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1. Ritmos biológicos - organização temporal em mamíferos 
 

A sinalização dos ritmos biológicos é responsável pela organização temporal da 

matéria viva e integra todas as variáveis de um organismo – molecular, celular, 

fisiológica e comportamental, permitindo que o organismo se posicione temporalmente 

em condições fisiológicas favoráveis (Edmunds, 1988). Este sistema permite a 

antecipação de fenômenos cíclicos relevantes para a vida do indivíduo e sobrevivência 

da espécie (Anokhin, 1974; Turek, 1998).  

O mecanismo endógeno da ritmicidade biológica é composto por “relógios 

biológicos autônomos” (De Coursey, 2004) que apresentam interconexões e 

periodicidade próprias e são passíveis de ajuste por sinais endógenos e exógenos. O 

aparato de controle dos ritmos biológicos é composto por vias de aferência que captam 

os sinais ambientais e os transmitem até o(s) oscilador(es) endógeno(s), que marca de 

forma independente o tempo e o sincroniza com as informações ambientais. Estas são 

transmitidas pelas vias de eferência para as diversas partes do organismo, resultando na 

expressão rítmica dos componentes moleculares, celulares, fisiológicos e 

comportamentais (Lumsden, 1991). 

O ciclo claro/escuro é o principal sincronizador para a maioria dos organismos 

(Aschoff et al., 1982). Em mamíferos, os núcleos supraquiasmáticos (NSQs), 

localizados no hipotálamo, constituem o oscilador biológico central que recebe a 

informação luminosa captada pela retina (Moore & Eichler, 1972; Ralph et al., 1990, 

Panda et al., 2002, Rollag et al., 2003). Esta informação é transmitida por vias neurais 

diretas, ou ainda por vias humorais mediadas por substâncias liberadas ritmicamente na 

circulação, como por exemplo, hormônios (Kalsbeek & Buijs, 1996). Outros elementos 

de sincronização também podem atuar na sinalização rítmica ambiental, a exemplo da 
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ingestão de alimentos que atuam nos relógios biológicos do trato gastrointestinal e 

modulam todo o padrão rítmico endógeno (Ebert-Zavos et al., 2013).  

1.1.  Genes do relógio 

Dentre os mecanismos moleculares de regulação do sistema temporal estão os 

genes do relógio, que codificam pelo menos 11 proteínas distintas que constituem o 

relógio central molecular de mamíferos (figura 1). Dentre elas: família Period (PER1, 

PER2 e PER3), CLOCK, BMAL1 (do inglês, brain and muscle ARNT-like 1, onde 

ARNT= aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator), família Cryptochrome 

(CRY1 e CRY2), caseína kinase Iε, REV-ERBα e β (Pando & Sassone-Corsi, 2001) e 

ROR (receptor órfão relacionado ao ácido-retinóico; Dardente et al., 2007). Essas 

proteínas constituem um aparato complexo de auto-regulação e formação de 

heterodímeros (Ko & Takahashi, 2006) e estão presentes em praticamente todas as 

células (Welsh et al. 2004). Interessantemente, as contribuições específicas de cada 

componente do relógio molecular, assim como as interações entre eles ocorrem de 

maneira tecido-específica, mas estão sujeitas às sincronizações neurais e/ou humorais 

do relógio central (NSQ) a fim de manter a integração dos ritmos biológicos. 
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qual todo o organismo pode estar conectado à maquinaria básica do oscilador central 

(figura 1; Ko & Takahashi, 2006).  

1.2.  Melatonina: o hormônio do escuro 

 A sinalização circadiana eferente não é apenas realizada por vias neurais, mas 

também por componentes hormonais tais como o hormônio que marca a atividade, os 

glicocorticóides e o hormônio que marca o escuro, a melatonina (Simmoneaux & 

Ribelayga, 2003).  

 A melatonina é uma indolamina isolada de glândulas pineais de bovinos, cuja 

primeira função descrita foi a capacidade de, em baixas concentrações, mudar a 

coloração da pele de anfíbios (Lerner et al., 1958). Na década de 1960 surgem os 

primeiros trabalhos mostrando que a glândula pineal produz melatonina apenas no 

escuro (Wurtman et al., 1963a;1964; McGeer & McGeer, 1966; Fiske & Huppert, 

1968). Dessa forma, a melatonina passou a ser designada como o hormônio do escuro, 

traduzindo ao organismo a intensidade e duração desta fase (figura 2).  

A melatonina é produzida a partir do triptofano captado da corrente sanguínea e 

convertido em 5-hidroxitriptofano (5-HTP) pela enzima triptofano hidroxilase 1 (TPH1). 

5-HTP é descarboxilado em serotonina a qual é convertida em N-acetilserotonina (NAS) 

na presença da enzima arilalquilamina N-acetiltranferase (AA-NAT). Por fim, NAS é 

transformada em melatonina pela enzima acetilserotonina metiltransferase (ASMT), 

também conhecida como hidroxi-indol-O-metiltransferase (HIOMT; figura 2; 

Simonneaux & Ribelayga, 2003).  
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Figura 2: Padrão rítmico da produção de melatonina pela glândula pineal. A informação luminosa 

coletada por células glanglionares presentes na retina é transmitida para o relógio central, os núcleos 

supraquiasmáticos (NSQ), de onde parte uma via multissináptica, passando pelo núcleo paraventricular 

(NPV), coluna intermédio lateral (IML) e glânglios cervical superiores (GCS) até à glândula pineal. 

Durante a noite, a estimulação β-adrenérgica dos pinealócitos, células produtoras de melatonina, induz a 

atividade da enzima AA-NAT, promovendo a produção de NAS e melatonina (adaptado de Markus et al., 

2003). 

 
A informação luminosa captada pela retina é enviada por vias multissinápticas 

até a glândula pineal. Durante a noite, a estimulação adrenérgica (Wurtman et al., 1967) 

e purinérgica por neurônios simpáticos (Mortani-Barbosa, 2000) da pineal induz o 

aumento da transcrição gênica da AA-NAT em roedores (Klein et al., 1997) e a inibição 

da degradação dessa enzima em primatas (Ganguly et al., 2001), resultando na maior 

produção de NAS e melatonina nessa fase. Durante o dia, a inibição da produção de 
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melatonina é imposta por uma sinalização GABAérgica, projetada dos NSQ para o 

núcleo paraventricular do hipotálamo (Kalsbeek et al., 1999, 2000; Teclemariam-

Mesbah et al., 1999), conferindo o caráter rítmico da produção de melatonina pela 

glândula pineal (figura 2). 

Efeitos da melatonina 

O caráter cronobiótico da melatonina foi descrito por Wurtman e colaboradores 

(1963b) que verificaram que o tamanho e função das gônadas de ratos variam de acordo 

com o fotoperíodo e que a extirpação da glândula pineal e/ou administração de 

melatonina mimetizavam essas alterações, demonstrando que melatonina é um 

hormônio capaz de traduzir humoralmente a informação fótica ambiental (Wurtman, 

1963b). Estabelecia-se, portanto, um dos principais papéis da melatonina: o de 

sincronizar ritmos endógenos às variações ambientais diárias ou anuais, contribuindo 

para o sistema de temporização interno. Dentre os efeitos cronobióticos da melatonina 

inclui-se ritmo comportamental de atividade/repouso (Laste et al., 2013), pressão 

arterial (Pechanova et al., 2014), fotorrecepção retiniana (Bailes & Lucas, 2010), 

proliferação celular na medula óssea e no sistema linfoide, e a produção de citocinas por 

células do sistema imunológico (Carrillo-Vico et al., 2005, 2013). 

A síntese de melatonina por organismos menos complexos como bactérias 

(Manchester et al., 1995; Balzer et al., 2000) e fungos (Hardeland, 1999; Sprenger et al, 

1999; Balzer et al., 2000) não está necessariamente correlacionada a funções rítmicas. 

Tan e colaboradores (2010) consideram que a função cronobiótica da melatonina de 

sinalizadora do ciclo claro/escuro apareceu posteriormente no processo evolutivo como 

resultado da incorporação da melatonina de bactérias e/ou algas fotossintéticas ancestrais 

ou ainda como um aparecimento independente que ocorreu em vários momentos da 

evolução. Nesse sentido, os autores sugerem que a função mais antiga da melatonina seja 
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como uma molécula fotoprotetora, que atua como um antioxidante protegendo os 

organismos unicelulares contra danos oxidativos causados pela exposição à luz (Tan et 

al., 2007; 2013). 

Em mamíferos foram descritas várias fontes extra-pineal capazes de sintetizar 

melatonina: retina (Zawilska, 1992); trato gastrintestinal de ratos (Bubenik et al., 1992), 

fígado, rim e baço de roedores e primatas (Menendez-Pelaez et al., 1993), placenta 

humana (Lanoix et al., 2008), medula óssea (Tan et al., 1999) e células 

imunocompetentes como macrófagos da cavidade peritoneal (Martins et al., 2004), 

linfócitos humanos (Carrillo-Vicco et al., 2004) e células do colostro humano (Pontes et 

al., 2006; Pires-Lapa et al., 2013). Com exceção da retina, a produção nesses locais 

ocorre de maneira não rítmica e possuem ações autócrinas e/ou parácrinas, atingindo 

concentração mais elevadas, em torno de µM a mM, que as encontradas na circulação 

durante a noite, na faixa de nM. Dentre os efeitos não-cronobióticos da melatonina 

podemos citar as ações antioxidantes, oncostáticas, na diferenciação celular e 

imunomodulatórias.  

O efeito antioxidante da melatonina, observado desde bactérias até mamíferos, 

pode ocorrer diretamente pela sua ação como “scavenger”, sequestrando e reduzindo o 

potencial oxidativo de espécies reativas de oxigênio (ROS) ou nitrogênio (RNS), ou ainda 

induzindo a síntese de enzimas antioxidantes (Tan et al., 2010). A melatonina é ainda 

uma molécula oncostática e inibe o crescimento tumoral por modular a proliferação 

celular, a imunidade antitumoral, a expressão de oncogenes, e a angiogênese (Cutando et 

al., 2012). Entre os mecanismos de ação da melatonina como agente oncostático foram 

descritos o prolongamento do ciclo celular e a indução de apoptose de células tumorais 

(Blask et al., 2005, 2014; Mediavilla et al., 2010).  
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Efeitos da melatonina na indução e no direcionamento do processo de 

diferenciação celular também têm sido reportados. A melatonina favorece a osteogênese 

em detrimento à adipogênese por induzir a expressão de Runx-2 e inibir PPARγ, genes 

que favorecem a diferenciação de osteoblastos e adipócitos, respectivamente (Zhang J. et 

al., 2013). A melatonina ainda promove a mineralização da matriz celular (He et al., 

2014; Son et al., 2014), constituindo um importante componente da formação óssea. 

Além disso, o pré-tratamento de células-tronco mesenquimais com melatonina reduz a 

apoptose e induz a liberação de fatores mitogênicos resultando em um melhor reparo 

tecidual da isquemia renal (Mias et al., 2008). Melatonina ainda induz a diferenciação 

neural por promover a translocação nuclear de ERK1/2 induzindo a expressão de SOX2 

(Chen et al., 2014) e a diferenciação de células Th17 constituindo um importante papel 

na regulação da resposta imunológica (Kuklina, 2014). 

A melatonina atua como um fator imunomodulador não apenas no processo de 

diferenciação de células imunes (Carrillo-Vico et al, 2013), mas também aumenta a 

mobilização de células natural killers e monócitos da medula óssea (Currier et al., 2000) 

e baço (Baeza et al., 2009), a produção de interleucinas (Morrey et al., 1994; Wichmann 

et al., 1996) e a capacidade fagocitária de macrófagos (Pires-Lapa et al., 2013). Ela 

também age na reatividade de células endoteliais inibindo o rolamento e adesão de 

células imunocompetentes (Lotufo et al., 2001, 2006) e a produção de iNOS (Tamura et 

al., 2009).  

Vale ainda ressaltar que os efeitos citoprotetores da melatonina podem ser 

desencadeados em duas faixas de concentração distintas: uma compatível com a 

encontrada na circulação fruto da produção noturna pela pineal, na faixa de pM-nM 

(Lotufo et al., 2001; Tamura et al., 2006; Silva et al., 2007) e outra em concentrações 

maiores produzidas localmente, como por células imunocompetentes, na faixa de µM-
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mM (Anwar et al., 2001; Pogan et al., 2002; Tamura et al., 2009). Mais recentemente, 

dados do nosso grupo apontam que melatonina produzida por células imunes aumenta a 

atividade fagocitária de macrófagos via ativação de receptores de membrana, sugerindo 

que a ação local de melatonina também pode ser mediada em baixas concentrações (pM-

nM; Pires-Lapa et al., 2013). 

