJ) com o objetivo de excluir quaisquer alterações 

oriundas do tipo celular utilizado.  

O vetor pLenti-1054 possui o gene de seleção GFP (green fluorescent 

protein) e, assim, podemos verificar a eficiência da transdução. Na figura 10A, 

podemos observar a morfologia das células 293FT produtoras dos vírus e das 

células transduzidas, além da expressão da proteína fluorescente GFP observada 

por microscopia de fluorescência, indicadora de células transduzidas. A análise da 

expressão de GFP também foi observada por meio de citometria de fluxo. Os 

resultados mostraram que o protocolo de transfecção/transdução resultou em uma 

eficiência de mais de 80% de infecção para as células CCD-27Sk e BJ (dados não 

mostrados). As amostras com expressão induzida de TCL1 foram coletadas em 

TRIzol®  para a extração de RNA e em tampão de amostra de WB para 

experimentos subsequentes. 

As linhagens celulares com expressão induzida de TCL1 foram 

caracterizadas em nível molecular, por meio de PCR em tempo real, e em nível 

proteico, por meio de WB. A caracterização confirmou que a transdução do 

fragmento de TCL1 foi eficiente em aumentar os níveis de RNAm (em até 10.000 

vezes) e de proteína deste gene, comparados às células virgens (não transduzidas) 

ou às células transduzidas com o vetor vazio (Empty) (Figura 10B e 10C). 

Com o objetivo de avaliar a modulação gênica que a indução de TCL1 

suscita nas células transduzidas, alguns genes importantes no processo de 

reprogramação celular e na transição mesenquimal-epitelial (MET) foram avaliados 

quanto aos níveis relativos de expressão pela metodologia qPCR.  

Foram analisadas três grupos: i) Fib: CCD-27Sk virgem e BJ virgem; ii) 

Fib-Empty: CCD+Empty e BJ+Empty; iii) Fib-TCL1: CCD+TCL1 e BJ+TCL1. Os 

experimentos foram realizados em triplicata. Foram avaliados os dois genes 

adicionais utilizados na geração das células iPS-TSM (além de TCL1): SOX2 e 

MYC; quatro genes marcadores de células pluripotentes indiferenciadas: OCT4, 

NANOG, KLF4 e LIN28; dois genes indutores da MET: CDH1 e BMP7; e quatro 

genes inibidores da MET: SNAIL, SLUG, TWIST e ZEB1. 
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Figura 10. Estabelecimento de linhagens celulares expressando TCL1. A) Transdução das 
células. A1) Células 293FT transfectadas para a produção viral. Imagem adquirida em 
contraste de fase. A4) Células 293FT transfectadas. Imagem adquirida por epifluorescência, 
mostrando células GFP positivas. A2/A3) Células CCD-27Sk transduzidas com o vetor pLenti-
1054 + TCL1 (contraste de fase). A5/A6) Células CCD-27Sk transduzidas com o vetor pLenti-
1054 + TCL1, mostrando células GFP positivas, contendo o transgene TCL1 
(Epifluorescência) B) Quantificação relativa da expressão gênica de TCL1 por qPCR 
linhagens: CCD-27Sk virgem (CCD27Sk), CCD-27Sk transduzida com o vetor vazio 
(CCD+Empty), CCD-27Sk transduzida com TCL1 (CCD+TCL1), BJ virgem (BJ), BJ+Empty e 
BJ+TCL1. As barras indicam os níveis de expressão gênica relativa à expressão da célula 
virgem, utilizada como calibrador. As barras verticais indicam o erro médio padrão da 
triplicata. C) Quantificação das proteínas TCL1 e B-actina (ACTB) por Western blotting, nas 
amostras: CCD-27Sk (CCD) e BJ transduzidas com o vetor vazio (Empty) (raias da esquerda) 
e as mesmas células transduzidas com TCL1 (raias da direita), todas em duplicata. 
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Nas figuras 11A e 11B são observados os resultados da quantificação 

relativa dos genes avaliados. De uma maneira geral, a inserção de TCL1 não 

modulou a expressão dos genes envolvidos na reprogramação celular (Figura 11A) 

ou na MET (Figura 11B), pois não houveram diferenças significativas entre as 

amostras. É importante destacar que a inserção do vetor vazio (Empty) e do vetor 

com TCL1 modularam de forma similar a expressão dos genes, indicando que as 

alterações foram resultado do evento de infecção da célula e não da ação de TCL1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Quantificação relativa da expressão dos genes envolvidos na (A) 
reprogramação e na (B) transição mesenquimal-epitelial (MET), por qPCR. A expressão 
relativa foi determinada nos grupos: i) Fib: CCD-27Sk virgem e BJ virgem; ii) Fib-Empty: 
CCD+Empty e BJ+Empty; iii) Fib-TCL1: CCD+TCL1 e BJ+TCL1. As barras indicam os 
níveis de expressão gênica relativa à expressão das células virgens, utilizadas como 
calibrador. As barras verticais indicam o erro médio padrão da triplicata. 
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3. Padronização do protocolo de reprogramação  
Durante o desenvolvimento deste projeto, foi otimizado em nosso 

laboratório o protocolo de geração de células-tronco pluripotentes induzidas (iPS). 

Trata-se de um protocolo laborioso e longo com duração mínima de 30 dias (figura 8 

- Materiais e Métodos), além de oneroso e de padronização complexa. As principais 

modificações do protocolo previamente estabelecido em nosso grupo de pesquisa 

(Picanço et al., 2011) e que permitiram aumentar a eficiência do procedimento 

foram: i) produção viral por um tempo prolongado e com múltiplas coletas do 

sobrenadante; ii) concentração dos lentivírus, resultando no aumento do título viral; 

iii) padronização do momento da troca da condição de cultivo; e iv) padronização da 

quantidade de células plaqueadas no meio de cultura mantenedor da pluripotência. 

Com a alteração destas variáveis, o protocolo foi otimizado permitindo a 

geração duas linhagens celulares de iPS a partir do fibroblasto BJ, utilizando os 

fatores clássicos descritos por Yamanaka, OCT4, SOX2, KLF4 e MYC (Takahashi & 

Yamanaka, 2006), que foram denominadas iPS_BM_01 e iPS_BM_02. A 

iPS_BM_01 foi gerada com o conjunto de quatro vetores bicistrônicos denominados 

pLM. A iPS_BM_02 foi gerada com o vetor policistrônico STEMCCA 4F (ver 

descrição em Materiais e Métodos). As linhagens celulares iPS_BM_01 e 

iPS_BM_02 foram obtidas em um sistema de cultivo sobre células feeder, as MEF 

(mouse embryonic fibroblast) e meio de CTE (DMEM/F12 + KOSR). Após as 

primeiras passagens, as colônias foram transferidas para o sistema de cultivo sobre 

uma matriz proteica, o Matrigel® e meio mTeSR™1. A geração de colônias 

diretamente sobre o Matrigel® não foi possível para estes conjuntos de vetores. 

Essas linhagens de iPS clássicas foram utilizadas como controle positivo da 

pluripotência em nossos experimentos, assim como a linhagem comercial de CTE 

H1, disponível no laboratório. 

 

4. Caracterização das colônias 
As linhagens celulares iPS_BM_01 e iPS_BM_02 foram cultivadas em 

duas condições distintas: plaqueadas sobre células feeder, as MEF (mouse 

embryonic fibroblast); e plaqueadas sobre uma matriz proteica, o Matrigel®. Em 

ambas as condições de cultivo, as colônias apresentaram morfologia característica 

de CTE, com o tamanho celular bastante reduzido, o núcleo aumentado, o 

citoplasma pouco abundante, o crescimento em forma de colônias homogêneas, as 



Resultados 44

bordas bem definidas e com fortes junções célula-célula (Figura 12). Cada um dos 

vetores utilizados para a reprogramação da iPS_BM_01 possui um dos fatores de 

transcrição e um gene marcador fluorescente distinto, o que permite a detecção de 

emissão de fluorescência (figuras 12A-F). O vetor utilizado para a geração da 

iPS_BM_02 não possui gene repórter (figuras 12G e 12H). 

 

Figura 12. Morfologia de colônias de iPS. A) Colônia da iPS_BM_01, P2, imagem adquirida 
em contraste de fase (CF). B) Colônia da iPS_BM_01, P2, imagem adquirida por 
epifluorescência, no filtro DAPI. C) Colônia da iPS_BM_01, P2, imagem adquirida por 
epifluorescência, no filtro rodamina. D) Colônia da iPS_BM_01, P2, imagem adquirida por 
epifluorescência, no filtro GFP. E) Colônia da iPS_BM_01, P3, cultivada sobre MEF (CF). F) 
Colônia da iPS_BM_01, P3, cultivada sobre Matrigel (CF). G) Colônia da iPS_BM_02, P2, 
cultivada sobre MEF (CF). H) Colônia da iPS_BM_02, P2, cultivada sobre matrigel (CF). I) 
Colônia de célula-tronco embrionária H1, P37, cultivada sobre Matrigel (CF). P: passagem. 
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5. Aplicação do protocolo de reprogramação para o estudo da superexpressão 
de TCL1 

Como a inserção de TCL1 não havia modulado a expressão dos genes 

envolvidos na reprogramação celular e, de posse de um protocolo de reprogramação 

celular padronizado, decidimos aplicar o novo protocolo para a inserção de TCL1 e, 

então, avaliar o seu efeito na reprogramação celular mediante a uma condição de 

cultivo favorecedora da pluripotência. O protocolo consistiu das mesmas etapas 

utilizadas para a geração de iPS: produção viral por um tempo prolongado e 

concentração dos lentivírus, além da troca da condição de cultivo para o meio de 

cultura mantenedor da pluripotência. Foram obedecidos os tempos e quantidades de 

células plaqueadas que haviam sido padronizados no protocolo de reprogramação.  

