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RESUMO 

 

RUSSO, F. B. Estabelecimento de cultura primária de células epiteliais de 
mucosa oral humana: modelo celular para o estudo de doenças genéticas. 
[Establishment of primary culture from epithelial cells of the human oral mucosa: 
cellular model for the study of genetic diseases] 2010. 93 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Muitas doenças genéticas permanecem ainda sem sua causa definida. A dificuldade 

de estudar algumas dessas doenças remontam a problemática da obtenção de 

material clinico, sugerindo situações extremas para a coleta, dependendo da 

patologia. Além disso, é necessário que se obtenha material genético em quantidade 

adequada para os ensaios e que, de preferência, venha de uma fonte celular que 

não esteja diretamente exposta a mutações. Nesse trabalho estabelecemos o cultivo 

inédito das células epiteliais de mucosa oral como modelo celular para o estudo de 

doenças genéticas. As amostras foram coletadas através da raspagem da mucosa 

oral de voluntários saudáveis. Após estabelecimento do cultivo, as células foram 

caracterizadas em relação à sua morfologia através de técnica de colorações, 

ensaios para analisar a viabilidade celular, microscopia eletrônica de transmissão e 

varredura, analise da expressão de marcadores por imunocitoquímica e por RT-

PCR. Os resultados revelaram a expressão de marcadores como citoquetaratinas 4, 

13 e 18, conexinas e marcadores de ciclo celular, como PCNA3 e GAPDH. A 

expressão de marcadores de pluripotência foi negativa, já que essas células são 

adultas e totalmente diferenciadas. Com a realização deste trabalho, concluímos que 

essas células são um bom modelo para o estudo de doenças genéticas e futuras 

terapias gênicas. 

 

 

Palavras-chaves: epitélio da mucosa oral, diagnóstico de doenças genéticas, 

cultura de células.    

 



ABSTRACT 

 

RUSSO, F. B. Establishment of primary culture from epithelial cells of the 
human oral mucosa: cellular model for the study of genetic diseases. 
[Estabelecimento de cultura primária de células epiteliais de mucosa oral humana: 
modelo celular para o estudo de doenças genéticas] 2010. 93 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Many genetic diseases are still without their cause defined. The difficulty in 

studying these diseases back to the problem of obtaining clinical material, 

suggesting extreme situations for the collection, depending on the pathology. 

Moreover, it is necessary to obtain genetic material in sufficient quantities for 

testing and preferably come from a cellular source that is not directly exposed to 

mutations. This work established for the first time, a protocol for culturing of 

epithelial cells from oral mucosa as a cellular model for studying genetic diseases. 

The samples were collected by scraping the oral mucosa of healthy volunteers. 

After the establishment of cultivation, cells were characterized for their morphology 

by staining technique, tests to analyze cell viability, transmission electron 

microscopy and scanning, analysis of expression of markers by 

immunocytochemistry and RT-PCR. The results revealed the expression of 

markers such as citoquetaratinas 4, 13 and 18, connexins and cell cycle markers, 

as PCNA3 and GAPDH. The expression of pluripotency markers were negative, 

as these cells are adult and fully differentiated. With this work, we conclude that 

these cells are a good model for studying genetic diseases and future gene 

therapies. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Mesmo com a conclusão do mapeamento do genoma humano, em 2003, com 

cerca de 40.000 genes (The International Hap Map Consortium, 2003) diversas 

doenças genéticas permanecem sem o conhecimento de sua causa (NUSSBAUM et 

al., 2002).  

Hoje em dia, grandes progressos têm sido feitos no que diz respeito aos 

distúrbios monogênicos e no futuro, entretanto, é provável que mais descobertas 

sejam feitas no que concerne à revelação dos componentes genéticos envolvidos 

em determinadas condições como, por exemplo, a hipertensão, distúrbios do 

comportamento e câncer. 

As estratégias de mapeamento gênico, juntamente com métodos mais 

sofisticados para a análise de heredogramas começam a ser mais aplicáveis em 

outros distúrbios genéticos que ainda não possuem sua causa elucidada.  

Entretanto, para realizar essas pesquisas, é necessário ter material clínico em 

quantidade suficiente para analisar o genoma e a expressão de proteínas celulares 

nesses pacientes, além de ter um número suficiente de pacientes para que se possa 

fazer uma análise comparativa dos resultados obtidos.  

A facilidade na coleta do material também é um ponto fundamental, 

considerando-se que muitas vezes, esta coleta pode ser feita em pacientes 

especiais. Diversas patologias genéticas manifestam um quadro clínico que dificulta 

qualquer tipo de coleta de material biológico, podendo exigir cuidados extras. Em 

alguns casos, a simples coleta de sangue pode ser muito traumática para o 

paciente, sendo que o mesmo precisaria até ficar imobilizado. Sendo assim, uma 

amostra que pudesse ser coletada de forma simples e indolor facilitaria muito os 

procedimentos em pacientes especiais.  

Neste trabalho visamos o uso das células epiteliais da mucosa oral humana, 

obtidas através de raspagem da mucosa oral como um modelo celular para o estudo 

de doenças genéticas, como por exemplo, o autismo. 

O racional para usar essa fonte de células adultas se dá devido à fácil obtenção, 

que não requer biópsia nem intervenções que possam ser dolorosas ou requeiram 

procedimentos anestésicos. A coleta dessas células pode ser feita com o paciente 



sentado confortavelmente, pois apenas uma raspagem na gengiva e no céu da boca 

com uma escova estéril, após a higienização bucal será feita.  

Também vale ressaltar que a mucosa oral tem uma velocidade alta de regeneração, 

ponto favorável à coleta. Entretanto, não é oportuno nesses casos pensar apenas na 

praticidade de coleta do material, mas, também é importante procurar uma célula que 

não esteja exposta a agentes indutores de mutações, como por exemplo, os 

fibroblastos da pele que estão expostos a luz ultravioleta (SOUTO et al., 2006; MUOTRI 

et al., 2004) e com isso mais expostos a “novas” mutações, ou seja, mutações que 

apareceram depois da doença e que, podem ser falsamente responsabilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 
 
 
De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho podemos concluir que: 

 

 

• A coleta das células epiteliais de mucosa oral humana através da raspagem foi 

estabelecida com facilidade, sendo indolor e pouco invasiva.  

• As células epiteliais de mucosa oral humana podem ser cultivadas e seu número 

amplificado nas condições de cultivo estabelecidas nesse trabalho e descritas como 

ideais.  

• As CEMO necessitam de uma camada de sustentação de fibroblastos murinos como 

camada de sustentação para seu cultivo e crescimento. 

• As CEMO em cultura são capazes de se proliferarem. 

• As CEMO são passiveis a criopreservação mostrando-se viáveis após esse 

processo.  

• As CEMO em cultura aparentemente apresentam características semelhantes às 

observadas in vivo, de acordo com os resultados obtidos. 

• As CEMO estabelecidas em cultura por raspagem foram positivas para expressão de 

proteínas específicas de células epiteliais da mucosa oral e não apresentaram 

positividade para os marcadores de células-tronco testados nesse trabalho.  
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