De maneira geral, a melatonina parece atuar como um modulador da resposta de 

defesa e reparo do organismo. Seus efeitos antioxidantes, oncostásticos, na diferenciação 

celular e na resposta imunológica constituem um mecanismo de ajuste do organismo a 

estados de higidez ou compatíveis com a manutenção adequada das funções vitais. 

Mecanismos de ação da melatonina 

 Uma molécula com característica altamente pleiotrópica, modulando diversos 

processos fisiológicos e fisiopatológicos, também possui uma diversidade de mecanismos 

de ação. Muitos efeitos da melatonina são desencadeados por ligação aos receptores de 

membrana de alta afinidade, ou ainda por agir diretamente em alvos intracelulares. Sua 

ação direta ou indireta em moléculas nucleares modulando a transcrição gênica também 

tem sido reportada.  

 Em mamíferos, existem dois subtipos de receptores de membrana para 

melatonina. MT1 e MT2 são receptores metabotrópicos acoplados à proteína G com sete 

domínios transmembrânicos (Reppert et al., 1994, 1995; Dubocovich, 1988, 1997). 

Ambos receptores apresentam uma ampla distribuição em praticamente todos os tecidos 

de mamíferos (Zlotos et al., 2014), e apesar de desencadearem a mesma via de 

sinalização, o padrão da expressão de MT1 e MT2 pode ser tecido-específica resultando 

em ações diferentes (Masana et al., 2002). Um terceiro subtipo de receptor de membrana 

de melatonina, MT3, chegou a ser descrito (Dubocovich, 1988), mas foi posteriormente 

caracterizado como sendo a enzima quinona redutase II (Nosjean et al., 2000). Esta 
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enzima participa da proteção contra o estresse oxidativo, evitando reações de 

transferência de elétrons de quinonas (Foster et al., 2000).  

A melatonina é uma molécula com elevado coeficiente de partição óleo-água o 

que permite que ela atravesse a membrana celular agindo diretamente em alvos 

intracelulares, como a calmodulina (Benítez-King et al., 1993). Outros possíveis alvos 

intracelulares da melatonina são os receptores nucleares retinóides RZR/ROR (Becker-

Andre et al., 1994; Garcia-Mauriño et al, 1998; Naji et al., 2004). No entanto, ainda 

existem controvérsias se o efeito sobre esses receptores ocorre direta ou indiretamente via 

sinalização desencadeada por receptores MT1 (Dai et al., 2001; Ram et al., 2002). 

2. Eixo imune-pineal: comunicação bidirecional entre o 
sistema imunológico e a glândula pineal 

 

 A primeira evidência da relação entre a glândula pineal e o sistema imunológico 

foi relatada em 1926, quando Berman demonstrou que filhotes de gatos alimentados com 

glândulas pineais bovinas apresentam melhor resistência a doenças infecciosas (apud 

Carrillo-Vico et al., 2005). Após algumas décadas, verificou-se que a ausência ou perda 

de função da pineal, seja por técnicas de pinealectomia cirúrgica ou funcional, acarretam 

alterações morfológicas em órgãos imunológicos, como baço e timo, comprometendo a 

funcionalidade de células imunocompetentes (Csaba & Barath, 1975; Maestroni et al., 

1986; Brainard et al., 1988; Jankovic et al., 1994). Estudos posteriores confirmaram o 

papel da melatonina na resposta imunológica (Carrillo-Vico et al., 2005; 2013). Contudo, 

somente na última década foi demonstrado o efeito de componentes inflamatórios na 

modulação da produção de melatonina pela glândula pineal (Markus et al., 2007; 2013).  

 Tais estudos iniciaram com a comprovação de que o edema de pata de 

camundongos induzido por BCG (Bacilo Calmette-Guerin) apresenta variação rítmica ao 

longo do dia, sendo menor durante a fase de escuro (Lopes et al., 1997). Esse ritmo é 
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imposto pela melatonina, sendo abolido pela retirada da glândula pineal, e restaurado 

frente à reposição de melatonina exógena durante a noite. Além disso, a retirada da 

glândula adrenal também inibe o ritmo no tamanho do edema da pata e da produção 

noturna de melatonina, sugerindo um efeito modulatório da glândula adrenal sobre a 

glândula pineal (Lopes et al., 2001). De fato, a corticosterona, hormônio produzido pela 

glândula adrenal, atua em receptores de glicocorticoides presentes na glândula pineal 

potenciando a produção de melatonina (Ferreira et al., 2005; Fernandes et al., 2009).  

Como a corticosterona exerce um papel anti-inflamatório na resposta imune, 

levantou-se a hipótese de que agentes pró-inflamatórios estariam modulando 

negativamente a função pineal. Ensaios in vitro demonstraram que a citocina pró-

inflamatória TNF (do inglês, tumor necrosis factor) e o tratamento com 

lipopolissacarídeo (LPS), um componente patogênico da membrana de bactérias gram-

negativas, inibem a transcrição gênica da enzima AA-NAT e, consequentemente, a 

síntese de melatonina (Fernandes et al., 2006; da Silveira Cruz-Machado, et al., 2010). 

De fato, a glândula pineal está instrumentada para detectar e responder a tais agentes 

inflamatórios, uma vez que expressa receptores do tipo toll 4 (TLR-4; da Silveira Cruz-

Machado, et al., 2010) e TNFR1 (Carvalho-Sousa et al., 2011), que reconhecem LPS e 

TNF, respectivamente. Assim, a existência de uma sinalização entre o sistema 

imunológico e a glândula pineal foi inicialmente hipotetizada como um mecanismo 

relevante à manutenção do estado de higidez do organismo, considerando a importância 

do papel da melatonina sobre os componentes imunológicos.  

Um dos efeitos imunomodulatórios da melatonina em concentrações 

compatíveis com sua produção noturna é sobre a inibição do rolamento e adesão de 

leucócitos à camada endotelial via ativação de MT2 e MT3, respectivamente, modulando 

a migração exacerbada de células imunes da circulação para o tecido (Lotufo et al., 
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um estímulo inflamatório, a produção rítmica de melatonina é bloqueada, permitindo a montagem 

adequada da resposta inflamatória. Nessa fase, células imunes ativadas produzem melatonina localmente 

que age de forma parácrina e/ou autócrina como um fator imunomodulatório. Na fase de resolução, a 

produção de melatonina pela glândula pineal é reestabelecida, sobretudo pela ação de glicocorticóides, 

reestabelecendo a condição de higidez do organismo (adaptado de Markus et al., 2007). 

 

No decorrer dos últimos anos, nosso grupo tem demonstrado os mecanismos de 

sinalização envolvidos no eixo imune-pineal. Hoje sabemos que em condições 

fisiológicas, a melatonina produzida à noite atua na reatividade de células endoteliais 

diminuindo a adesão de neutrófilos por diminuir a expressão de moléculas de adesão 

(Marçola et al., 2013). Como mencionado anteriormente, a pineal está molecularmente 

equipada para perceber e responder a estímulos inflamatórios (da Silveira Cruz-

Machado, et al., 2010; Carvalho-Sousa et al., 2011). O tratamento com LPS por injeção 

intravenosa em ratos inibe a expressão de AA-NAT na glândula pineal resultando na 

diminuição da melatonina noturna circulante e no aumento da adesão de neutrófilos à 

camada endotelial (Tamura et al., 2010). Esse efeito é revertido frente ao co-tratamento 

com melatonina e após seis horas do estímulo inflamatório, mostrando um caráter 

transiente da resposta. Em relação à produção local de melatonina, a ativação de 

macrófagos por zymozan, um componente patogênico da superfície de fungos, aumenta 

a síntese de melatonina que favorece a fagocitose via ativação de receptores MT2 (Pires-

Lapa et al., 2013). 

2.1.  NF-κB: o componente molecular do eixo imune-pineal 

 Um importante componente molecular da comunicação bidirecional do eixo 

imune-pineal é o fator de transcrição NF-κB (do inglês, nuclear factor kappa B). A 

inibição da produção de melatonina pela glândula pineal por TNF e LPS é mediada pela 

translocação nuclear de NF-κB (da Silveira Cruz-Machado et al., 2010; Carvalho-Sousa 
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et al., 2011). Já o efeito de potenciação da síntese hormonal da pineal por corticosterona 

é mediado pela inibição desse fator (Ferreira et al., 2005; Fernandes et al., 2006). 

 O NF-κB foi primeiramente descrito como um fator de transcrição que modula a 

transcrição gênica da cadeia leve κ de imunoglobulina em linfócitos B (Sen & Baltimore, 

1986). Hoje se sabe que está presente em outros tipos celulares, além do sistema 

imununológico, sendo responsável pela modulação de genes envolvidos na resposta ao 

estresse celular (Feodorova & Sarafian, 2012), imunidade inata e adaptativa (Diaz-Meco 

& Moscat, 2012) e desenvolvimento e diferenciação celular (Chapard et al., 2012; 

Gerondakis et al., 2012).  

A família NF-κB é composta por cinco subunidades proteicas: Rel A (ou p65), 

Rel B, c-Rel, p50 e p52, que apresentam o domínio de homologia REL e se organizam na 

forma de homo- ou heterodímeros (Ghosh et al., 1998). A ativação transcricional 

desencadeada pela translocação nuclear de NF-κB ocorre somente na presença de uma 

subunidade que contenha o domínio de transativação TAD (do inglês, “transactivation 

domain”). Assim as subunidades Rel A, Rel B e c-REL são tidas como ativadoras da 

transcrição gênica por possuírem o domínio TAD, enquanto que homodímeros de p50 e 

p52 são considerados repressores (Hayden & Ghosh, 2008, 2011). 

 Quando não ativado, NF-κB permanece no citoplasma ancorado a proteínas 

inibitórias da família IκB. Comumente, a ativação de NF-κB ocorre frente a estímulos 

imunogênicos e/ou mitogênicos (Traenckner et al., 1995; Baeuerle & Baltimore, 1996) 

que levam à ativação canônica de um complexo específico de enzimas quinases, 

denominado IKKs, que promovem a fosforilação de IκB, que é posteriormente 

ubiquitinada e degradada por proteassomas. Uma vez livre no citoplasma, os dímeros de 

NF-κB translocam para o núcleo onde se ligam a sequências promotoras responsivas a 

esse fator. 
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 Dentre os genes alvos de NF-kB está o gene Aa-nat, a enzima chave na síntese de 

melatonina, que contém elementos responsivos a esse fator na sua região promotora 

(Muxel et al., 2012). A inibição da produção de melatonina pela pineal por agentes 

patológicos é desencadeada pela ativação de NF-κB (p50/p50). Por outro lado, o aumento 

da síntese de melatonina por macrófagos é decorrente da ativação de outras subunidades 

de NF-κB (RelA/cRel) que, ao contrário do efeito na pineal, induz a produção de 

melatonina (Muxel et al., 2012). Desse modo, esse fator de transcrição constitui um 

modulador central dentro do contexto do eixo imune-pineal, sendo responsável pela 

alternância entre a produção de melatonina pela pineal e a sua produção local por células 

imunocompetentes durante a montagem da resposta inflamatória (Markus et al., 2013).  

 O efeito da melatonina nas células adjacentes também é modulado pela inibição 

da translocação de NF-κB, resultando na inibição da expressão de iNOS (Tamura et al, 

2009) e moléculas de adesão (Sasaki et al., 2002) em células endoteliais, além de 

diminuir a expressão de iNOS em macrófagos (Gilad et al, 1998), gliomas (Esposito et 

al., 2008) e edema de pata de ratos (Esposito et al., 2010). Nestes casos, a melatonina 

extra-pineal, decorrente da produção por células imunocompetentes, atua nas células 

adjacentes inibindo a ativação desse fator de transcrição e impedindo a injúria tecidual. 

 Além da melatonina, outros componentes do sistema circadiano também 

controlam a ativação de NF-κB e vice-versa. NF-κB apresenta variações rítmicas 

resultando em perfis de resposta diferentes frente a um desafio imunológico. 