Quando empregamos o protocolo de reprogramação otimizado, utilizando as 

combinações gênicas: i) TCL1 (TCL1) e ii) TCL1, SOX2 e MYC (TSM), observamos o 

aparecimento de grupos celulares sugestivos de colônias de células-tronco 

pluripotentes. A obtenção dessas colônias iPS-like somente com a inserção do gene 

TCL1 não era esperada e portanto as colônias foram expandidas e caracterizadas. 

As colônias obtidas com a inserção de TCL1 (TCL1) ou TCL1, SOX2 e MYC 

(TSM) foram geradas no sistema de cultivo sobre Matrigel®. As primeiras alterações na 

morfologia das células, sugerindo o aparecimento de colônias, foram observadas no dia 6 

(D6) após a troca da condição de cultivo. Na figura 13 (13A, 13C, 13E e 13G), podemos 

observar a morfologia inicial dessas colônias no D8. Aproximadamente no D12, as 

colônias foram repicadas manualmente e transferidas para nova placa revestida de 

Matrigel®, consideradas então a passagem 1 (P1). A partir da primeira passagem, 

pudemos observar que as colônias, independente da célula de origem (CCD-27Sk ou BJ) 

e da combinação gênica utilizada (TCL1 ou TSM), possuíam características morfológicas 

sugestivas de iPS (figuras 13B, 13D, 13F e 13H). Os vetores utilizados para produção 

viral possuíam o gene repórter GFP e foi possível observar, por microscopia, a expressão 

da proteína fluorescente nas colônias (figura 13J). Em análises morfológicas, essas 

colônias apresentavam junções célula-célula menos evidentes do que as CTE ou iPS, 

além de um crescimento acelerado, comparadas com a iPS_BM_01 e iPS_BM_02. 

Ainda, algumas colônias apresentavam evidências de diferenciação nas bordas, bordas 

não bem definidas e/ou o centro da colônia era escuro, sugestivo de morte celular. Essas 

colônias foram expandidas até aproximadamente a P7 para a caracterização e estoque. 
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Figura 13. Morfologia de colônias iPS-like obtidas com a inserção de TCL1 
(TCL1) ou TCL1, SOX2 e MYC (TSM), após a mudança da condição de cultivo. As 
células foram cultivadas sobre Matrigel. A) CCD+TCL1 D8. B) CCD+TCL1 P4. C) 
BJ+TCL1 D8. D) BJ+TCL1 P4. E) CCD+TSM D8. F) CCD+TSM P3. G) BJ+TSM 
D8. H) BJ+TSM P3. I) CCD+TCL1 P2, contraste de fase. J) CCD+TCL1 P2, 
epifluorescência, filtro GFP. CCD: fibroblasto humano CCD-27Sk. BJ: fibroblasto 
humano BJ. TSM: TCL1, SOX2 e MYC. D: dia. P: passagem. 
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Os fibroblastos virgens (CCD-27Sk e BJ) também foram cultivados nas 

mesmas condições (Matrigel® e meio mTeSR™1) e não foram observadas 

alterações morfológicas durante os 15 dias de cultivo (dados não mostrados). 

 

6. Imunofenotipagem 
As linhagens celulares geradas foram avaliadas quanto à expressão 

proteica de marcadores intracelulares de pluripotência (OCT4 e NANOG) e dos 

marcadores de superfície SSEA-4 (marcador de pluripotência), CD90 (marcador de 

células fibroblastoides e de células-tronco) e CD45 (marcador da linhagem 

leucocitária). Como controles positivos, foram utilizadas CTE H1, iPS_BM_01 e 

iPS_BM_02. 

A imunofenotipagem revelou um perfil semelhante entre as colônias TCL1 

e TSM, independente da célula de origem (CCD-27Sk e BJ) (figura 14). Dos 

marcadores testados, as colônias TCL1 e TSM foram positivas para NANOG (com 

variação de 68 a 89% de células positivas) e negativas para os demais. 

Curiosamente, as linhagens de CTE H1 e iPS_BM_02 também apresentaram-se 

negativas para OCT4, enquanto a iPS_BM_01 apresentou 51% de células positivas. 

Ainda, H1, iPS_BM_01 e iPS_BM_02 foram positivas para SSEA-4 e CD90 

enquanto as colônias TCL1 e TSM apresentaram-se negativas. Todas as linhagens 

testadas foram negativas para o marcador CD45, como esperado. 
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Figura 14. Imunofenotipagem das células obtidas com a inserção de TCL1 (T) ou TCL1, 
SOX2 e MYC (TSM), e das células pluripotentes iPS_BM_01, iPS_BM_02 e CTE H1. Os 
histogramas mostram a porcentagem de células positivas para o marcador em questão. 
Histogramas gerados com o software FlowJo.  CCD: fibroblasto humano CCD-27Sk. BJ: 
fibroblasto humano BJ. TSM: TCL1, SOX2 e MYC. CTE H1: célula-tronco embrionária 
humana H1.  
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7. Teste da Fosfatase alcalina 
Todas linhagens celulares geradas foram testadas quanto a positividade 

para a enzima fosfatase alcalina, ensaio utilizado para identificação de células 

pluripotentes. As linhagens CTE H1, iPS_BM_01 e a iPS_BM_02 foram utilizadas 

como controles positivos do teste. 

Os resultados mostraram que as colônias TCL1 e TSM não foram 

positivas para o teste da fosfatase alcalina, enquanto CTE H1, iPS_BM_01 e a 

iPS_BM_02 apresentaram reação fortemente positiva (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Teste de atividade da enzima Fosfatase Alcalina. 
A) CCD+TCL1. B) BJ+TCL1. C) CCD+TSM. D) BJ+TSM. E) 
iPS_BM_01. F) iPS_BM_02. G) CTE H1. A coloração rosa-
avermelhada indica atividade positiva da enzima. CCD: 
fibroblasto humano CCD-27Sk. BJ: fibroblasto humano BJ. 
TSM: TCL1, SOX2 e MYC. CTE H1: célula-tronco 
embrionária humana H1. 
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8. Análise da expressão gênica por qPCR 
Com o objetivo de examinar a modulação gênica que a indução de TCL1 

aliada ao protocolo de reprogramação celular promoveram nas células, alguns 

genes importantes no processo de reprogramação celular e na transição 

mesenquimal-epitelial (MET) foram avaliados quanto aos níveis relativos de 

expressão pela metodologia qPCR.  

Foram comparados os cinco grupos de amostras listados na tabela 3.  

 
Tabela 3. Lista das amostras utilizadas para a quantificação da expressão gênica por qPCR. 

Fib Fib_T Fib_TSM iPS_BM CTE 
CCD27Sk cultivado em DMEM CCD27Sk + TCL1 P0 CCD27Sk + TSM P0 iPS_BM_01 H1 
CCD27Sk cultivado em 
mTeSR CCD27Sk + TCL1 P4 CCD27Sk + TSM P4 iPS_BM_02 H9 
BJ cultivado em DMEM BJ + TCL1 P0 BJ + TSM P4  BR1 
BJ cultivado em mTeSR BJ + TCL1 P4 F_TSM_1*   

    F_TSM_2*     
P: passagem. TSM: TCL1, SOX2 e MYC. *amostras provenientes de Picanço-Castro, 2011. Fib: fibroblastos virgens. 
FibT: fibroblastos transduzidos com TCL1. 

 

Foram quantificados os genes de pluripotência: TCL1, SOX2, MYC, 

OCT4, NANOG, KLF4 e LIN28; o gene supressor de tumor TP53; o gene indutor da 

MET: CDH1; e os genes inibidores da MET: SNAIL, ZEB1 e SLUG (figura 16). É 

possível notar um aumento significativo da expressão de TCL1 (160.000x), SOX2 

(2.400x), MYC (6x), NANOG (182x), LIN28 (40x), TP53 (4x), CDH1 (144x) e uma 

redução nos níveis de SLUG (5,5x) no grupo Fib-T, quando comparados com o 

grupo Fib.  

A comparação dos grupos Fib e Fib-TSM revelou o aumento significativo 

da expressão de SOX2 (4.800x), MYC (7x), NANOG (460x), LIN28 (105x) e CDH1 

(259x). Ainda, nesta comparação, a expressão de OCT4 apresentou-se 

significantemente elevada (14x) no grupo Fib-TSM. Não houve diferença na 

expressão de TP53 e SLUG entre esses dois grupos. Por fim, a expressão de KLF4, 

SNAIL e ZEB1 não mostrou alteração entre as comparações. Os grupos iPS e CTE 

foram utilizadas como controle positivo da expressão gênica (figura 16). 
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Figura 16. Quantificação relativa da expressão dos genes envolvidos na reprogramação e 
na transição mesenquimal-epitelial (MET), por qPCR. A expressão relativa foi determinada 
nos grupos: i) Fib ; ii) Fib-T; iii) Fib-TSM; iv) iPS; e v) CTE (Tabela 3). As barras indicam 
os níveis de expressão (2-ddCt) relativos à expressão da mediana do grupo Fib, utilizado 
como calibrador. As barras verticais indicam o erro médio padrão da triplicata. O teste não 
paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado para avaliar a diferença de expressão entre os 
grupos Fib vs. Fib-T e Fib vs. Fib_TSM. *p<0,05. 
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Com o intuito de verificar se o vetor poderia interferir no processo de 

reprogramação, os fibroblastos foram transduzidos com o vetor vazio (Fib-Empty) 

utilizando o protocolo de reprogramação celular e a condição de cultivo favorecedora da 

pluripotência. Como resultado, não foi observada a formação de colônias (dados não 

mostrados). Essas amostras (Fib-Empty) também foram avaliadas quanto aos níveis de 

expressão gênica dos genes envolvidos na reprogramação celular e na MET, com o 

objetivo de avaliar se apenas o fenômeno da transdução era capaz de modular a 

expressão destes genes. Na figura 17, pode-se observar que o grupo Fib-Empty não 

apresentou alteração na expressão gênica comparado com o grupo Fib. Apenas as 

expressões dos genes KLF4 e LIN28 foram alterados com a inserção do vetor vazio. 
 

Figura 17. Quantificação relativa da expressão dos genes envolvidos na reprogramação e 
na transição mesenquimal-epitelial (MET), por qPCR. A expressão relativa foi determinada 
nos grupos: i) Fib (Fibroblastos CCD27Sk e BJ cultivados em mTeSR); ii) Fib-Empty; e iii) 
Fib-T. As barras indicam os níveis de expressão (2-ddCt) relativos à expressão da mediana do 
grupo Fib, utilizado como calibrador. As barras verticais indicam o erro médio padrão da 
triplicata. 

 

 
9. Bibliotecas de microarray 
 

9.1 Processamento dos dados 
Um total de 25 bibliotecas de microarray foi utilizado para as análises de 

expressão gênica, compreendendo as 14 bibliotecas geradas por este trabalho e 11 

bibliotecas públicas. Essa comparação foi possível, pois todas as bibliotecas foram 
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Os dados brutos de todas as 25 bibliotecas tiveram o sinal extraído e 

processado utilizando-se o software Agilent Feature Extraction resultando no total de 

45.015 sondas. Em seguida, aplicou-se o filtro do pacote Agi4x44PreProcess, que 

remove as sondas controle e sondas com sinal de baixa qualidade, como sondas com 

sinal não distinguível do background. Uma sonda é considerada apta quando apresenta 

boa qualidade de sinal em pelo menos 90% das bibliotecas. A aplicação deste filtro 

resultou em um total de 37.630 sondas. O valor da intensidade de sinal destas sondas 

foi normalizado. Quando uma sonda possuía mais de um representante, foi considerada 

a média das réplicas, dentro de cada experimento. Após a sumarização das sondas 

ambíguas, permaneceram 35.379 sondas. Sondas referentes a genes localizados nos 

cromossomos sexuais (X e Y) e  referentes a genes que não possuíam anotação 

cromossômica foram removidas das análises, resultando em 26.637 sondas. Este foi o 

número de sondas considerados para as análises a seguir. 

 

9.2 Análise exploratória dos dados 
Os dados de expressão gênica pré-processados foram submetidos a um 

agrupamento hierárquico de acordo com semelhanças nos níveis de expressão. O 

objetivo desta análise foi verificar o quão semelhantes eram as 25 bibliotecas, 

considerando o conjunto total de dados. A análise resultou em um dendrograma 

contendo três grupos, representando três conjuntos de dados que se assemelhavam: i) 

o primeiro grupo (à esquerda) contém as diferentes bibliotecas de fibroblastos; ii) o 

segundo grupo (central) contém bibliotecas de células pluripotentes, CTE e iPS; 

enquanto que iii) o terceiro grupo (à direita) contém as bibliotecas de F-Tcl e F-TSM 

(Figura 18). É possível notar que o grupo de células modificadas com TCL1 possui 

maior similaridade com o grupo de células pluripotentes do que com o grupo dos 

fibroblastos, mostrando que a inserção dos genes (TCL1 ou TCL1, SOX2 e MYC) 

alterou de modo expressivo o transcriptoma das células de origem. 

Adicionalmente, foi realizada uma análise de correspondência entre as 

variáveis “sondas” e “amostras”. Esta análise visou estabelecer uma relação de 

associação entre as sondas e as amostras e resultou na representação espacial 

dessas variáveis, mostrando a correspondência entre elas ao longo de dois eixos 

(Figura 19) (Fellenberg et al., 2001). A proximidade espacial entre as amostras 

indica a relação de semelhança que a variável “amostra” possui em relação a 

variável “sonda”, ou seja, as amostras que se agruparam juntas possuem genes 
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(sondas) com expressão semelhante. É possível observar que os dados da variável 

“sonda” permitiram que as “amostras” se localizassem em três diferentes posições: i) 

fibroblastos, ii) células pluripotentes (CTE e iPS) e iii) F-Tcl/F-TSM. Mais uma vez, 

nota-se que a inserção dos genes TCL1 ou TCL1, SOX2 e MYC alterou de modo 

expressivo o transcriptoma dos fibroblastos de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 18. Dendrograma mostrando o agrupamento hierárquico do conjunto total de dados 
das 25 bibliotecas de microarray. O agrupamento hierárquico resultou em três conjuntos de 
dados com semelhança de expressão gênica: o primeiro grupo (à esquerda) contém as 
diferentes bibliotecas de fibroblastos. O segundo grupo (central) contém bibliotecas de 
células pluripotentes, CTE e iPS. O terceiro grupo (à direita) contém as bibliotecas de F-Tcl 
e F-TSM 
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Figura 19. Análise de correspondência entre as variáveis “sondas” e “amostras”. As 
amostras que apresentavam sondas (ou seja, genes) com expressão correlacionada 
mostraram a mesma localização espacial, discriminando três grupos: i) fibroblastos, ii) 
células pluripotentes (CTE e iPS) e iii) F-Tcl/F-TSM. As cores indicam a classificação das 
amostras de acordo com a legenda no canto superior direito.  

 

Quando foram analisadas as 10 sondas com maior distância em cada 

eixo da análise de correspondência, foram gerados um heatmap e um dendrograma 

que identificou, novamente, três grupos distintos: i) fibroblastos, ii) células 

pluripotentes (CTE e iPS) e iii) F-Tcl/F-TSM (Figura 20). Esta análise representa um 

agrupamento mostrando que essas sondas são capazes de discriminar as amostras 

nesses três grupos, podendo ser consideradas assinaturas gênicas. Na tabela 4 

podemos ver a lista de genes identificados como assinaturas gênicas de cada grupo. 

Algumas sondas se repetem pois são representadas por diferentes sequências. 



Resultados 56

Figura 20. Heatmap e dendrograma gerados com dados das sondas com maior distância 
em cada eixo da análise de correspondência. A lista de sondas representa os genes com 
maior diferença de expressão e que são capazes de discriminar os três grupos de amostras: 
i) F-Tcl/F-TSM (grupo da esquerda), ii) fibroblastos (grupo central) e iii) células pluripotentes 
(CTE e iPS) (grupo da direita).  
 

Tabela 4. Lista de sondas consideradas assinaturas 
gênicas de cada um dos grupos distintos. 

  CTE/iPS Fib F-Tcl/F-TSM 
1 PTPRZ1 GBP3 GNGT1 
2 LIN28A GBP3 DMRT3 
3 TDGF1 CFH HOXC12 
4 TDGF1P3 CASP1 SFTA3 
5 LRRN1 APBB1IP ANKRD19P 
6 DPPA4 ITGBL1 NKX2-1 
7 SCG3 ITGBL1 PRAME 
8 CALB1 TMEM119 LOC645249 
9 LOC389023 FAP PRAME 
10 TDGF1 MMP3 MNX1 
11 LECT1   
12 L1TD1   
13 SNURF   
14 SNRPN   
15 SNRPN     

CTE: células-tronco embrionárias. Fib: Fibroblastos.  
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Com o objetivo de melhor caracterizar os três agrupamentos de dados, foi 

realizada uma busca pela sonda mais distante em cada um dos eixos da análise de 

correspondência. Na figura 21 pode-se observar as três sonda identificadas como 

marcadores de cada um dos grupos. Aplicando-se uma estratégia de validação 

cruzada (método leave-one-out) obteve-se o resultado de 100% de validação, 

indicando que esses três genes são bons marcadores para cada um dos três 

grupos. O gene LRRN1 (leucine rich repeat neuronal 1), marcador do grupo de 

células pluripotentes (CTE e iPS), possui papel na proliferação celular, mas não há 

associação descrita com células pluripotentes. O gene MNX1 (motor neuron and 

pancreas homeobox 1) apresentou-se como marcador do grupo de células 

modificadas com TCL1 e codifica um fator de transcrição envolvido com 

diferenciação neural. Por fim, o gene FAP (fibroblast activation protein, alpha), que 

codifica uma proteína de membrana, foi identificado como marcador do grupo de 

fibroblastos.  