Camundongos submetidos a choque séptico durante a noite apresentam maior sobrevida 

que aqueles tratados durante o dia, quando a ativação de NF-κB é maior (Spengler et al, 

2012). Esse controle rítmico de NF-κB é feito por dois componentes do relógio 

endógeno, o complexo transcricional CLOCK/BMAL. CLOCK além de aumentar a 

expressão de RelA (p65), também interage com essa proteína no citoplasma promovendo 
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sua ativação. Por sua vez, BMAL atua como um mecanismo de retroalimentação negativa 

desse sistema (Spengler et al, 2012). Camundongos mutantes, cuja funcionalidade de 

CLOCK foi alterada, apresentam menor capacidade de montagem da resposta 

inflamatória expressando menor conteúdo de citocinas pró-inflamatórias. Segundo Bellet 

e colaboradores (2012), a deleção de CLOCK aumenta a expressão da subunidade RelB, 

que está associada à ativação não canônica da via do NF-κB responsável pela tolerância à 

endotoxina e diminuição da resposta inflamatória. RelB, por sua vez, liga-se a proteína 

BMAL inibindo a transcrição de genes oscilatórios induzida pelo complexo 

CLOCK/BMAL (Bellet et al., 2012). Ao contrário de CLOCK, a deleção dos genes Cry1 

e Cry2 (cryptochrome) leva a ativação constante da via do NF-κB aumentando a 

expressão de citocinas pró-inflamatórias, sugerindo ser outro componente de auto-

regulação dessa via (Narasimamurthy et al., 2012).  

3. Células tronco/progenitoras – um componente do sistema 
de reparo 

 

O potencial de diferenciação de uma determinada célula é denominado como 

potência celular. Esta característica está presente em células-tronco/progenitoras 

importantes não só por conferirem o material primordial de órgãos e tecidos durante a 

embriogênese, mas também pela sua propriedade de manutenção e crescimento 

contínuo ao longo da ontogenia celular, sendo responsáveis pelo desenvolvimento e 

regeneração de tecidos e órgãos (Zandstra & Nagy, 2001; Garry et al., 2003). Células 

com elevada capacidade proliferativa e de diferenciação celular são isoladas de tecidos 

embrionários (Evans & Kaufman, 1981; Martin, 1981; Thomson et al., 1998) ou ainda 

podem ser adquiridas a partir de células adultas submetidas a modificações genéticas 

que induzem a pluripotência celular, como as iPCs (do inglês, “induced-pluripotent 

stem cells”; Takahashi & Yamanaka, 2006). Além disso, o isolamento de células 
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multipotentes indiferenciadas de tecidos de indivíduos adultos também tem sido 

descrito na literatura e conferido interesse científico e clínico. 

Ratajczak e colaboradores defendem a ideia que tecidos adultos contêm células 

dormentes derivadas de células-tronco do desenvolvimento embrionário com 

características de pluri- e multipotência (Ratajczak et al., 2014). Essas células 

constituem uma população reserva que mantém o contingente de células-tronco 

teciduais com capacidade de diferenciação mais limitada. Denominadas de células-

tronco pequenas semelhantes às células embrionárias (do inglês, “very small embryonic-

like stem cell” – VSELs), elas estão presentes na medula óssea humana (Kucia et al., 

2006), cordão umbilical (Kucia et al., 2007), e diversos órgãos de camundongos, tais 

como cérebro, rim, músculo e pâncreas (Zuba-Surma et al., 2008). No entanto, o 

conceito e a biologia das células VSELs vêm sendo incorporados na literatura somente 

nos últimos 10 anos e muitas questões relativas às suas propriedades e funções ainda 

precisam ser melhor esclarecidas. Por outro lado, células-tronco hematopoiéticas 

(HSCs) e células-tronco mesenquimais (MSCs) são células multipotentes cujo 

isolamento e caracterização foram descritos há mais tempo. 

HSCs certamente são as células-tronco adultas melhor caracterizadas. Foram 

primeiramente isoladas da medula-óssea e diferenciadas nas linhagens linfoide, 

mieloide e eritrocitária (Till & McCulloch, 1961; Becker et al., 1963). Posteriormente, 

foi descrito o isolamento a partir do cordão umbilical (Nayar et al., 2002), fígado fetal 

(Craig et al., 1993) e sangue periférico (Jansen et al., 2005). Dentre seus marcadores 

celulares, o mais comumente usado é a glicoproteína CD34, apesar de ainda haver uma 

grande discussão a respeito da multipotência de células CD34+ (Calloni et al., 2013). 

Receptor de fator de crescimento endotelial (VEGFR2), também denominado KDR (do 

inglês, “kinase insert domain receptor”) em humanos, e Flk-1 (do inglês, “fetal liver 
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kinase-1”) em camundongos, também constitui uma fração da população de células 

CD34+ e possuem a capacidade de se diferenciar em células das linhagens 

hematopoiética e endotelial (Asahara et al., 1997; Pelosi et al., 2002). 

Já as MSCs são células multipotentes, classicamente derivadas da medula óssea e 

capazes de se diferenciar em osteoblastos, condroblastos e adipócitos (Friedenstein et 

al., 1970; Pittenger et al., 1999). No entanto, o isolamento de MSCs já foi descrito em 

diversos outros órgãos e tecidos, dentre eles tecido adiposo (Zuk et al., 2002), coração 

(Pierantozzi et al., 2011), vasos sanguíneos (Pasquinelli et al., 2010) e músculo (Schultz 

et al., 1981). Tais células, além da capacidade de diferenciação nos três tipos celulares 

apontados acima, também são capazes de se diferenciar em outros tipos celulares. Nesse 

sentido, o conceito de MSCs tem sido questionado devido à presença de células cuja 

origem não é da linhagem mesenquimal, mas possuem características semelhantes às 

MSCs clássicas (Bianco et al., 2008). Diversas evidências apontam que MSCs podem 

apresentar origem e ontogenias diferentes, sendo obtidas a partir de células 

perivasculares, como os pericitos, ou ainda serem derivadas de células do tubo neural, 

de HSCs ou células que sofreram transição epitelial-mesenquimal (Bianco et al., 2008; 

Huang et al., 2011; Murray et al., 2014). Diversos marcadores celulares já foram 

descritos, mas dentre os principais estão CD105 e CD90 positivos e CD34, CD45 e 

CD14 negativos, apesar de sua identificação variar entre as fontes de obtenção e 

constituir um conjunto heterogêneo de células em vários estágios de diferenciação 

(Huang et al., 2011; Calloni et al., 2013). 

Células progenitoras estão presentes em tecidos e órgão adultos, e como as 

células-tronco também participam do aparato de reparo tecidual. Apesar de muitas vezes 

esses termos se equivalerem, diferentemente das células-tronco, células progenitoras 

possuem um número limitado de divisões celulares e estão em um estágio de 
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diferenciação mais avançado (Weissman, 2000). Como exemplo de células 

progenitoras, podemos citar células endoteliais progenitoras (Ashara & Kawamoto, 

2004), células neurais progenitoras (Dixon et al., 2014; Hermann et al., 2014), células 

progenitoras epiteliais (Blanpain & Fuchse, 2014) e células progenitoras hepáticas 

(Katoonizadeh & Poustchi, 2014). As células progenitoras podem ser isoladas de 

diversas fontes e apresentam um fenótipo de células indiferenciadas. Dentre a 

caracterização dessas células, o marcador CD133, ou prominina-1, constitui uma 

molécula de destaque.  

3.1.   CD133: um marcador de células indiferenciadas 

Prominina-1 é uma glicoproteína de cinco domínios transmembrânicos 

primeiramente isolada em células neuroepiteliais de roedores. Recebeu esse nome 

devido à sua localização preferencial em protusões da membrana celular (do latim 

‘prominere’, que significa proeminente). Essa proteína possui uma porção extracelular 

N-terminal, com duas alças citoplasmáticas curtas e duas extracelulares maiores e 

glicosiladas terminando na porção citoplasmática C-terminal (figura 4; Weigmann et al., 

1997). No mesmo ano, o marcador de superfície AC133 de reconhecimento do epítopo 

CD133 foi designado para isolar HSCs CD34+ de humanos. Após clonagem tal 

molécula foi reconhecida como homóloga à prominina-1 de ratos (Yin et al., 1997; 

Miraglia et al., 1997), e tanto a denominação prominina-1 quanto CD133 passou a ser 

comumente usadas independentemente da espécie. No presente trabalho, padronizamos 

a nomenclatura utilizando a designação CD133.  
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Figura 4: Estrutura da prominina-1 (CD133). Essa molécula consiste de um domínio extracelular N-

terminal, cinco segmentos transmembrânicos (1-5, contendo uma sequência de 23 aminoácidos cada um) 

sendo duas alças menores na porção citoplasmática e duas maiores e glicosiladas na porção extracelular, 

terminando em uma cauda citoplasmática C-terminal. Os demais números representam a quantidade de 

aminoácidos em cada porção (adaptado de Fargeas et al., 2003). 

 

Como a descoberta inicial de CD133 foi realizada na identificação de HSCs (Yin 

et al., 1997; Miraglia et al., 1997), surgiu a especulação de tal molécula ser um 

marcador potencial de células-tronco/progenitoras em adultos. Nesse momento, passou-

se a analisar as propriedades de células CD133+ e verificou-se que células 

CD34+CD133+ possuem maior capacidade de auto-renovação e repopulação celular que 

células CD34+CD133- (de Wynter et al., 1998). Posteriormente, observou-se que células 

CD34-CD133+ são capazes de gerar células CD34+ em cultura (Summers et al., 2004), 

sugerindo que células CD133+ são ancestrais às HSCs CD34+. Mais recentemente, 

outros estudos corroboraram tal evidência mostrando que células CD133+ possuem 

maior característica pluripotente que células CD34+ (Bissels et al., 2011; Takahashi et 

al., 2014).  

Com o passar dos anos, constatou-se que a expressão de CD133 não é exclusiva à 

linhagem hematopoiética, e também passou a ser utilizada para marcação de células 

endoteliais progenitoras (Peichev et al., 2000), células-tronco de cérebro fetal (Uchida 
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et al., 2000), células-tronco epiteliais (Corbeil et al., 2000; Belicchi et al., 2004; 

Richardson et al., 2004), células miogênicas (Alessandri et al., 2004; Torrente et al., 

2007), células progenitoras renais (Bussolati et al., 2005), células-tronco da retina 

(Carter et al., 2009) e células do cordão umbilical (Cui et al., 2013). Além disso, 

verificou-se que células CD133+ isoladas de uma determinada linhagem celular são 

capazes de se diferenciar em outra linhagem, como o caso de células derivadas da pele e 

músculo se diferenciarem em linhagens neuronais (Alessandri et al., 2004; Belicchi et 

al., 2004).  

Dessa forma, considerando a variedade de órgãos e tecidos de onde células-

tronco/progenitoras CD133+ podem ser isoladas, sua plasticidade de diferenciação e o 

fato de células progenitoras derivadas de células embrionárias expressarem elevado 

conteúdo de CD133 concomitantemente com marcadores de linhagens celulares (Kania 

et al., 2005), CD133 passou a ser um marcador de células pluri/multipotentes que 

participam dos primeiros estágios de diferenciação celular. 

Apesar da correlação entre a expressão de CD133 e a pluripotência celular, pouco 

se sabe acerca das funções específicas dessa molécula. De maneira geral, CD133 

contribui para a manutenção da pluripotência celular e controla o destino da 

diferenciação celular. A demonstração de que microvesículas extracelulares contendo 

CD133 podem ser liberadas durante o processo de diferenciação de células-tronco 

neurais e hematopoiéticas, coloca CD133 como um sinalizador intercelular desse 

processo biológico. Apesar de ainda não se ter a clareza dos mecanismos moleculares, a 

liberação dessas microvesículas parece ser altamente específica, pois outros marcadores 

celulares não estão presentes na sua composição. Tal especificidade deve ser controlada 

pela afinidade entre CD133 e moléculas de colesterol o que permite a localização em 

protusões celulares e a seleção direcionada de componentes do exossomo. Essa 
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característica parece ser específica de CD133, o que contribui com sua distinção em 

relação às outras proteínas presentes em regiões planas da membrana. Além de 

sinalizadores intercelulares, a liberação extracelular dessas microvesículas também pode 

significar uma regulação negativa das propriedades de células-tronco/progenitoras 

durante a diferenciação celular, visto que a liberação dessas microvesículas ocorre 

concomitantemente com a diferenciação de células-tronco neuronais (Marzesco et al., 

2005, Corbeil et al., 2010; Bauer et al., 2011).  

3.2.  NF-κB e diferenciação celular: garantindo o reparo tecidual 

Células-tronco/progenitoras, além de conferirem o material primordial de órgãos e 

tecidos durante a embriogênese, garantem a manutenção e crescimento da ontogenia 

celular e são responsáveis pelo aparato de regeneração tecidual na fase adulta (Zandstra 

& Nagy, 2001; Garry et al., 2003). Uma forte evidência dessa participação é a 

intercomunicação entre a ativação de NF-κB e a potência de diferenciação celular.  

A inibição da translocação nuclear de RelA (p65) inibe a expressão de genes 

promotores da pluripotência celular, tais como Nanog, Oct4 e Sox2 em células-tronco 

embrionárias e iPSCs humanas, indicando a participação de NF-κB na manutenção da 

pluripotência e vialibidade celular (Armstrong et al., 2006; Takase et al., 2013). Ao 

contrário do que ocorre em humanos, Nanog interage com NF-κB em células-tronco 

embrionárias de camundongos, inibindo a transcrição de genes indutores da 

diferenciação celular, processo no qual a ativação de NF-κB é aumentada. Nesse 

sentindo, NF-κB inibe a manutenção da pluripotência celular tendo uma função positiva 

no estimulo de diferenciação celular (Torres & Watt, 2008).  O mesmo efeito também é 

observado em células-tronco embrionárias de ratos, nas quais a inibição da via PKC-

NF-κB favorece a manutenção da capacidade de auto-renovação dessas células 

(Rajendran et al., 2013). 
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 Ambas as vias, canônica (p65) e não-canônica (RelB/p52), de ativação de NF-κB 

participam dos processos de auto-renovação, viabilidade e diferenciação de HSCs (Zhao 

et al., 2012; Stein & Baldwin, 2013). Uma rede transcricional altamente conectada, 

incluindo a via de sinalização NOTCH-NF-κB, controla a transcrição de genes 

relacionados à manutenção da auto-renovação. Essas vias estão mais ativadas em 

populações de HSCs mais primitivas que expressam CD133, quando comparada àquelas 

cuja expressão de CD133 é negativa (Panepucci et al., 2010). Além disso, NF-κB 

também contribui para o reparo de DNA aumentando a viabilidade de HSCs (De Laval et 

al., 2014).  

MSCs migram para os locais de lesões contribuindo para o reparo tecidual. Nesse 

sentido, componentes do sistema imunológico atuam sobre a reatividade de células-

tronco/progenitoras regulando a migração, proliferação e diferenciação celular. TNF ativa 

a translocação nuclear de NF-κB aumentando a expressão gênica de moléculas de adesão, 

metaloproteinases e ciclina D1 e contribuindo com a migração e proliferação de MSCs 

(Böcker et al., 2008). HMGB1 (do inglês, high mobility group box 1), uma citocina pró-

inflamatória, atua no recrutamento de células progenitoras por ativar a via não-canônica 

de NF-κB induzindo a expressão de CXCL12/CXCR4 (Kew et al., 2012). IL-1β também 

atua sobre a ativação de NF-κB contribuindo para a migração, mas não proliferação, de 

MSCs por induzir a expressão de quimiocinas, interleucinas, TLRs, metaloproteinases, 

fatores de crescimento e moléculas de adesão (Carrero et al., 2012). A via TNF-NF-κB 

também modula a diferenciação de células-tronco/progenitoras favorecendo a maturação 

em células endoteliais em detrimento a células da musculatura lisa (Wong et al., 2014). 

Dessa forma, os dados acima reportados inserem as células-tronco/progenitoras no 

contexto da resposta imunológica contribuindo para o reparo tecidual e o 

reestabelecimento das funções vitais. 



I n t r o d u ç ã o | 29 

 

4. Regulação epigenética 
 

O início do Século XXI foi marcado pelos grandes sequenciamentos genômicos de 

diversas espécies incluindo seres humanos. A obtenção desses bancos de dados propiciou 

um avanço científico e tecnológico imensurável. No entanto, o próximo passo é 

compreender como a regulação diferencial do genoma garante a ampla diversidade 

celular, cujas funções são especificamente reguladas. Dentre os mecanismos responsáveis 

por essa fina regulação encontra-se o campo da epigenética. Do latim “epi” significa 

“acima de/em adição à” e, nesse sentido, epigenética pode ser definida como 

modificações herdáveis da expressão gênica que ocorrem sem haver alterações da 

sequência de DNA, enfatizando, sobretudo, os mecanismos de repressão transcricional. 

As interações DNA-DNA e RNA-RNA promovem o silenciamento gênico por induzir 

modificações da cromatina e degradação do RNA, respectivamente (Wolffe & Matzke, 

1999). 

Em 2013 foi criado um consórcio intitulado “Roadmap Epigenomic Project” e 

organizado pelo National Institute of Health (NIH) para reunir os dados referentes aos 

sequenciamentos de nova-geração das modificações epigenéticas em células e tecidos 

humanos. O conceito mais recente de epigenética encontra-se no trecho a seguir: 

“Epigenética é uma fronteira emergente da ciência que engloba o estudo referente às 

modificações da regulação da atividade e expressão gênica independentemente da sua 

sequência. Para os fins desse programa, epigenética engloba tanto modificações 

hereditárias e estáveis da atividade e expressão gênica (tanto na descendência celular 

quanto entre indivíduos), quanto alterações a longo prazo no potencial transcricional de 

uma célula que não necessariamente sejam hereditárias. Enquanto epigenética refere-se 

ao estudo de um único gene ou um conjunto deles, epigenômica refere-se a um contexto 

de análise global das alterações epigenéticas do genoma como um todo” 
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(http://www.roadmapepigenomics.org/). Nesse sentido, além de alterações na estrutura da 

cromatina causadas por metilação do DNA e modificações de histonas, outros 

mecanismos, como RNAs não codificantes, também são tidos como mecanismos de 

regulação epigenética (figura 5; Hiragami-Hamada & Fischle, 2014; Stuwe et al., 2014).  

 

Figura 5: Mecanismos de regulação epigenética. A epigenética engloba três principais processos: 

alteração da base de DNA mediada pela metilação da citosina, modificações das caudas de histona e 

modulação por RNAs não-codificantes que se dividem em RNAs longos e pequenos (microRNAs). Tais 

mecanismos regulam a expressão gênica sem alterar a sequência de DNA, por controlarem a acessibilidade 

da cromatina ou inibirem a tradução de RNAm (adaptado de Webster et al., 2013). 

 

A metilação do DNA compreende a adição de um grupo metil (CH3-) no carbono de 

posição 5 do nucleotídeo de citosina que precede uma guanina (no contexto CpG). Essa 

reação é desempenhada por enzimas da família DNA metiltransferases (DNMTs), que 

utilizam a S-adenosil metionina como um doador do grupo metil. A metilação da citosina 

em regiões promotoras normalmente está associada à repressão da transcrição gênica por 

impedir a ligação de fatores transcricionais aos elementos de DNA (Weber et al., 2007), 

modulando todo o complexo de acessibilidade da cromatina. 
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Além da metilação do DNA, a estrutura da cromatina e consequentemente a 

atividade transcricional também pode ser modulada por modificações nas sequências de 

aminoácidos das caudas de histona (Campos & Reinberg, 2009). As histonas são 

proteínas nucleares responsáveis pela organização da cromatina. A hipótese do “código 

de histona” sugere que o conjunto de diferentes tipos e combinações de modificações 

pode acarretar padrões diferenciais da estrutura da cromatina e da transcrição gênica 

(Jenuwein & Allis, 2001; Wang Z. et al., 2008), ou seja, as modificações de histona 

atuam de uma maneira combinatória e cooperativa na modulação da atividade gênica. 

Dentre as modificações pós-transcriocinais das histonas inclue-se acetilação, metilação, 

fosforilação e ubiquitinação e as diferentes combinações entre essas alterações resultam 

na indução ou repressão da atividade transcricional (Musselman et al., 2012). 

O mecanismo epigenético mais recentemente descrito é a regulação por RNAs não-

codificantes, ou seja, aqueles que não codificam uma determinada proteína. Estes podem 

ser classificados em duas categorias: RNAs longos não codificantes (lncRNAs) com 

sequências maiores que 200 nucleotídeos, e os RNAs pequenos (smallRNAs), com 

sequências menores que 150 nucleotídeos. Dentre essa última categoria, estão incluídos 

os microRNAs que serão abordados adiante.  

Brevemente, os lncRNAs recrutam proteínas e enzimas responsáveis pelo 

remodelamento da cromatina sobretudo por induzirem modificações de resíduos da cauda 

de histonas. A ausência desses RNAs inibe o remodelamento da cromatina, indicando seu 

papel imprescindível no silenciamento de certos genes. O mais famoso dos lncRNAs é o 

Xist (do inglês, “X-inactive specific transcript”) responsável pela inativação completa de 

um dos cromossomos X de fêmeas, garantindo uma compensação numérica dos 

transcritos relativos a tal cromossomo entre os dois sexos (Saxena & Carninci, 2011). 
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4.1.  microRNAS (miRNAs) 

 miRNAs são RNA não-codificantes de pequeno tamanho (~22 nucleotídeos) 

envolvidos na modulação fina da expressão gênica. Foram primeiramente descritos por 

dois grupos independentes que identificaram transcritos de pequeno tamanho que não 

resultavam em produtos proteicos, mas que atuavam como repressor pós-transcricional da 

proteína Lin14, responsável pela regulação temporal do desenvolvimento de 

Caenorhabditis elegans. Além disso, verificaram que a inibição da tradução de Lin-14 se 

deve à complementariedade de sete nucleotídeos entre o RNAm de Lin-14 e o RNA não-

codificante (Lee et al., 1993; Wightman et al., 1993). Posteriormente, os miRNAs foram 

descritos em outras espécies, incluindo humanos (Lagos-Quintana et al., 2001), e estão 

envolvidos em diversos processos biológicos como desenvolvimento, proliferação e 

diferenciação celular, metabolismo, apoptose, resposta imune, entre outros.  

 A transcrição de miRNAs pode ocorrer em regiões intrônicas de sequências 

codificantes ou não-codificantes, ou ainda de exons. Além disso, muitos loci de miRNAs 

estão próximos à outros, constituindo unidade de transcrição policistrônicas. Assim, 

miRNAs presentes no mesmo cluster gênico podem ser transcritos juntamente (figura 6; 

Ha & Kim, 2014). O transcrito primário do miRNA, designado pri-miRNA, é sintetizado 

pela RNA polimerase II e possui mais que 1kb contendo um ou mais dobramentos que se 

organizam em dupla-fita em forma de loop. No núcleo, o pri-miRNA é processado pela 

enzima RNase III endonuclease Drosha que juntamente com DGCR8 (do inglês, 

DeGiorgio Critical Region 8) formam um microprocessador que origina o miRNA 

precursor (pré-miRNA), uma estrutura em forma de grampo (hairpin) com 

aproximadamente 70 nucleotídeos de comprimento. O pre-miRNA é transportado para o 

citoplasma pela exportina-5, onde é novamente processado pela RNase Dicer gerando um 

RNA duplex com aproximadamente 22 nucleotídeos. Este, por sua vez é incorporado 
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pelo complexo indutor de silenciamento (RISC, do inglês, “RNA-induced silencing 

complex”), onde a proteína argonauta (AGO) seleciona a fita madura. De maneira geral, a 

fita madura é retida junto ao RISC, enquanto que a outra fita é liberada e posteriormente 

degradada (figura 6; Zhang, Y. et al., 2013; Ha & Kim, 2014).  

 

Figura 6: Biogênese de microRNAs (miRNAs). A transcrição de miRNAs é processada pela RNA 

polimerase II dando origem ao miRNA primário (pri-miRNA) o qual é processado em miRNA precursor 

(pre-miRNA) que é transportado para o citoplasma pela exportina-5, onde é novamente clivado pela enzima 

Dicer e incorporado ao complexo indutor de silenciamento (RISC). A proteína argonauta (AGO) seleciona 

a fita madura e a direciona para o RNAm complementar inibindo sua expressão ou por bloqueio do aparato 

traducional ou por degradação da fita de RNAm. 