 

 
Figura 21. Identificação, baseada na análise de correspondência, de genes marcadores dos 
grupos: i) células pluripotentes (CTE e iPS): gene MNX1; ii) células modificadas com TCL1 
(F-Tcl/F-TSM): gene MNX1; e iii) fibroblastos: gene FAP. 

LRRN1/A_24_P240187

MNX1/A_32_P6015

FAP/A_23_P56746
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9.3 Análise diferencial e funcional dos dados 
 

9.3.1 Comparação dos grupos Fib e F-Tcl 
Com objetivo de identificar genes modulados por TCL1 foi realizada uma 

análise comparativa entre os grupos Fib e F-Tcl a fim de se identificar genes 

diferencialmente expressos. A análise resultou em 2938 sondas diferencialmente 

expressas entre o dois grupos, considerando-se uma razão de expressão (fold change, FC) 

≥2 e p≤0,01. Dessas, 1445 sondas estavam hipoexpressas no grupo F-Tcl, enquanto 1493 

estavam hiperexpressas neste grupo. Na figura 22 é possível observar uma representação 

gráfica dos genes diferencialmente expressos, na forma de volcano plot. As listas das 30 

sondas com maior diferença de expressão, hipoexpressas e hiperexpressas, no grupo F-

Tcl encontram-se nas tabelas 5 e 6, respectivamente. Após a inserção de TCL1 nas 

células, o gene com maior redução na expressão foi o gene representado pela sonda 

S100A6 (S100 calcium binding protein A6), envolvido na proliferação de fibroblastos. O 

gene com maior aumento de expressão foi representado pela sonda MNX1. 
 

Figura 22. Volcano plot demonstrando as sondas diferencialmente expressas entre os grupos: 
fibroblastos (Fib) e células modificadas com TCL1 (F-Tcl). Os pontos em verde representam as 
sondas hiperexpressas no grupo F-Tcl (1493), enquanto os pontos em vermelho representam as 
sondas hipoexpressas neste grupo (1445), considerando-se FC≥2 (fold change) e p≤0,01. Os 
pontos em preto representam sondas sem diferença de expressão entre os dois grupos. 
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Tabela 5. Lista das 30 sondas menos expressas no grupo F-Tcl, comparado com o grupo Fib.   

  Gene Symbol Fib F-Tcl FC p 
1 S100A6 17.215 2.954 14.3 0.00 
2 COL1A2 16.939 2.854 14.1 0.00 
3 DCN 15.495 2.755 12.7 0.00 
4 FAP 14.451 2.592 11.9 0.00 
5 GREM1 13.536 2.191 11.3 0.00 
6 LUM 14.110 3.180 10.9 0.00 
7 NNMT 15.622 4.818 10.8 0.00 
8 MMP3 13.432 2.691 10.7 0.00 
9 LOC100507165 12.813 2.186 10.6 0.00 
10 PRKCDBP 15.598 5.255 10.3 0.00 
11 THBS2 14.989 4.699 10.3 0.00 
12 MMP1 15.490 5.202 10.3 0.00 
13 PSG8 12.502 2.322 10.2 0.00 
14 IGFBP3 15.227 5.214 10.0 0.00 
15 AEBP1 13.698 3.703 10.0 0.00 
16 PSG6 12.174 2.293 9.9 0.00 
17 THBS2 12.442 2.680 9.8 0.00 
18 THBS1 12.483 2.868 9.6 0.00 
19 MEG3 13.284 3.772 9.5 0.00 
20 MT1M 11.773 2.309 9.5 0.00 
21 CDH11 13.676 4.225 9.5 0.00 
22 COPZ2 13.106 3.715 9.4 0.00 
23 MFAP5 11.984 2.717 9.3 0.00 
24 MLPH 13.229 3.979 9.3 0.00 
25 KRTAP1-5 11.944 2.708 9.2 0.00 
26 ATP10A 11.772 2.546 9.2 0.00 
27 CTHRC1 13.778 4.650 9.1 0.00 
28 MYL9 12.472 3.390 9.1 0.00 
29 HSPB2 12.650 3.619 9.0 0.00 
30 TSPYL5 11.766 2.797 9.0 0.00 

Fib: fibroblastos. F-Tcl: fibroblastos + TCL1. FC: Fold Change. p: p value.  
Os valores numéricos de Fib e F-Tcl representam as intensidades de 
fluorescência do experimento de microarray e indicam os níveis de expressão da 
sonda. 
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Tabela 6. Lista das 30 sondas mais expressas no grupo F-Tcl, comparado com o grupo Fib.     
  Gene Symbol Fib F-Tcl FC p 
1 MNX1 3.122 14.116 -11.0 0.00 
2 COL2A1 2.540 13.185 -10.6 0.00 
3 CXCR4 3.479 13.287 -9.8 0.00 
4 HS6ST2 2.466 11.711 -9.2 0.00 
5 FZD10 2.755 11.874 -9.1 0.00 
6 PDLIM3 3.875 12.990 -9.1 0.00 
7 HOXB9 5.347 14.307 -9.0 0.01 
8 BMP7 3.218 12.101 -8.9 0.00 
9 CGA 3.333 12.100 -8.8 0.00 
10 PRDM13 2.595 11.358 -8.8 0.00 
11 CGA 3.555 12.223 -8.7 0.00 
12 HLA-DOA 3.353 12.003 -8.7 0.00 
13 CCDC3 4.225 12.857 -8.6 0.00 
14 RIMKLA 2.977 11.518 -8.5 0.00 
15 COCH 3.860 12.119 -8.3 0.00 
16 CKMT1A 3.976 12.233 -8.3 0.00 
17 COCH 2.750 11.000 -8.3 0.00 
18 KCNQ2 3.071 11.281 -8.2 0.00 
19 CPVL 2.986 11.160 -8.2 0.00 
20 NMU 3.835 11.856 -8.0 0.00 
21 ASRGL1 5.059 12.950 -7.9 0.00 
22 NUP210 2.799 10.611 -7.8 0.00 
23 LOC645249 3.050 10.823 -7.8 0.00 
24 BEX5 3.473 11.221 -7.7 0.00 
25 PRAME 3.389 11.116 -7.7 0.00 
26 FAM155B 2.794 10.501 -7.7 0.00 
27 LIN28B 2.302 10.004 -7.7 0.00 
28 GAL3ST1 3.558 11.227 -7.7 0.00 
29 AIF1L 3.538 11.149 -7.6 0.00 
30 CRYGD 3.001 10.555 -7.6 0.00 

Fib: fibroblastos. F-Tcl: fibroblastos + TCL1. FC: Fold Change. p: p value.  
Os valores numéricos de Fib e F-Tcl representam as intensidades de 
fluorescência do experimento de microarray e indicam os níveis de expressão 
da sonda. 

 

Os genes diferencialmente expressos entre os grupos Fib e F-Tcl foram 

analisados pelo software Ingenuity Pathway Analysis (IPA), que permite a 

identificação de vias canônicas, de funções biológicas e de reguladores upstreams, 

baseado em uma lista de genes. Dentre as vias canônicas mais representadas, 

envolvendo os 2938 genes modulados após a inserção de TCL1 nos fibroblastos, 

estavam as vias: Pluripotência de células-tronco embrionárias humanas (figura 23), 

Sinalização Wnt/β-catenina (figura 24) e Regulação da transição epitelial-

mesenquimal (figura 25). A representação gráfica das vias canônicas apresentadas 

nas figuras 23, 24 e 25 mostra, em colorido, os genes presentes no conjunto de 

dados analisados. Esses resultados sugerem que a indução de TCL1 modulou vias 

importantes para o processo de reprogramação celular. 
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Figura 23. Via canônica de Pluripotência de células-tronco embrionárias humanas. Os 
genes coloridos foram modulados após a inserção de TCL1 nos fibroblastos. Em verde 
estão os genes hiperexpressos no grupo F-Tcl e em vermelho os genes hipoexpressos 
neste grupo, em comparação ao grupo Fib. 

 

 

A via canônica de Pluripotência de CTE apresenta-se com genes ativados 

(verde) e genes inibidos (vermelho) por TCL1 (figura 23). Pode-se dizer no grupo F-

Tcl, as moléculas SOX2 e ZIC3, favorecedoras da pluripotência, foram moduladas, 

contribuindo para a reprogramação.  
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Figura 24. Via canônica de sinalização Wnt/β-catenina. Os genes coloridos foram 
modulados após a inserção de TCL1 nos fibroblastos. Em verde estão os genes 
hiperexpressos no grupo F-Tcl e em vermelho os genes hipoexpressos neste grupo, em 
comparação ao grupo Fib. 

 

 

A via de sinalização Wnt/β-catenina também apresentou-se alterada no 

grupo F-Tcl comparado com o grupo Fib, apresentado genes que foram ativados 

(verde) e genes que foram reprimidos (vermelho), sugerindo que TCL1 pode 

modular esta importante via (figura 24). 
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Figura 25. Via canônica de regulação da transição epitelial-mesenquimal. Os genes 
coloridos foram modulados após a inserção de TCL1 nos fibroblastos. Em verde estão os 
genes hiperexpressos no grupo F-Tcl e em vermelho os genes hipoexpressos neste grupo, 
em comparação ao grupo Fib. 