 

 O bloqueio da função gênica ocorre devido à complementariedade do miRNA 

com o RNA mensageiro (RNAm). Uma vez incorporado ao complexo RISC, o miRNA 

maduro o guia até o RNAm complementar reprimindo sua expressão ou por degradação 

do RNAm ou por repressão do aparato traducional. A complementariedade entre os pares 

de miRNAs e RNAm se faz entre a porção 5’ do miRNA que contém uma sequência 
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“seed” (geralmente formada pelos nucleotídeos 2 a 8) que é complementar  ao seu sítio 

alvo localizado na sequência 3’ UTR (do inglês, “untranslated region”) do RNAm. 

Normalmente, a complementaridade perfeita entre o miRNA e o mRNA leva à clivagem 

e degradação do mRNA (comum em plantas; Bartel, 2009). Já o pareamento imperfeito 

pode levar à repressão do aparato da tradução ou desestabilização do mRNA. Por essa 

razão, um único miRNA pode modular a expressão de centenas de RNAm, assim como 

um RNAm pode ser modulado por diversos miRNAs (Zhang, Y. et al., 2013). Uma 

estimativa computacional de sequenciamento de bases prevê que aproximadamente 60% 

dos genes codificadores de proteínas em humanos são passíveis de modulação por 

miRNAs (Friedman et al., 2009). Dessa forma, tal “promiscuidade” permite a montagem 

de uma rede complexa de interações biológicas. Vale ressaltar que a expressão de 

miRNAs é tecido-específica e controla a expressão de fatores de transcrição específicos. 

Por outro lado, a expressão de miRNAs é controlada por fatores de transcrição 

constituindo uma alça de regulação mútua responsável por garantir a identidade celular 

(Stuwe et al., 2014; Eisenreichn & Leppert, 2014). 

 Além da repressão pós-transcricional, algumas evidências apontam para a atuação 

de miRNAs no núcleo como um modulador da atividade transcricional. A proteína 

Argonauta1 liga-se ao complexo transcricional, incluindo a enzima RNA polimerase II e 

proteínas do complexo Polycomb, modificando o padrão de metilação de histonas e 

promovendo o silenciamento gênico (Kim et al., 2006). Como exemplo, podemos citar o 

miR-320 regulando negativamente a transcrição de um gene do ciclo celular (Kim et al., 

2008). 

 
Processos biológicos modulados por miRNAs 

 Em células-tronco embrionárias, miRNAs controlam o ciclo celular (Wang, Y. et 

al., 2008) e são responsáveis pela indução da diferenciação por inibir genes relacionados 
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à pluripotência celular (Tay, Y. et al., 2008; Tay, Y.M. et al., 2008; Xu et al., 2009). 

Outra evidência é o fato de a expressão de Dicer aumentar ao longo do processo de 

diferenciação celular, indicando o papel dos miRNAs na regulação fina da especialização 

celular (Kane et al., 2012). Nesse sentido, o padrão de expressão de miRNAs determina o 

destino celular durante os processos de hematopoiese (Bissels et al., 2012), osteogênese e 

adipogênese (Kang & Hata, 2014). No entanto, outros miRNAs mantêm a pluripotência 

celular além de promoverem a indução da reprogramação celular (iPCs; Guo et al., 

2014). 

 Na modulação da resposta imunológica, miRNAs participam do recrutamento 

(Labbaye et al., 2008) e diferenciação (Fallah et al., 2013) de células  imunes. Além 

disso, participam da modulação da resposta imune inata por regular a sinalização 

desencadeada por TLRs (Galicia et al. 2014; Ma et al., 2014), incluindo a ativação de 

NF-κB (Iliopoulos et al., 2009; Taganov et al., 2006) e a expressão de moléculas anti-

inflamatórias, como IL-10 (Xie et al., 2014). Nesses casos, miRNAs funcionam como um 

componente de auto-regulação participando do aparato de resolução da resposta 

inflamatória. 

 Variações circadianas na expressão de miRNAs e Dicer já foram anteriormente 

demonstradas (Gatfield et al., 2009; Yan et al., 2013) e inserem o relógio circadiano 

como alvo de regulação por miRNAs e vice-versa. A expressão de miRNA em tecido 

hepático é controlada pelos genes do relógio (Gatfield et al., 2009). Além disso, o padrão 

traducional do complexo CLOCK/BMAL, PER e REV-ERBα também é controlado por 

miRNAs, os quais regulam a amplitude dos padrões oscilatórios por afetar o nível da 

expressão proteica, ou ainda a frequência, por interferir na sequência temporal ou de 

entrega da produção proteica (Nandi et al., 2009; Zhou et al., 2011; Chen et al., 2013). 

Interessantemente, miRNAs podem controlar o padrão oscilatório de genes de relógio de 
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células vizinhas contribuindo para coordenação temporal local do relógio circadiano 

(Shende et al., 2014). 

 Na glândula pineal, a síntese de melatonina é modulada pelo miR-483 que 

controla a tradução da enzima chave AA-NAT (Clokie et al., 2012). Os demais trabalhos 

demonstram o papel da melatonina na modulação de miRNAs considerando contextos 

patológicos, como em doenças neurodegenerativas e câncer. No hipocampo, melatonina 

inibe a perda de memória e a perda sináptica por induzir a expressão do miR-124 (Wang 

et al., 2013). Em células de tumor de mama, melatonina modula a expressão diferencial 

de 22 miRNAs relacionados à regulação da apoptose, proliferação e diferenciação celular 

(Lee et al., 2011). 

5. Ciclo claro/escuro, memória celular e regulação epigenética 
– gerando novas hipóteses 

 

 Conforme descrito ao longo da Introdução, verificamos que os ritmos biológicos 

conferem a organização temporal dos organismos vivos, sendo o ciclo claro/escuro o 

sincronizador ambiental mais importante. Diversos macroprocessos fisiológicos como 

resposta imunológica e diferenciação celular, responsáveis pelo aparato de reparo 

tecidual, obedecem a parâmetros circadianos que ora são controlados por genes do 

relógio ora por hormônios, como a melatonina. Além disso, os padrões epigenéticos, 

incluindo os miRNAs, são os responsáveis pela modulação fina da especificidade e 

particularidade celular.  

Anteriormente, verificamos que células obtidas do músculo cremaster e mantidas 

por mais de 20 dias em cultura são capazes de preservar as informações das condições do 

animal doador no momento da eutanásia, sugerindo que elas guardam uma memória 

celular capaz de ser transmitida por gerações de células. Dentre essas informações, a 

melatonina estaria atuando como o sinalizador do ciclo claro/escuro na reatividade celular 
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(Tamura et al., 2010; Marçola et al., 2013). Além disso, nosso modelo de cultura celular 

apresenta características específicas de células indiferenciadas. Além da preservação do 

fenótipo da célula-mãe, tais células apresentam elevada capacidade proliferativa, 

características intrínsecas de células progenitoras (Cerdan e Bathia, 2010). Como a 

regulação epigenética garante a regulação fina e tecido-específica do padrão de expressão 

molecular, sobretudo pelo papel dos miRNAs na especificação da identidade celular 

(Stuwe et al., 2014), e considerando ainda que a reatividade celular depende da hora do 

dia de obtenção das células (Marçola et al., 2013), nossa hipótese se baseia no fato da 

sinalização do ciclo claro/escuro agir epigeneticamente na expressão de miRNAs 

resultando em fenótipos celulares diferentes que são preservados em modelo ex vivo. 
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O objetivo geral do presente trabalho é avaliar se o ciclo claro/escuro interfere 

no padrão de expressão de microRNAs (miRNAs) de células primárias derivadas de 

explante tecidual de ratos conferindo diferenças no fenótipo celular. 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterização do fenótipo celular: 

a. Verificar a expressão de marcadores de células-tronco/progenitoras; 

b. Verificar o potencial de diferenciação celular. 

2. Expressão global de miRNAs de células obtidas em diferentes horários, durante 

o dia ou à noite: 

a. Verificar os RNAm alvos preditos e as funções biológicas reguladas pela 

expressão diferencial de miRNAs. 

3. Funções biológicas reguladas pelos miRNAs diferencialmente expressos: 

a. Avaliar as vias de sinalização cuja ativação apresenta um ritmo diário, 

com ênfase na via de sinalização TLR/NF-κB e na expressão de 

marcadores celulares. 

b. Avaliar o papel da melatonina no controle circadiano dessas funções, 

incluindo a avaliação dos possíveis mecanismos de ação pelos quais essa 

indolamina possa estar atuando.  
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1. Animais 
 

Foram utilizados ratos machos adultos (de 8 a 10 semanas de idade) da linhagem 

Wistar, pesando entre 200 e 300g, provenientes do biotério do Instituto de Biociências – 

USP. Os animais foram mantidos em ciclo claro/escuro de 12/12h, recebendo ração e 

água ad libitum e eutanasiados por decapitação sem a utilização de anestésicos. Todos 

os procedimentos estão em cumprimento e sob a licença da Comissão de Ética em uso 

de Animais (CEUA) do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

(protocolo nº 124/2011, anexo 1), de acordo com a regulamentação do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

2. Drogas e Reagentes 
 

• 4’6-diamidino-2-fenilindol dihidroclorido (DAPI) (Invitrogen - Life 

Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• Acetona; álcool etílico (Merck; São Paulo, Brasil); 

• Ácido polideoxinosínico-deoxicitidílico [poli(dIdC)] (Sigma-Aldrich; St. Louis, 

MO, EUA); 

• Acrilamida (Bio-Rad; Richmond, CA, EUA); 

• Albumina bovina (Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA); 

• Anticorpo policlonal de coelho anti-CD133 (Ab16518); anticorpo secundário 

policlonal anti-cabra conjugado à FITC (Ab6881) (Abcam; Cambridge, UK); 

• Anticorpo policlonal de cabra anti-vWF (sc-8068), anti-Mel-1A-R (sc13186) e 

anti-Mel-1B-R (T18) (sc13177); anticorpos policlonais de coelho anti-

subunidades de NF-κB: p50 (sc-114X), p52 (sc-298X), RelA (sc-109X), RelB 

(sc-226X) e c-Rel (sc-70X) (Santa Cruz Biotechnology; St. Cruz, CA, EUA); 

• Anticorpo secundário policlonal anti-coelho conjugado à FITC (F7512) (Sigma 

Aldrich; St. Louis, MO, EUA); 

• Bisacrilamida (N, N’-metilenebisacrilamida) (Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, 

EUA); 

• Clorofórmio (Merck; São Paulo, Brasil); 
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• Coluna microspin Sefadex G-25 (GE Healthcare Life Sciences; 

Buckinghamshire, UK);  

• Ditiotreitol (DTT) (Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• EDTA (do inglês, ethylenediaminetetracetic acid dissodium salt) (Merck; São 

Paulo, Brasil); 

• Enzima DNase (Ambion - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA e 

Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• Enzima T4 quinase (Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• Enzima Tripsina + EDTA 1x (0.25% Tripisina/2.21 mM EDTA) (CellGro – 

Corning, Manassas, VA, EUA); 

• Fator de crescimento endotelial alfa (VEGFα, PRG0111) (GIBCO BRL – Life 

Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• Fator de crescimento de fibroblasto (bFGF, SRP4039) (Sigma-Aldrich; St. 

Louis, MO, EUA); 

• Fator de crescimento neuronal (NGF, N-6009) (Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, 

EUA); 

• Fenilmetanesulfonilfluorido (PMSF) (Invitrogen - Life Technologies; Grand 

Island, NY, EUA); 

• Gel de poliacrilamida (Novex 10% TBE-Urea Gel, Invitrogen - Life 

Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• Glicerol (Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA); 

• Go taq PCR Master Mix (Promega; Madison, WI, EUA); 

• HEPES (Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA);  

• High Sensitivity DNA Chip (Agilent Technology; Santa Clara, CA, EUA); 

• Isopropranol (Merck; São Paulo, Brasil); 

• Meio de cultura DMEM - Dulbecco´s modified Eagle Medium (Gibco BRL – 

Life Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• Melatonina (Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA); 

• Metanol (Merck; São Paulo, Brasil); 

• miScript PCR (Qiagen; Valencia, CA, EUA); 

• MTT (brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)2,5-difenil-2H-tetrazolium) (Sigma-

Aldrich; St. Louis, MO, EUA); 

• Nonidet-p40 (NP-40) (Calbiochem; Darmstadt, Alemanha); 
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• Oligonucleotídeo consenso para NF-κB (Sinapse; São Paulo, Brasil); 

• Oligonucleotídeos para PCR (Exxtend; São Paulo, Brasil); 

• Oligonucleotídeos para PCR de microRNAs (Qiagen; Valencia, CA, EUA); 

• Penicilina/estreptomicina (Gibco BRL – Life Technologies; Grand Island, NY, 

EUA); 

• Random primers (Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• smallRNA Chip Kit (Agilent Technology; Santa Clara, CA, EUA); 

• Soro fetal bovino (Gibco BRL – Life Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• RNA 6000 Nano Kit (Agilent Technology; Santa Clara, CA, EUA); 

• Superscript III (Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

• Triton X-100 (Amresco; Solon, Ohio, EUA); 

• Trizol (Life Technologies; Grand Island, NY, EUA); 

3. Cultura celular 
 

O isolamento celular foi obtido da migração e proliferação espontâneas a partir 

de explantes teciduais. Para isso os animais foram eutanasiados por decapitação seis 

horas após o acender (grupo dia) ou apagar (grupo noite) das luzes. Os tecidos 

cremaster (músculo esquelético que recobre os testículos) foram retirados e lavados em 

solução salina-fosfato (PBS – NaCl 125 mM, Na2HPO4 2 mM, NaH2PO4 2 mM e KCl 5 

mM) e cortados em pequenos pedaços de aproximadamente 2 x 2 mm em ambiente 

estéril. 

Os tecidos foram dispostos em placa de 6-poços (6 pedaços por poço) ou 

garrafas de cultura (superfície com área de 75 cm2, aproximadamente 45 pedaços por 

garrafa) para os ensaios de caracterização celular e tratamento com melatonina ou de 

sequenciamento global de miRNAs, respectivamente. Após um período de 2–5 minutos 

os tecidos foram cobertos com meio DMEM suplementado com 20% de soro fetal 

bovino e antibiótico (penicilina – 100 U/ml, e estreptomicina – 100 µg/ml). As placas 

foram mantidas em estufa (37ºC, 5% CO2) e os tecidos retirados após 48 horas, período 
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no qual ocorre a migração espontânea das células dos explantes teciduais para o 

substrato. Após esse período as células foram mantidas em cultura (troca de meio a cada 

dois dias) até atingirem confluência (aproximadamente 15 dias; figura 7), quando foram 

utilizadas para os experimentos.  

 

Figura 7: Células obtidas a partir de explante do músculo cremaster atingem confluência com 

aproximadamente 15 dias. Cultura primária de células obtidas a partir de explante tecidual do músculo 

cremaster após 6, 10 e 15 dias de cultivo. Explantes tecidual de aproximadamente 2 x 2 mm foram 

colocados na placa de cultura e após 48 horas retirados. O crescimento celular foi mantido até atingir 

confluência para realização dos demais experimentos. Barra de escala 50 µm.  

 
Quando necessário, as células foram subcultivadas para expansão celular 

(máximo de duas passagens) utilizando a enzima tripsina 1x (0.25% Tripisina/2.21 mM 

EDTA) 1 min a 37°C. 

4. Avaliação da concentração plasmática de melatonina dos 
animais doadores 

 

Amostras de sangue de todos os animais foram coletadas para análise da 

concentração plasmática de melatonina utilizando o kit de dosagem pela técnica ELISA 

(do inglês, Enzyme-linked immunosorbent assay) segundo o protocolo do fabricante 

(IBL International, Hamburg, Alemanha). O limite inferior de detecção do kit foi de 5 

pg/mL. Essa técnica foi utilizada apenas para confirmação da produção rítmica de 

6 dias 10 dias 15 dias
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melatonina, sendo que animais que não apresentaram o perfil esperado tiveram suas 

respectivas culturas descartadas. 

5. Avaliação da viabilidade celular (MTT) e atividade 
metabólica (LDH) 

 

 Para garantir que as culturas obtidas em diferentes horários possuem a mesma 

qualidade celular realizamos os ensaios para avaliação da atividade metabólica (MTT) e 

citotoxicidade celular (LDH). 

A atividade metabólica das células endoteliais foi avaliada pelo método da 

redução do sal de tetrazolium e formação do produto solúvel formazan (Mosmann, 

1983). Células (1x103 por poço) foram replaqueadas para placas de 96-poços. Após oito 

dias, a placa foi centrifugada (200 x g, 4°C, 10 min) e o sobrenadante retirado para 

ensaio de LDH. As células foram incubadas com 5 mg/ml de MTT (brometo de 3-(4,5-

dimetil-2-tiazolil)2,5-difenil-2H-tetrazolium), diluído em meio de cultura DMEM 

suplementado com 20% de soro fetal bovino (4 h, 5 % CO2, 37°C). Posteriormente os 

cristais foram diluídos em dimetilssufoxida (DMSO, 100 µl, 30 min em agitação) e a 

leitura realizada em espectofotômetro a 540 nm. 

A atividade enzimática da lactato desidrogenase (LDH), presente no meio de 

cultura, foi definida como parâmetro da viabilidade celular. Após a centrifugação feita 

para o ensaio de MTT (200 x g, 4°C, 10 min), 30 µl do sobrenadante de cada poço 

foram repassados para outra placa de 96-poços e adicionado 170 µl do substrato, em 

tampão fosfato contendo: NaCl 200 mM, NADH 0,2 mM e piruvato 1,6 mM/poço. De 0 

a 10 minutos após essa reação, efetuou-se a leitura da densidade óptica (D.O.) em 

espectrofotômetro a 340 nm (37°C). O valor de cada D.O. foi extrapolado pelos valores 

de uma curva-padrão de NADH com concentrações conhecidas. 
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Tanto a atividade metabólica quanto a viabilidade celular das culturas não 

variaram de forma significativa de acordo com horário de eutanásia do animal doador 

(figura 8), possibilitando a continuidade dos próximos experimentos. 

 

Figura 8: Atividade metabólica e viabilidade celular de cultura de células primárias obtidas de 

explantes do cremaster não variam de acordo com a hora do dia de obtenção. Culturas de células 

obtidas de animais eutanasiados de dia ou à noite (seis horas após o acender ou apagar das luzes, 

respectivamente) não apresentaram diferenças estatísticas quanto à atividade metabólica (A) e viabilidade 

celular (B), avaliados pelos métodos de MTT e LDH, respectivamente. Os dados do ensaio de LDH 

representam a leitura feita após 10 minutos de incubação do NADH com piruvato. As leituras realizadas 

nos tempos 0 e 5 minutos também não apresentam diferenças estatísticas entre os grupos (dados não 

mostrados). Os dados estão apresentados como média ± EPM. n = 4 animais por grupo. 

6. Análise da expressão gênica por RT-PCR em tempo real 
 

A caracterização fenotípica das células obtidas por migração espontânea a partir 

de explantes teciduais foi realizada por RT-PCR em tempo real. Após confluência, as 

células foram obtidas em Trizol e o conteúdo transferido para um tubo e congelado à -

80°C até o momento da extração. 

Após descongelamento, adicionou-se clorofórmio (200 µL/mL de Trizol), 

agitou-se vigorosamente, e incubou-se por 5 min à temperatura ambiente, seguida de 

centrifugação (12000 x g, 10 min, 4°C). A fase aquosa foi transferida para outro tubo 

onde adicionou-se isopropranolol (500 µL/mL de Trizol), homogeneizou-se e incubou-

se por 10 min à temperatura ambiente. Posteriormente centrifugou-se a 12000 x g por 
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20 min a 4°C e o pellet foi lavado duas vezes com etanol 70% (12000 x g, 5 min, 4°C). 

Após lavagem, descartou-se o sobrenadante e o pellet foi seco à temperatura ambiente 

por aproximadamente 15 min. O pellet foi diluído com a adição de 20 µL de DEPC 

(dicarbonato de dietila) H2O (1:1000) em cada tubo, seguido de incubação a 55°C por 

15 min. Separou-se uma alíquota para posterior quantificação e análise da qualidade da 

amostras de RNA total. 

A quantificação do RNA total foi realizada em Qubit Fluorometer (Invitrogen), 

adicionando 1 µL da amostra (diluída 20x em DEPC H2O) em 199 µl de solução 

contendo um corante específico do kit (1:100, diluído em tampão específico do kit, 

Invitrogen). Posteriormente, as amostras foram tratadas com DNase e purificadas com o 

kit RNA Cleanup (Qiagen) seguindo as instruções do fabricante. A análise da qualidade 

da amostra foi realizada pelo Agilent 2100 Bioanalyzer, utilizando o chip RNA 6000 

Nano Kit, cujo parâmetro de qualidade do RNA é determinado pelo RNA Integrity 

Number (RIN). O software do Bioanalyzer permite uma classificação do RNA 

eucariótico total, baseado em uma escala numérica de 1 a 10, no qual RIN 1 significa o 

perfil mais degradado e o RIN 10, o perfil mais intacto. RIN acima de 8 é considerado 

um padrão de qualidade esperado para a utilização do RNA para os procedimentos 

seguintes. Nossas amostras apresentaram RIN maior que 9 e um perfil gráfico dentro da 

normalidade apresentando os dois picos característicos de RNA ribossomais (18S e 28S, 

figura 9). A integridade do RNA foi ainda verificada em gel de agarose 1%.  
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Figura 9: Análise de qualidade do RNA total. Realizou-se a extração do conteúdo de RNA total de 

células obtidas de animais eutanasiados seis horas após o acender (grupo dia) ou apagar (grupo noite) das 

luzes. A análise da qualidade do RNA total foi realizada utilizando o RNA 6000 Nano Kit. (A) Painel com 

o perfil de corrida eletroforética de cada amostra individual, juntamente com o RNA Integrity Number 

(RIN) correspondente. (B) Gráfico representativo, demonstrando o perfil esperado de qualidade da 

amostra. n = 3-4.  

 

A pureza das amostras (ausência de fragmentos de DNA genômico) foi 

verificada em gel de acrilamida após reação de amplificação por PCR (MgCl2 1,5 mM, 

dNTP 0,2 mM e Taq Platinum 1U) utilizando primer (400 nM) de região intrônica 

(CTRHuMo foward – 5’GATGCTTGCAGACTATTTCTC3’ e CTRHuMo reverse – 

5’GGTAATCCAATCAGGTTCCC3’). A amplificação deste produto foi realizada pelo 

aparelho GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystem - Life Technologies; Grand 

Island, NY, EUA). A desnaturação (5 min, 95°C) foi seguida por 35 ciclos de 

amplificação (45 s a 95°C, 45 s a 55°C e 1 min a 72°C). Não havendo contaminação por 

DNA, o DNA complementar (cDNA) foi sintetizado utilizando oligo(dT) 12-18 (500 

ng) e dNTPs (10 mM) em um volume final de 13µL completados com “RNase free 

water”. As amostras foram incubadas a 65°C por 5 min e resfriadas em banho de gelo. 

Em seguida, adicionou-se tampão para PCR (5x), ditiotreitol (DTT - 0,1 M) e enzima 

transcriptase reversa SuperScript III (200 U/µL) e as amostras foram incubadas por 1h a 

A
A B
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50°C, 15 min a 70°C. Para confirmação da síntese do cDNA, foi realizado gel de 

agarose 1% a partir do produto de PCR feito com 100 ng do cDNA utilizando o mesmo 

protocolo para análise da pureza do RNA tratado com DNase. Após confirmação, o 

cDNA resultante foi armazenado a -20°C até o momento do uso. 

A reação de RT-PCR em tempo real foi realizada a partir da incubação do cDNA 

(25 ng) com os primers senso e anti-senso (tabela 1) e com o kit comercial GoTaq® 

qPCR Master Mix (Promega) que contém, entre outros componentes, a iTaq DNA 

polimerase. A fluorescência deste ensaio foi obtida pelo fluoróforo Syber Green que se 

intercala ao DNA dupla-fita e a reação de RT-PCR em tempo real foi realizada no 

aparelho 7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystem). As amostras 

foram incubadas por 2 min a 50°C, 10 min a 90°C, seguida por 40 ciclos de 

amplificação (15 s a 95°C e 1 min a 60°C) e posterior curva de dissociação (95°C por 

15 s, 60°C por 15 s e 95°C por 15 s). A curva de dissociação foi realizada para cada 

amostra para detecção de possíveis produtos inespecíficos. 