 
A superexpressão de TCL1 no grupo F-Tcl também alterou a via de 

regulação da transição epitelial-mesenquimal. Na figura 25, é possível observar que 

os genes SNAI2 e TWIST apresentaram-se reprimidos e o gene CDH1 (E-cadherin) 

apresentou-se ativado, sugerindo a indução da MET (transição mesenquimal-

epitelial), processo favorecedor da reprogramação celular.  
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Adicionalmente, a análise mostrou que as funções celulares e 

moleculares mais representadas dentre os genes diferencialmente expressos entre 

os grupos Fib e F-Tcl foram: a) movimento celular; b) crescimento e proliferação 

celular; c) desenvolvimento celular; d) sobrevivência e morte celular; e) morfologia 

celular. Destas, destaca-se a modulação de crescimento e proliferação celular e 

também a sobrevivência e morte celular, funções conhecidamente importantes para 

a reprogramação celular e manutenção da pluripotência. 

Também foram avaliados possíveis reguladores upstream, isto é, 

moléculas que estariam regulando os genes que se apresentaram diferencialmente 

expressos. Dentre os reguladores apontados na análise do IPA, destacam-se 

TGFB1 e TP53, preditos como inibidos na grupo F-Tcl; e ESR1 (receptor de 

estrógeno), predito como ativado neste grupo. 

 

9.3.2 Comparação dos grupos F-Tcl e CTE 

Com objetivo de identificar genes ativos nas CTE e que não haviam sido 

modulados por TCL1 foi realizada uma análise comparativa entre os grupos F-Tcl e 

CTE, que resultou em 1896 sondas diferencialmente expressas (FC≥2 e p≤0,01), 

sendo dessas, 914 hipoexpressas no grupo F-Tcl e 982 hiperexpressas neste grupo 

(figura 26).  As tabelas 7 e 8 contém as listas das 30 sondas com maior diferença de 

expressão, hipoexpressas e hiperexpressas no grupo F-Tcl, respectivamente. 
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Figura 26. Volcano plot demonstrando as sondas diferencialmente 
expressas entre os grupos: células-tronco embrionárias (CTE) e 
células modificadas com TCL1 (F-Tcl). Os pontos em verde 
representam as sondas hiperexpressas no grupo F-Tcl (982), 
enquanto os pontos em vermelho representam as sondas 
hipoexpressas neste grupo (914), considerando-se FC≥2 (fold 
change) e p≤0,01. Os pontos em preto representam sondas sem 
diferença de expressão entre os dois grupos. 
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Tabela 7. Lista das 30 sondas menos expressas no grupo F-Tcl, comparado com o grupo 
CTE.   

  Gene Symbol CTE F-Tcl FC p 
1 L1TD1 15.852 3.420 12.4 0.00 
2 DPPA4 13.397 2.337 11.1 0.00 
3 TDGF1 15.027 3.985 11.0 0.00 
4 POU5F1 14.940 4.589 10.4 0.00 
5 SNRPN 13.276 3.009 10.3 0.00 
6 POU5F1 15.198 4.960 10.2 0.00 
7 POU5F1P4 14.177 4.058 10.1 0.00 
8 SNURF 13.489 3.380 10.1 0.00 
9 LECT1 13.651 3.719 9.9 0.00 
10 KRT19 14.981 5.129 9.9 0.00 
11 LRRN1 12.202 2.411 9.8 0.00 
12 MEST 12.578 2.819 9.8 0.00 
13 POU5F1 15.202 5.575 9.6 0.00 
14 ZNF93 11.831 2.236 9.6 0.00 
15 PTPRZ1 11.936 2.370 9.6 0.00 
16 VRTN 13.335 3.830 9.5 0.00 
17 POU5F1P3 14.807 5.373 9.4 0.00 
18 SNRPN 12.246 2.817 9.4 0.00 
19 SFRP2 11.975 2.554 9.4 0.00 
20 S100A6 12.366 2.954 9.4 0.00 
21 NANOG 13.882 4.594 9.3 0.00 
22 SPP1 11.976 2.782 9.2 0.00 
23 PPP2R2B 12.858 3.712 9.1 0.00 
24 TDGF1P3 11.565 2.475 9.1 0.00 
25 SERPINB9 11.944 2.907 9.0 0.00 
26 IDO1 11.662 2.655 9.0 0.00 
27 LIN28A 11.493 2.527 9.0 0.00 
28 RARRES2 12.072 3.142 8.9 0.00 
29 LEFTY2 11.881 2.955 8.9 0.00 
30 PLBD1 11.345 2.475 8.9 0.00 

CTE: células-tronco embrionárias. F-Tcl: fibroblastos + TCL1. FC: Fold Change. 
p: p value.  
Os valores numéricos de CTE e F-Tcl representam as intensidades de 
fluorescência do experimento de microarray e indicam os níveis de expressão da 
sonda. 
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Tabela 8. Lista das 30 sondas mais expressas no grupo F-Tcl, comparado com o grupo 
CTE.   

  Gene Symbol CTE F-Tcl FC p 
1 CGA 2.614 12.100 -9.5 0.00 
2 HOXB9 5.033 14.307 -9.3 0.00 
3 HOXD10 3.350 12.602 -9.3 0.00 
4 SLFN11 4.467 13.385 -8.9 0.00 
5 HOXB13 3.614 12.476 -8.9 0.00 
6 CGA 3.408 12.223 -8.8 0.00 
7 HOXA7 3.077 11.589 -8.5 0.00 
8 PRAME 2.670 11.116 -8.4 0.00 
9 HOXB3 3.729 12.135 -8.4 0.00 
10 HOXA11-AS 3.500 11.879 -8.4 0.00 
11 SIX1 4.782 13.113 -8.3 0.00 
12 HOXB6 5.844 14.066 -8.2 0.00 
13 HOXC9 4.151 12.336 -8.2 0.00 
14 HOXA9 2.947 11.021 -8.1 0.00 
15 FOXC1 8.728 16.723 -8.0 0.00 
16 TBX1 4.803 12.758 -8.0 0.00 
17 MNX1 6.172 14.116 -7.9 0.00 
18 FOXD2 3.880 11.754 -7.9 0.00 
19 FOXF2 4.283 12.105 -7.8 0.00 
20 ERAP2 2.893 10.313 -7.4 0.00 
21 NKX2-1 2.823 10.198 -7.4 0.00 
22 MGC16121 7.061 14.304 -7.2 0.00 
23 DLX1 2.912 10.089 -7.2 0.00 
24 SFTA3 2.346 9.521 -7.2 0.00 
25 AHRR 3.531 10.667 -7.1 0.00 
26 SRPX2 3.451 10.534 -7.1 0.00 
27 PLD6 3.854 10.778 -6.9 0.00 
28 FOXC1 6.010 12.871 -6.9 0.00 
29 PPARG 2.870 9.630 -6.8 0.00 
30 LOC645249 4.175 10.823 -6.6 0.00 

CTE: células-tronco embrionárias. F-Tcl: fibroblastos + TCL1. FC: Fold Change. 
p: p value.  
Os valores numéricos de CTE e F-Tcl representam as intensidades de 
fluorescência do experimento de microarray e indicam os níveis de expressão da 
sonda. 

 
Dentre os genes menos expressos no grupo F-Tcl em relação ao grupo 

CTE, destacam-se genes importantes para a pluripotência como POU5F1 (OCT4), 

NANOG e LIN28A (tabela 7), indicando que esses genes não foram ativados por 

TCL1. Por outro lado, os genes da família HOX (HOXB9, HOXD10, HOXB13, 

HOXA7, HOXB3, HOXB6, HOXC9, HOXA9) apresentaram-se hiperexpressos no 

grupo F-Tcl (tabela 8), indicando modulação por TCL1. Os genes da família HOX 

estão envolvidos em diversos processos celulares como divisão, migração e 

apoptose celular. Particularmente, o gene HOXB9 também encontrou-se mais 

expresso no grupo Fi-Tcl comparado com o grupo Fib (tabela 6), reforçando a 

modulação por TCL1.   
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9.4 Análise funcional direcionada 
Em seguida, foi realizada um análise funcional direcionada, dos 

processos biológicos de interesse. Quando foram analisados os níveis de expressão 

de sondas de genes específicos de células somáticas, considerados como uma 

assinatura gênica de fibroblastos por (GHOSH et al., 2010), observou-se que estes 

genes haviam sido silenciados nas células modificadas com TCL1 (figura 27) apesar 

de uma expressão residual dos genes de fibroblastos. Foi realizado o agrupamento 

por similaridade considerando a expressão destas sondas e observou-se que as 

células modificadas com TCL1 formara um grupo a parte, intermediário entre o 

grupo formado por fibroblastos e o grupo formado por células pluripotentes, estando 

mais próximo deste.  

Com o objetivo de avaliar como os genes que regulam a pluripotência 

haviam sido modulados nas células modificadas com TCL1, foi realizada uma 

comparação da expressão de 74 genes, considerados assinatura gênica de CTE por 

Lowry et al. (2008) e considerados marcadores de CTEs indiferenciadas pela 

Iniciativa Internacional de Células-tronco (Adewumi et al., 2007). Após a comparação 

da expressão destes genes gerou-se um dendrograma que resultou no agrupamento 

apresentado na figura 28. As células modificadas com TCL1 formaram um grupo 

que, desta vez, se apresentou mais próximo do grupo formado por fibroblastos do 

que do grupo de células pluripotentes, mostrando que os genes de pluripotência não 

foram, em sua maioria, ativados. 

A avaliação de 44 genes associados com a transição epitelial-

mesenquimal EMT/MET (THIERY et al., 2009) revelou sua modulação nas células 

modificadas com TCL1 (figura 29). O dendrograma resultante da comparação 

mostrou que as células modificadas com TCL1 se agruparam, próximas ao grupo 

formado por células pluripotentes, e mais distante do grupo de fibroblastos.  

Por fim, foram pesquisados genes associados com proliferação celular de 

acordo com o Gene Ontology e, mais uma vez, foram observados três grandes 

grupos: células modificadas com TCL1, fibroblastos e células pluripotentes. Como 

observado na figura 30, o grupo de células pluripotentes e de células modificadas 

com TCL1 mostraram maior semelhança, em comparação com o grupo de 

fibroblastos. 
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Figura 27. Heatmap e dendrograma gerados com dados das sondas representantes de 
genes marcadores de fibroblastos. A análise identificou três grupos de amostras: i) 
fibroblastos (grupo da esquerda), ii) células modificadas com TCL1 (grupo central) e iii) 
células pluripotentes (CTE e iPS) (grupo da direita). Considerando a expressão destes 
genes, as células modificadas com TCL1 são mais semelhantes com células pluripotentes, 
do que com fibroblastos. 
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Figura 28. Heatmap e dendrograma gerados com dados das sondas representantes de 
genes marcadores de pluripotência. A análise identificou três grupos de amostras: i) 
fibroblastos (grupo da esquerda), ii) células modificadas com TCL1 (grupo central) e iii) 
células pluripotentes (CTE e iPS) (grupo da direita). Considerando a expressão destes 
genes, as células modificadas com TCL1 se assemelharam mais com fibroblastos, do que 
com células pluripotentes.  
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Figura 29. Heatmap e dendrograma gerados com dados das sondas representantes de 
genes associados com a transição epitelial-mesenquimal (EMT/MET). A análise 
identificou três grupos de amostras: i) fibroblastos (grupo da esquerda), ii) células 
modificadas com TCL1 (grupo central) e iii) células pluripotentes (CTE e iPS) (grupo da 
direita). Considerando a expressão destes genes, as células modificadas com TCL1 
possuíam um perfil de expressão mais parecido com células pluripotentes, do que com 
fibroblastos.  
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Figura 30. Heatmap e dendrograma gerados com dados das sondas representantes de 
genes associados com proliferação celular. A análise identificou três grupos de amostras: 
i) fibroblastos (grupo da esquerda), ii) células modificadas com TCL1 (grupo central) e iii) 
células pluripotentes (CTE e iPS) (grupo da direita). Considerando a expressão destes 
genes, as células modificadas com TCL1 possuíam um perfil de expressão mais semelhante 
ao de células pluripotentes, do que de fibroblastos.  
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V. DISCUSSÃO 
 

Estudo dos mecanismos de reprogramação 
Além do grande potencial no campo da medicina regenerativa, as células 

iPS constituem um importante modelo para o estudo da complexa rede molecular 

que permite a conversão de um tipo celular em outro. Desse modo, investigar a 

modulação dos fatores de transcrição sobre as células iPS contribui para o 

entendimento dos mecanismos que são ativados e reprimidos nessas células, além 

de melhorar a eficiência de sua geração e a segurança de sua utilização.  

Desde que as células iPS foram descritas (TAKAHASHI e YAMANAKA, 

2006), diversos trabalhos buscam entender os mecanismos de reprogramação,  

melhorar a eficiência e  controlar a diferenciação dessas células para tecidos de 

interesse. Uma das estratégias é o uso de diferentes combinações de FT. Uma série 

de trabalhos recentes, baseados na descrição de Takahashi e Yamanaka, 

descreveu a utilização de FT relacionados à diferenciação de determinadas 

linhagens para a conversão direta de fibroblastos murinos em células diferenciadas, 

sem a passagem das células de origem por um estádio pluripotente. O mecanismo, 

nesses casos, foi a conversão de células adultas em células unipotentes, que 

puderam se diferenciar em um tipo celular específico (IEDA et al., 2010; 

VIERBUCHEN et al., 2010). De modo interessante, Szabo et al., (2010) 

demonstraram a conversão direta de fibroblastos humanos para um estádio 

multipotente e com a utilização de apenas um FT, OCT4. Também neste caso, a 

conversão não envolveu a passagem por um estádio pluripotente, mas permitiu a 

interconversão de células somáticas de ontogenia diferente.  

A geração de célula iPS deu início a diversos estudos de análise global da 

expressão gênica e de regulação epigenética. Alguns trabalhos demonstram que 

células iPS e CTE são transcricionalmente diferentes (CHIN et al., 2009) enquanto 

outros autores relataram ser semelhantes (GUENTHER et al., 2010). Também foi 

sugerido, que as diferenças observadas entre iPS e CTEs podem ser devidas às 

condições distintas de cultivo entre os diferentes laboratórios (NEWMAN e 

COOPER, 2010). Ainda, é importante ressaltar que o perfil de expressão gênica da 

célula parental (background genético) e o tipo de vetor utilizado na reprogramação 

podem ter um impacto no perfil transcricional das células resultantes (STADTFELD e 

HOCHEDLINGER, 2010).  
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Esses resultados discrepantes suscitaram uma discussão a respeito do 

uso de algoritmos estatísticos para a análise de dados de expressão gênica gerados 

por microarray (CHIN et al., 2010). Segundo Chin, há a necessidade de se 

padronizar as análises a fim de que diferentes grupos cheguem às mesmas 

conclusões quando analisam os mesmos dados. 

Outra questão, levantada por Loh e Lim (2010), é se o fato do perfil 

transcricional de células iPS ser “semelhante” ao de CTE garante a funcionalidade 

destas células. Estudos mostraram que perfis transcricionais de diferentes células 

pluripotentes de camundongo: CTE, células germinativas e células-tronco do 

epiblasto, são diferentes, indicando que a pluripotência é regulada por diferentes 

vias (SHAROVA et al., 2007; TESAR et al., 2007). Ainda, se existe essa diferença no 

perfil transcricional de células pluripotentes murinas, Loh e Lim (2010) sugerem que 

as pequenas diferenças observadas entre iPS e CTE possam ser funcionalmente 

irrelevantes. 

 

A escolha de TCL1  
O gene Tcl1 foi identificado pelo grupo de Yamanaka, em uma análise de 

expressão diferencial, como superexpresso em células embrionárias murinas 

(MITSUI, TOKUZAWA et al., 2003). Em um trabalho subsequente do mesmo grupo, 

Tcl1 foi utilizado pela primeira vez para a reprogramação celular, dentre os 24 

fatores testados para essa finalidade nos experimentos iniciais. Neste trabalho, Tcl1 

não mostrou participação na geração de colônias de iPS murinas (TAKAHASHI e 

YAMANAKA, 2006).  

Posteriormente, Picanço-Castro et al. (2011) mostraram que a 

combinação TCL1, SOX2 e MYC (TSM) era suficiente para reprogramar fibroblastos 

humanos. As colônias geradas mostraram-se parcialmente reprogramadas, com 

morfologia característica de CTE, expressão de marcadores pluripotentes, 

capacidade de gerar células das três linhagens germinativas in vitro e perfil de 

expressão gênica compatível com de células pluripotentes. Entretanto, essas células 

não foram capazes de gerar teratoma quando injetadas em camundongos 

imunodeficientes. Este foi o primeiro relato da capacidade de TCL1, em adição a 

outros fatores, em reprogramar células somáticas. Quando os fibroblastos foram 

induzidos apenas com SOX2 e MYC, não foram observadas colônias com 

morfologia de CTE (PICANCO-CASTRO, RUSSO-CARBOLANTE et al., 2011), 
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indicando que a superexpressão de TCL1, em adição aos outros dois fatores, foi 

essencial para a reprogramação das células TSM. 

No presente estudo, foram estabelecidas linhagens celulares com 

superexpressão exclusiva de TCL1 com o objetivo de avaliar se vias importantes 

para a pluripotência haviam sido moduladas, e assim, investigar o papel de TCL1 na 

reprogramação celular. Interessantemente, após a modificação das células com 

TCL1, foram quantificados alguns genes candidatos a serem modulados por este 

gene (SOX2, OCT4, NANOG, MYC, KLF4, LIN28, CDH1, BMP7, TWIST, SNAIL, 

SLUG e ZEB1), mas não foram observadas alterações transcricionais dos mesmos. 

Os fibroblastos com indução de TCL1 haviam sido cultivados em meio 

DMEM 10% de SFB, condição de cultivo das células virgens. Durante a geração de 

iPS faz-se necessário cultivar os fibroblastos transduzidos em condições de cultivo 

especiais para a indução e manutenção das células em um estado de pluripotência. 