Tabela 1: Sequência dos primers utilizados para a análise da expressão gênica de marcadores 

celulares por RT-PCR em tempo real. As concentrações utilizadas nos testes foram determinadas após 

avaliação da curva de concentração de 100 a 600 nM, considerando o melhor ponto de amplificação. 

Todos os primers somente foram utilizados após o teste de eficiência com a diluição seriada do template 

(cDNA). 

 

* Fw e Rv são as sequências foward (senso) e reverse (anti-senso), respectivamente. 

Gene Nome Sequências
Concentração 

(nM)
Fw 5’GATATCAACCACTGAGCCATGTG3’ 

Rv 5’CGGATTCCTGAACATTTGATGTC3’ 

Fw 5’GAGGCTGAGAAACCCCCTAC3’

Rv 5’CAGAATCCAAAGAGGCAAGG3’

Fw 5’AACCAGAAATGATGATTGCTG3’

Rv 5’CACATCTTCTGTTTCTGCAC3’

Fw 5'GCCCTGTCACGTTTCAGTTT3’

Rv 5’TGTACAATAGTACTGGCCTTCCTGC3’

Fw 5’CCCGATTGCAAAGACATCACA3’

Rv 5'AACTGTAGCTCCTAGAAGTCC3'

Fw 5’GAAGGCAGCCCTGGTAACC3’ 

Rv 5’ATGGTGAAGGTCGGTGTGAAC3’

Vwf von Willebrand Factor 400

Gapdh
Glyceraldehyde 3-phosphate 
dehydrogenase

100

Cd45 400Cluster of differentiation 45

Cd31 
Platelet-endothelial cell adhesion 
molecule (PECAM1)

400

Cd34 Cluster of differentiation 34 (CD34) 400

Cd133 Prominin 1 (CD133) 400
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Os resultados foram calculados pelo método ∆∆Ct (delta-delta cycle threshold), 

no qual Ct refere-se ao número de ciclos necessários para a detecção do produto 

amplificado; o primeiro delta é a diferença entre o Ct do gene de interesse e o Ct do 

gene normalizador (Gapdh), e o segundo delta refere-se à diferença entre os delta-Ct da 

amostra experimental e da média das amostras controle (ou do grupo dia nos casos de 

comparação entre os diferentes horários de obtenção das culturas). Assim, através da 

fórmula 2-∆∆Ct, os valores obtidos indicam a magnitude da alteração na expressão gênica 

entre os grupos experimentais (fold-change).  

7. Ensaio de Imunocitoquímica  
 

Após análise da expressão gênica, aqueles marcadores com expressão positiva 

foram avaliados por imunomarcação para verificação da expressão proteica. Para isso, 

utilizamos anticorpos específicos para os seguintes marcadores: anti-CD133 e anti-

vWF. A mesma técnica foi utilizada para verificação da expressão de receptores de 

melatonina MT1 e MT2. 

Após atingirem confluência, as células foram lavadas com PBS 1x e soltas com 

tripsina (1 min, 37°C). A ação enzimática foi bloqueada pela adição de meio DMEM 

suplementado com soro fetal bovino (20%). As células foram então replaqueadas na 

concentração de 1 x 104 células por poço em um volume total de 200 µL em lâminas 

com 8 poços específicos para o ensaio (chamber slide w/cover permanox, Thermo 

Scientific; Rochester, NY, EUA) e mantidas em estufa 37°C, 5% CO2 por 48 horas. As 

células foram lavadas com PBS 1x, fixadas em acetona+metanol (1:1, 15 min, -20°C) e 

os sítios inespecíficos bloqueados com solução tamponada contendo albumina bovina 

(fração V) 2% (1 h, temperatura ambiente). Para a marcação com vWF, as células foram 

permeabilizadas com Triton X (0,1% em PBS, 10 min, temperatura ambiente) antes da 
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etapa de bloqueio. A incubação com anticorpo primário anti-CD133, anti-vWF, anti-

MT1 e anti-MT2 (1:100, overnight, 4°C) foi seguida da incubação com anticorpos 

secundários conjugados à FITC anti-coelho (1:200) e anti-cabra (1:200 para as reações 

com vWF e 1:100 para as reações de receptores de melatonina) por 1 h a temperatura 

ambiente. Após lavagens, as células foram incubadas com 4’, 6-diamidino-2-fenilindol 

(DAPI) para marcação do núcleo celular (1:1000, 5 min, temperatura ambiente). Os 

anticorpos primários e secundários foram diluídos em tampão de bloqueio descrito 

acima. Os controles negativos foram realizados com a omissão do anticorpo primário e 

incubação apenas com o anticorpo secundário. Nestas condições não se observou a 

marcação celular. 

Todas as lâminas foram montadas com solução glicerol diluída em PBS (1:1), e 

a leitura realizada em microscopia confocal (Zeiss LSM-780-NLO; Carl Zeiss, Jena, 

Germany), utilizando a objetiva de imersão em óleo (40x). As marcações com FITC e 

DAPI foram excitadas a 488 nm (laser Argônio) e 364 nm (laser UV) e a fluorescência 

emitida a 515-530 nm e 435-485 nm, respectivamente. A fluorescência foi quantificada 

utilizando o programa ImageJ 1.41 (Image Processing and Analysis in Java, 

www.imagej.nih.gov). Os dados quantificados representam a média da fluorescência 

detectada em cerca de 4 a 6 células por campo, selecionadas aleatoriamente, em 4 

campos por poço, em experimentos realizados de duas a três vezes de maneira 

independente. 

8. Diferenciação celular 
 

O potencial de diferenciação celular de células isoladas de explante tecidual foi 

avaliado frente ao tratamento com fatores de crescimento específicos. Células em 

confluência foram incubadas com fator de crescimento neuronal (NGF) ou fator de 
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crescimento endotelial vascular alfa (VEGFα) nas concentrações 10, 50 e 100 ng/mL 

por 10 dias (o fator de crescimento foi reposto a cada troca de meio) e observadas em 

microscópio invertido para análise das mudanças na morfologia das células. 

A fim de avaliar a mudança no fenótipo celular após o tratamento com fatores de 

crescimento, células em confluência foram tratadas com VEGFα (50 ng/mL) e fator 

básico de crescimento de fibroblasto (bFGF, 30 ng/mL) por 10 dias e as expressões 

gênica e proteica de CD133 e vWF foram avaliadas por RT-PCR em tempo real e por 

imunocitoquímica, respectivamente (conforme descrito nos itens 4 e 5 dessa sessão).  

9. Avaliação da expressão global de microRNAs (miRNAs) 
 

Construção e sequenciamento de bibliotecas de miRNAS 

Após extração, quantificação e análise da qualidade do RNA total descritos 

anteriormente, foi realizado o enriquecimento de smallRNAs utilizando o PureLink™ 

miRNA Isolation Kit (Invitrogen). Foram usadas seis amostras obtidas de culturas 

independentes, três durante o dia e três durante a noite. As amostras iniciais de RNA 

total foram diluídas em 90 µL de água, 300 µL de binding buffer e 210 µL de etanol 

100%, em seguida centrifugadas a 12000 x g por 1 min na coluna proveniente do kit, de 

maneira que o RNA de maior tamanho molecular ficou retido no filtro e os RNAs 

pequenos permaneceram no eluato. Ao mesmo foram adicionados 700 µL de etanol 

100% e essa solução foi transferida para uma segunda coluna, onde os RNAs de 

pequeno tamanho permaneceram retidos. Finalmente, o material foi lavado duas vezes e 

eluído em 18 µL de água DEPC. Após o enriquecimento, a quantificação do smallRNA 

foi realizada em Qubit Fluorometer, adicionando 1 µL da amostra (diluída 5x em DEPC 

H2O) em 199 µl de solução contendo um corante específico do kit (1:100, diluído em 

tampão específico do kit). Posteriormente, verificou-se a qualidade da amostra de 
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smallRNA pelo Agilent 2100 Bioanalyzer, utilizando o chip Small RNA Chip Kit (figura 

10 A e B). Todos os procedimentos foram seguidos segundo o fabricante. 

 

Figura 10: Análise de qualidade das amostras de smallRNA enriquecido e cDNA da 

biblioteca de sequenciamento. Após a extração e análise do RNAtotal, realizou-se o 

enriquecimento de smallRNA, cujo perfil de qualidade foi analisado pelo Agilent 2100 

Bioanalyzer utilizando o SmallRNA Chip Kit. (A) Painel com o perfil de corrida eletroforética 

de cada amostra individual de smallRNA enriquecido, juntamente com a porcentagem de 

microRNA detectada. (B) Gráfico representativo, demonstrando o perfil esperado de qualidade 

da amostra de smallRNA enriquecido. Após o enriquecimento, realizou-se a montagem da 

biblioteca de cDNA e a mesma foi avaliada utilizando o High Sensivity DNA Assay. (C) Painel 

com o perfil de corrida eletroforética de cada amostra individual de cDNA após baixa 

amplificação (até 20 ciclos). (D) Gráfico representativo demonstrando o perfil esperado de 

qualidade do cDNA; n = 3-4. 

 

As bibliotecas de miRNAs foram construídas utilizando-se o Total RNA-Seq Kit 

(Applied Biosystems). Adaptadores foram ligados ao RNA enriquecido (massa inferior 

a 1 µg) em uma reação contendo 3 µL de RNA, 3 µL da solução de hibridização e 2 µL 
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do mix de adaptadores. As amostras foram incubadas a 65°C por 10 min e 16°C por 5 

min. Em seguida, foi adicionado 10 µL de tampão de ligação 2x, 2 µL da enzima de 

ligação e incubadas a 16°C por 16 h. Após incubação, adicionou-se 4 µL de tampão de 

transcriptase reversa, 2 µL de dNTPs, 2 µL SOLID RT primer e completou para o 

volume final de 19 µL com H2O, seguido de incubação a 70°C por 5 min. Por fim 

acrescentou-se 1 µL de ArrayScript Reverse Transcriptase e incubou-se a 42°C por 30 

min para a realização da transcrição reversa. Em seguida, o cDNA obtido foi purificado 

em colunas MinElute segundo instruções do fabricante (Qiagen) e eluído em 10 µL de 

tampão de eluição.  

O cDNA de interesse foi selecionado em gel de poliacrilamida (Novex 10% 

TBE-Urea Gel). 5 – 10 µL de cDNA foi diluído em tampão de amostra (Novex TBE-

Urea Sample Buffer 2x) e desnaturado a 95°C por 3 min seguido de resfriamento em 

gelo. As amostras foram aplicadas no gel e submetidas a uma corrida realizada a 180 V 

por 45 min. O gel foi corado com SYBR Gold (Invitrogen) diluído em TBE 1x por 8 

min. Com auxílio de luz UV e baseando-se no marcador de peso molecular 10 pb 

(Invitrogen), a região contendo cDNA de 60 a 80 pb. Essa região foi dividida 

longitunalmente de duas a três partes, sendo uma utilizada para reação de amplificação 

de cDNA. 

A reação de amplificação foi realizada utilizando 1x tampão apropriado, 0,2 mM 

dNTPs, 1,2 µL de AmpliTaq DNA polymerase, 1 µL SOLiD 5’ PCR primer e 1 µL 

barcoded SOLiD 3’ PCR primer. As condições da reação foram: desnaturação a 95°C 

por 5 min; 18 a 20 ciclos de 30 s a 95°C, 30 s a 62°C, 30 s a 72°C; e a extensão final de 

7 min a 72°C. Cada reação foi primeiramente realizada com 18 ciclos de amplificação, 

seguida da análise em gel de agarose 1% corado com GelRed (Biotium; Hayward, CA, 

EUA). Para os casos que a amplificação não foi visível em gel, a reação foi submetida a 
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mais alguns ciclos de amplificação, sendo 20 o máximo. Quando 20 ciclos não foram 

suficientes para visualização da amplificação, as outras partes cortadas do gel contendo 

cDNA também foram utilizadas como molde para PCR, sendo realizadas duas reações 

independentes e ao final todas elas foram combinadas. 