A condição de cultivo de pluripotência consiste na presença de uma matriz proteica 

(uma combinação de colágeno IV, fibronectina, laminina, vitronectina), do fator de 

crescimento fibroblast growth factor (FGF) e na adição de modificadores 

epigenéticos, como inibidores da enzima histona-desacetilase (ácido valproico e 

butirato de sódio). Quando fibroblastos humanos foram transduzidos com os quatro 

fatores clássicos de reprogramação (OCT4, SOX2, KLF4 e MYC) e mantidos em 

meio DMEM 10% de SFB, não houveram alterações morfológicas e também não 

foram observadas alterações transcricionais dos mesmos genes anteriormente 

quantificados (dados não mostrados). Apenas os genes que foram superexpressos 

(OSKM) tiveram seus níveis de expressão aumentados. Estes resultados indicam 

que a pressão exercida pela condição de cultivo favorecedora da pluripotência 

possui influência na modulação gênica e na consequente alteração morfológica, 

observados durante a reprogramação.  

Desse modo, o protocolo de reprogramação celular otimizado no 

laboratório foi aplicado para a inserção de TCL1 nos fibroblastos CCD27Sk e BJ e, 

então, avaliar o efeito de TCL1 na reprogramação, mediante a uma condição de 

cultivo favorecedora da pluripotência. Curiosamente, obtivemos colônias com 

morfologia sugestiva de colônias de células-tronco pluripotentes, com marcação 

positiva para a proteína intracelular NANOG e com níveis de expressão gênica 

elevados de SOX2, MYC, NANOG, LIN28, TP53, CDH1 e reduzidos de SLUG, 

quando comparados com fibroblastos virgens. Entretanto, essas colônias foram 
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negativas para a marcação intracelular de OCT4 e para a enzima fosfatase alcalina. 

Esse achados indicam que o cultivo das células induzidas com TCL1 em condição 

de cultivo de pluripotência permitiu a alteração fenotípica dessas células, 

direcionada para a reprogramação celular. Os fibroblastos virgens e fibroblastos 

transduzidos com o vetor vazio também foram cultivados na condição de 

pluripotência e não foram observadas alterações morfológicas ou transcricionais, 

indicando que a modificação gênica com TCL1 foi essencial para as alterações 

observadas.  

 

Análise do transcriptoma 
Com intuito de avaliar as alterações transcricionais decorrentes da 

inserção de TCL1 e do cultivo em condições favorecedoras da pluripotência, foram 

comparados os perfis de expressão gênica obtidos por microarray de 25 bibliotecas, 

incluindo as células modificadas com TCL1; células modificadas com TCL1, SOX2 e 

MYC; fibroblastos; CTE e iPS. 

A análise exploratória dos dados de expressão gênica global resultou em 

um agrupamento hierárquico das 25 amostras em três grupos distintos: i) grupo de 

fibroblastos; ii) grupo de células pluripotentes (CTE e iPS) e iii) grupo de células 

modificadas com TCL1 (incluindo TCL1 ou TCL1, SOX2 e MYC). Pudemos observar 

que a introdução de TCL1 modificou o perfil de expressão dos fibroblastos e as 

células resultantes adquiriram um perfil transcricional que se assemelhou mais com 

o perfil de células pluripotentes do que com o perfil das células de origem. Os dados 

mostram ainda, que a introdução de TCL1, embora direcione a célula para a 

reprogramação celular, não permite que a célula se reprograme completamente, 

mesmo na presença dos fatores SOX2 e MYC. 

Além disso, foi possível determinar assinaturas gênicas capazes de 

distinguir cada um dos três grupos distintos. Esses genes podem ser utilizados para 

monitorar o processo de reprogramação celular, ou seja, sua expressão podem ser 

utilizadas como marcadores da eficiência do processo.   

A análise diferencial dos dados entre as bibliotecas de fibroblastos (Fib) e 

fibroblastos modificados com TCL1 (F-Tcl) permitiu identificar genes que foram 

modulados por TCL1 quando na condição de cultivo de pluripotência. A investigação 

de vias canônicas representadas dentre os genes diferencialmente expressos 

revelou que, embora as células com TCL1 não estejam reprogramadas 
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completamente, vias importantes para a reprogramação celular foram moduladas, 

como: Pluripotência de células-tronco embrionárias humanas, Sinalização Wnt/β-

catenina e Regulação da transição epitelial-mesenquimal. Por outro lado, quando o 

grupo F-Tcl foi comparado com o grupo de CTE, foi possível notar que neste grupo, 

essas vias haviam sido moduladas de modo mais eficiente, com maior número de 

genes e maior nível de expressão destes (dados não mostrados), indicando que, 

ainda que TCL1 contribua para a modulação dessas vias, não o faz por completo. 

Em concordância, a comparação dos grupos F-Tcl e CTE resultou em uma lista de 

genes com expressão aumentada no grupo CTE, que continha genes sabidamente 

importantes para a pluripotência, como POU5F1, NANOG e LIN28A, indicando que 

TCL1 não os ativou em níveis suficientes para permitir o alcance da pluripotência. 

É importante ressaltar a semelhança entre as bibliotecas F-Tcl e F-TSM. 

Nas análises com o conjunto de 25 bibliotecas, essas amostras ficaram agrupadas, 

apesar da presença de SOX2 e MYC nas amostras F-TSM. Isto pode ser explicado 

pelo fato de que quando comparadas com as demais bibliotecas de fibroblastos 

(células somáticas) e CTE/iPS (células pluripotentes), essas amostras se 

assemelharam devido a presença comum de TCL1. Entretanto, em uma análise 

mais criteriosa, apenas entre os grupos F-Tcl e F-TSM foram identificados poucos 

genes diferencialmente expressos e não foi possível identificar uma assinatura 

gênica capaz de discriminar cada um dos grupos. De modo semelhante, não houve 

diferença de expressão entre os grupos CTE e iPS e também não foi possível 

identificar assinaturas gênicas que diferisse esses grupos. Esses resultados 

sugerem que a inserção de TCL1 e a pressão da condição de cultivo de 

pluripotência incitaram uma transformação fenotípica nas células bastante 

semelhante com o que ocorreu quando da inserção de TCL1, SOX2 e MYC em 

conjunto. 

O processo de reprogramação celular pode ser divido em uma sequência 

de eventos moleculares (STADTFELD et al., 2008). A primeira fase consiste na 

inibição de genes somáticos, seguida de ativação precoce de marcadores de 

pluripotência e finalmente a célula passa a expressar endogenamente os genes de 

pluripotência e se torna independente da expressão exógena dos FT. 

Adicionalmente, além do silenciamento dos reguladores somáticos, os fibroblastos, 

que apresentam um fenótipo característico de células mesenquimais, passam a 

adquirir características morfológicas condizentes com células epiteliais, um processo 
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semelhante à transição mesenquimal-epitelial, ou MET. A MET é um processo 

inverso à transição epitelial-mesenquimal, ou EMT, um evento fisiológico que ocorre 

durante o desenvolvimento, na patogênese do câncer e de outras doenças humanas 

(HAY, 2005; BAUM et al., 2008). Recentemente, dois trabalhos independentes 

sugeriram que a MET é um evento iniciador crítico da geração de células iPS a partir 

de fibroblastos (LI et al., 2010; SAMAVARCHI-TEHRANI et al., 2010). Samavarchi-

Tehrani et al. (2010) descreveram alterações associadas à MET durante a 

reprogramação, como a transformação dos fibroblastos em grupos de células 

redondas e aderidas, sugerindo que a MET possa ser uma das mudanças iniciais 

que ocorrem durante a reprogramação celular, e estabeleceram uma associação 

entre a expressão de Bmp7, do microRNA-200 e de uma reprogramação eficiente. 

Concomitantemente, Li et al. (2010) mostraram que a reprogramação de fibroblastos 

murinos se inicia com o processo de MET, que ocorre antes da aquisição de 

características de CTEs. Os autores mostraram que MET é necessária para a 

reprogramação, não sendo apenas uma consequência desta. Ainda, Li et al. (2010) 

mostraram que a inibição de Cdh1 (E-caderina) ou a superexpressão de Snail, 

sendo ambos processos inibidores da MET, reduzem a formação de células iPS. 

Mais recentemente, Liu et al. (2013) demonstraram que a introdução sequencial dos 

fatores de reprogramação ativa em um momento inicial a EMT, seguida pela MET 

em um segundo momento, aumentando assim, a eficiência do processo de 

reprogramação.  

Assim, foi realizada uma análise funcional direcionada dos dados de 

microarray de processos biológicos de interesse. Pudemos constatar que, nas 

células modificadas com TCL1, houve um correto silenciamento dos genes de 

fibroblastos, modulação da via de EMT e ativação da proliferação celular, 

evidenciados pelos agrupamentos hierárquicos em que essas amostras mostraram 

maior semelhança com o grupo das células pluripotentes do que com o grupo dos 

fibroblastos. Por outro lado, no grupo de células modificadas com TCL1, não houve 

a ativação apropriada dos genes de pluripotência, já que essas amostras se 

agruparam próximas ao grupo dos fibroblastos, mostrando que as células 

modificadas com TCL1 apresentam um perfil de expressão gênica para estes genes 

intermediário entre o fibroblasto de origem e células pluripotentes. 

Os dados obtidos nas bibliotecas de microarray foram comparados aos 

dados obtidos por qPCR, como uma forma de validação da metodologia em larga 
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escala. Os dados das duas metodologias mostraram-se concordantes e foi possível 

observar que os genes de pluripotência foram modulados quando da inserção de 

TCL1 comparados aos fibroblastos virgens, ainda que em níveis não comparáveis 

aos altos níveis de expressão das células pluripotentes. Especialmente, o transcrito 

de NANOG não foi detectado nas bibliotecas de microarray de Fib-T, entretanto, a 

sua expressão foi detectada por qPCR e, adicionalmente, os níveis proteicos foram 

quantificados por citometria de fluxo, assegurando a diferença de expressão 

encontrada entre os grupos Fib e Fib-T. Ainda, nos dados obtidos por qPCR, ficou 

clara a modulação dos genes envolvidos na MET, CDH1 e SLUG, nas células 

modificadas com TCL1. 

 

O papel de TCL1 na pluripotência 
TCL1 exerce um papel importante em CTE. Em 2006, Matoba et al. 

demonstraram a participação doTCL1  na regulação da proliferação de CTE de um 

modo dose-dependente, via ativação de AKT1. Quando TCL1 foi inibido via siRNA, 

houve uma redução na quantidade de AKT1 fosforilado e diminuição da taxa de 

proliferação das CTE. A transfecção de AKT1 fosforilado restaurou a taxa de 

proliferação das células. Porém, a inibição de TCL1 não foi capaz de alterar a 

diferenciação destas. Esses autores mostraram que OCT4 se liga ao promotor de 

TCL1 e ativa sua expressão. Por outro lado, a expressão de OCT4 não foi alterada 

quando TCL1 foi reprimido, sugerindo que não há uma regulação no sentido 

contrário  (MATOBA, NIWA et al., 2006). 

Em um trabalho paralelo, Ivanova et al. (2006) também mostraram que 

TCL1 atuava na proliferação de CTE. Os autores inibiram TCL1 por shRNA e 

verificaram redução na taxa de proliferação das CTE. Também detectaram indução 

da diferenciação, diferente do relato de Matoba et al. (2006), que não constataram 

influência de TCL1 na diferenciação de CTE. Ainda, o desligamento do vetor de 

shRNA de TCL1 restaurou o fenótipo de auto-renovação das CTE, reforçando o 

modelo. 

Um estudo recente realizado por Yu et al. (2013) mostrou que a eficiência 

de geração de iPS pode ser aumentada pela modulação da via PI3K/Akt, por meio 

de ERAS (embryonic cell specific Ras). Os autores demonstraram que a 

superexpressão de ERAS modula a via Akt favorecendo assim, a reprogramação 
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celular. Assim como TCL1, ERAS estava dentre os 24 fatores testados para a 

geração de iPS pelo grupo de Yamanaka (TAKAHASHI e YAMANAKA, 2006). 

A superexpressão de ERAS em fibroblastos murinos resulta em 

transformação oncogênica (TAKAHASHI et al., 2003), indicando uma relação entre 

reprogramação e tumorigênese. CTE com expressão inibida de ERAS mantiveram 

as propriedades pluripotentes e não houve diferenciação celular, porém mostraram 

redução de proliferação e de tumorigenicidade (TAKAHASHI, MITSUI et al., 2003). 

TCL1 quando inibido em CTE demonstrou redução na taxa de proliferação, por outro 

lado, promoveu a diferenciação (IVANOVA, DOBRIN et al., 2006). Como, 

possivelmente, ERAS e TCL1 ativam a via Akt, de algum modo, atuam de forma 

distinta, já que a ativação via TCL1 parece influenciar a diferenciação, enquanto a 

ativação via ERAS não.  

 

O papel de TCL1 na tumorigênese 
TCL1 possui um papel importante na divisão e na sobrevivência celular e 

tem sido amplamente estudado como um oncogene. Em 2007, foi descrito que TCL1 

pode estar envolvido com o desenvolvimento de câncer de células B, pois quando 

não é reprimido apropriadamente, contribui para a sobrevivência das células 

transformadas (KURAISHY et al., 2007). Recentemente, Sherman et al. (2010) 

estabeleceram uma relação entre dano ao DNA e a repressão de TCL1. Os autores 

observaram que frente a um dano ao DNA, há a repressão de um grupo de 136 

genes, incluindo TCL1, o que reprime a proliferação e promove a diferenciação 

celular, reduzindo, assim, a geração de câncer. A repressão de TCL1 parece ser 

necessária para que a célula saia do ciclo de divisão celular e seja possível a 

diferenciação.  

Analogamente, em células pluripotentes, TCL1 pode desempenhar o 

papel de reprimir a proliferação e controlar a diferenciação celular mediante a um 

dano ao DNA garantindo, assim, que a célula danificada seja removida do pool de 

células-tronco. Ainda, TCL1 pode estar envolvido na manutenção da pluripotência, 

mantendo as células em proliferação e indiferenciadas. Nesse sentido, a 

superexpressão de TCL1 em fibroblastos pode ajudar a reprogramação para um 

estádio pluripotente, ativando a auto-renovação e a maquinaria de pluripotência, 

contribuindo para a desdiferenciação.  
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Pluripotência versus tumorigênese 
As CTE e iPS possuem a capacidade de formar tumores in vivo. Além do 

teratoma, essas células pluripotentes podem formar tumores malignos, embora 

menos freqüente (KNOEPFLER, 2009). De fato, as mesmas propriedades de auto-

renovação e pluripotência que tornam as CTE e iPS singulares e atrativas, fazem 

essas células perigosas para a utilização clínica, porque as tornam tumorigênicas. 

Muitos dos elementos moleculares reguladores das propriedades das CTE também 

atuam nas células tumorais, evidenciando a relação estreita existente entre 

pluripotência e tumorigênese. O grande desafio da medicina regenerativa se 

encontra em desvendar esses mecanismos moleculares e, se possível, desvincular 

os dois processos, preservando a auto-renovação e pluripotência e eliminando a 

tumorigenicidade das células-tronco.  

Particularmente, a geração de iPS consiste em um processo que se 

assemelha ao ensaio de formação de tumor em fibroblastos, denominado “formação 

de foco oncogênico”, utilizado para o teste da tumorigenicidade de genes (LAND H, 

1983). Recentemente, Riggs et al. (2013) avaliaram a semelhança entre iPS e foco 

oncogênico e constataram que, apesar de tipos celulares diferentes, os processos 

de indução de pluripotência e de indução de tumor são processos relacionados. 

Essa semelhança reforça a associação existente entre pluripotência e tumorigênese. 

 

Considerações finais 
Os resultados obtidos neste trabalho indicam que TCL1, em um ambiente 

de pluripotência, modulou vias importantes para a reprogramação celular e, 

principalmente, aumentou, direta ou indiretamente, a expressão dos genes de 

pluripotência NANOG, SOX2, LIN28 e SALL4. Assim como em Matoba et al. (2006), 

não foi detectado aumento da expressão de OCT4, mediante a superexpressão de 

TCL1.  

É conhecido que a proteína TCL1 interage e aumenta a atividade quinase 

da proteína AKT1 (AUGUIN et al., 2004), que culmina no aumento da proliferação e 

sobrevivência celular. Também é conhecido, que a proliferação de CTE é mediada, 

pelo menos em parte, por NANOG, mediado pela via PI3K/Akt (STORM et al., 2007). 

Desse modo, os resultados deste trabalho propõem que TCL1 interage com AKT1, 

aumentando sua atividade, que por sua vez ativa NANOG, acionando a maquinaria 

de pluripotência e, contribuindo assim, para a reprogramação celular (figura 31).  
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O envolvimento de TCL1 na proliferação e diferenciação de CTE e 

também na transformação de linfócitos B reforça a relação existente entre 

pluripotência e tumores. Assim, TCL1 se revela um personagem comum entre esses 

dois processos, podendo ser um potencial alvo de modulação com objetivo de 

aumentar a segurança e/ou a eficiência da reprogramação celular. Mais ainda, 

entender o papel de TCL1 na reprogramação celular pode ajudar a elucidar como 

eventos oncogênicos são capazes de reprogramar células diferenciadas durante a 

formação de tumores. 

 
Figura 31. Proposta da ação de TCL1 na reprogramação celular. TCL1 em conjunto com 
AKT ativa a expressão de NANOG, promovendo a proliferação celular. Ainda, por 
mecanismos diretos ou indiretos, TCL1 aciona a maquinaria de pluripotência e contribui para 
manter a diferenciação celular inibida. 

 
 

Nanog Oct4 Sox2 

Nanog Oct4 Sox2 

 
TCL1 

AKT TCL1 

Sall4 Sall4 Diferenciação 

Proliferação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 



Conclusão 85

VI. CONCLUSÃO 
 
Os resultados obtidos neste trabalho apontam que TCL1 não é um bom 

candidato a ser usado para a reprogramação de células somáticas à pluripotência. 

Entretanto, entender a participação de TCL1 no processo de reprogramação celular 

pode ajudar a compreender e a controlar o processo de tumorigênese que ocorre 

nas células pluripotentes e que inviabiliza seu uso na medicina regenerativa.  
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ANEXOS 

Anexo I 
Aceite do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo II 

Aceite da Comissão de Ética no Uso de Animais 