Confirmada a amplificação, o produto de PCR foi purificado utilizando beads 

magnéticas Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter; Brea, CA, EUA). Foram 

adicionados 1,8 µL de beads para cada 1 µL do volume da PCR seguindo incubação de 

5 min, na qual ácidos nucleicos de 100 pb ou mais se ligam às beads magnéticas. O tubo 

contendo essa solução foi transferido para uma rack magnética, permitindo a separação 

das beads contendo fragmentos maiores de 100 pb do sobrenadante, o qual foi 

descartado. Por fim, foram realizadas duas lavagens com etanol 70% e a eluição dos 

fragmentos com tampão TE (Tris HCl 10 mM, pH8,0; EDTA 1 mM, pH8,0). Foi 

realizada uma segunda purificação com as beads, dessa vez, aumentando o volume de 

beads para 2 µL para cada 1 µL de reação. 

Finalmente, as bibliotecas purificadas foram quantificadas com o auxilio do 

fluorômetro Qubit (Invitrogen) e o perfil de tamanho dos fragmentos avaliados no 

Agilent 2100 Bioanalyzer através de uma corrida com o High Sensitivity DNA Chip 

(Figura 10 C e D).  

Para cada amostra foi utilizado um barcode específico, permitindo assim a sua 

identificação após o sequenciamento. As bibliotecas foram misturadas em quantidades 

iguais para obter um número de sequências semelhantes entre as mesmas. Todas as 

bibliotecas foram misturadas e submetidas à PCR em emulsão. O objetivo dessa reação 

é o isolamento e amplificação de moléculas únicas de DNA dentro de microrreatores. 

Para tanto, o “template” de bibliotecas foi homogeneizado em fase aquosa com beads 

(recobertas com sequências complementares a um dos adaptadores utilizados na 
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construção das bibliotecas) e reagentes necessários para um PCR convencional. Em 

seguida, esta solução aquosa foi adicionada a uma fase oleosa e submetida à agitação 

constante. Ao final, formou-se uma emulsão com microrreatores os quais, idealmente, 

continham uma bead e uma molécula de DNA. A emulsão foi submetida à amplificação 

em termociclador convencional, de maneira que em cada microrreator ocorreu a 

amplificação de uma única molécula de DNA. Após a amplificação, as beads recobertas 

por milhares de cópias de uma molécula de DNA (de 25 a 30 milhões de cópias por 

amostra) foram recuperadas, depositadas em uma lâmina específica e submetidas ao 

sequenciamento no SOLiD4 (Applied Biosystems).  

Análise computacional do sequenciamento de miRNAs 

As sequências geradas a partir das bibliotecas de miRNA sequenciadas na 

plataforma SOLiD4 foram analisadas com o auxílio do software CLC Genomics 

Workbench 5.1 (CLC Bio). 

Como as sequências geradas possuem 35 nt, espera-se que essas sequências 

contenham a sequência completa do miRNA (em torno de 22 nt) e parte da sequência do 

adaptador utilizado na construção da biblioteca. O primeiro passo, portanto, consistiu 

em identificar a sequência do adaptador (CTGCTGTACGGCCAAGGCG) e removê-la 

do restante da sequência. Em seguida, essas sequências trimadas foram alinhadas contra 

o banco de miRNAs de ratos, miRBase (www.mirbase.org, versão 18; Griffiths-Jones et 

al., 2006), permitindo a ocorrência, de no máximo, uma base não pareada. Após o 

alinhamento, as sequências foram anotadas como miRNAs maduros conhecidos. O 

reconhecimento do RNAm alvo depende principalmente da sequência seed do miRNA 

localizada na sua porção 5’ (2 a 7 nt), portanto a anotação das sequências geradas foi 

feita considerando-se a posição 5’ exata do miRNA conhecido comparado com a 

sequência gerada no SOLiD. Em relação à posição 3’ dos miRNAs, já foi descrito que 
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eles podem apresentar variação desta porção e são conhecidos como “isomirs” (Morin et 

al., 2008). Devido a essa variação, a anotação foi feita permitindo que as sequências 

geradas apresentassem uma diferença de um nucleotídeo a mais ou a menos no final 3’ 

em relação ao miRNA maduro descrito no miRBase. Por último, as sequências anotadas 

foram contadas e uma tabela gerada, contendo o número de sequências para cada 

miRNA maduro conhecido em cada uma das amostras. 

A normalização dos dados foi feita dividindo-se o número de sequências de um 

determinado miRNA pelo número total de sequências mapeadas para cada amostra e 

multiplicado por milhão, assim para cada miRNA é gerado um valor correspondente ao 

número de sequências por milhão (cpm, do inglês counts per million), permitindo 

comparar a expressão desse miRNA em diferentes amostras. Os miRNAs de baixa 

expressão foram filtrados da análise após a normalização, mantendo aqueles com cpm 

maior do que 2 em pelo menos 3 amostras. 

A análise de expressão diferencial entre os grupos experimentais foi feita 

utilizando-se o EdgeR (Robinson et al., 2010), um pacote para análise estatística de 

dados provenientes de sequenciamento em larga escala que faz parte do software 

Bioconductor 2.10 (Gentleman, et al., 2004). Foram considerados miRNAs 

diferencialmente expressos aqueles com p < 0,01 e FDR < 0,05 (do inglês, “false 

discovery rate”). Além disso, também foi feita a normalização padrão proposta pelo 

EdgeR denominada TMM (do inglês, “trimmed mean of M values”). Essa 

normalização, além de considerar o tamanho da biblioteca, também contabiliza a 

diferença na composição de diferentes RNAs presentes em cada amostra. O software 

então é capaz de inferir a expressão diferencial considerando a distribuição binomial 

negativa dos dados e modelando a relação média-variância entre os grupos.  
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A partir dos miRNAs diferencialmente expressos foi feita a clusterização 

hierárquica utilizando-se a função “heatmap” no RStudio (versão 0.96.122). Para essas 

análises, foram utilizados os dados já normalizados por TMM, e aplicada a distância 

euclidiana para medir a distância entre os pontos e a média para calcular a distância 

entre os grupos. 

Para determinação dos RNAm alvos dos miRNAs diferentemente expressos 

foram utilizados os bancos de dados dos softwares TargetScan Realease 6.2 

(http://www.targetscan.org/) e Metacore (Thomson Reuters; New York, NY, EUA). A 

partir de uma análise computacional de alinhamento de sequência, o TargetScan 

relaciona os alvos putativos de determinado miRNA e aponta um score estatístico de 

probabilidade de ligação entre os pares de miRNA-RNAm. Considerando apenas os 

sítios conservados, a partir da lista gerada pelo TargetScan criamos um Diagrama de 

Venn (Computation Genomics Program - http://bioinfogp.cnb.csic.es/) que representa 

as interseções entre os RNAm alvos comumente regulados por mais de um miRNA. 

A análise gerada pelo Metacore considera os alvos já validados pela literatura, a 

partir dos quais criamos uma rede de interações considerando o algoritmo do tipo 

“expandir em uma direção” e o filtro “inibição por miRNA”. A partir dessa rede, o 

programa realiza uma análise estatística funcional seguindo os critérios estabelecidos 

pelo Gene Ontology. 

Validação dos miRNAs diferencialmente expressos por RT-PCR em 

tempo real 

Os miRNAs diferencialmente expressos avaliados pelo sequenciamento global 

tiveram sua expressão validada em amostras independentes (que não foram utilizadas no 

sequenciamento global) por RT-PCR em tempo real, por meio do sistema miScript 

PCR. Nesse sistema, os miRNAs maduros são seletivamente convertidos em cDNA. 
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Inicialmente, os miRNAs são poliadenilados, seguindo com uma transcrição reversa 

utilizando primers oligodT que contêm uma sequência universal no final 5’. Essa reação 

foi feita a partir de 2 µg de RNA total, 4 µL de 5x miScript HiSpec Buffer, 2 µL de 10x 

miScript Nucleics Mix e 2 µL de miScript Reverse Transcriptase Mix em uma reação de 

20 µL. A reação foi incubada a 37°C por 1 h, seguido de 5 min a 95°C. 

Em seguida, foi realizada o qPCR, em triplicata, a partir de 3 ng de cDNA, 12,5 

µL de 2x QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix, 2,5 µL de 10x miScript Universal 

Primer, 2,5 µL 10x miScript Primer Assay (primer foward específico para o miRNA de 

interesse) em uma reação de 25 µL. A reação foi realizada no aparelho 7900 Applied 

Biosystems, sendo as condições de ciclagem: 95°C por 15 min; 40 ciclos de 94°C por 

15 s, 55°C por 30 s e 70°C por 30 s, finalizando com uma curva de dissociação (95°C 

por 15 s, 60°C por 15 s e 95°C por 15 s) para avaliação de produtos inespecíficos. 

A expressão diferencial dos miRNAs de interesse foi determinada através da 

quantificação relativa da expressão, utilizando o método comparativo ∆∆Ct, já descrito 

anteriormente. Nesse caso o Ct do miRNA foi normalizado pelo Ct do gene Rnu6b, que 

tem sido comumente utilizado na literatura como um bom normalizador de dados de 

expressão de miRNAs (Motoyama et al., 2009; Piepoli et al., 2012). 

10. Análise da expressão gênica por matrizes de PCR (PCR 
array) 

 

A expressão de genes relacionados à via de sinalização TLR/NF-κB foi avaliada 

em células obtidas durante o dia ou à noite através do kit comercial de matrizes de PCR 

(RT2-Profiler PCR Array - Rat Toll-Like Receptor Signaling Pathway; SABiosciences; 

Frederick, MD, USA). O kit consiste em uma placa de 96-poços, na qual cada poço 

contém primers específicos para cada gene, possibilitando a análise simultânea de até 

96 genes em uma mesma amostra. O kit é composto por 84 genes específicos da via 
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TLR, 5 genes de referência para normalização dos dados, 1 controle positivo da reação 

de PCR e 2 controles negativos. O RNA total foi extraído pelo método Trizol para 

síntese de cDNA, conforme descritos anteriormente. Em seguida, 200 ng de cDNA de 

cada amostra foi aplicado em cada poço da placa (uma placa por amostra), adicionou-se 

o reagente específico do kit e a reação de PCR em tempo real foi realizada no 

termociclador iCycler (BioRad; Hercules, CA, EUA), nas condições indicadas pelo 

fabricante do kit. Os 84 genes relacionados à via inflamatória mediada por TLRs estão 

designados a seguir e agrupados de acordo com suas funções segundo orientações do 

fabricante (o nome de algumas proteínas está designado entre parênteses, nos casos em 

que o nome da proteína difere do gene): 

- 9 genes dos receptores TLRs: Cd180, Tlr1, Tlr2, Tlr3, Tlr4, Tlr5, Tlr6, Tlr7, 

Tlr9; 

- 16 genes da via de sinalização TLRs: Btk, Cd14, Hmgb1, Hras, Hspa1a 

(HSP70), Hspd1 (HSP60), Ly96 (MD-2), Mal, Mapk8ip3, Myd88, Peli1 

(pellino1), Pglyrp1 (PGRP-S), Rnf138 (TRIF), Sarm1, Ticam2 (TRAM), 

Tollip; 

- 10 genes de moléculas efetoras: Casp8 (FLICE), Fadd, Irak1, Irak2, Map3k7, 

Nr2c2, Ppara, Prkr, Ube2n (UBC13), Ube2v1; 

- 26 genes associados ao fator NF-κB: Ccl2 (MCP-1), Chuk (IKK-α), Csf2 

(GM-CSF), Csf3 (G-CSF), Ikbkb (Ikk-β), Il1a, Il1b, Il1r1, Il2, Il6, Il1, Il12a, 

Lta, Map4k4, Nfkb1(p50/p105), Nfkb2 (p53/p105), Nfkbia (IKBα), Nfkbib 

(IKBβ), Nfkbil1, Nfrkb, Rel, Rela, Tnf, Tnfrsf1a, Tnip2, Tradd 

- 8 genes relacionados à vida de transdução JNK/p38: Fos, Jun, Kcnh8 

(ELK1), Map2k3 (MEK3), Map2k4 (JNKK1), Map3k1 (MEKK), Mapk8 

(JNK1), mapk9 (JNK2); 

- 4 genes associados à via NF/IL6: Cebpb, Clecsf9, Il6ra, Ptgs2 (COX-2); 

- 7 genes ligados à via de sinalização IRF: Cxcl10, Ifna1, Ifnb, Ifng, Irf1, Irf3, 

loc299827 (TBK1); 

- 4 genes relacionados à imunidade adaptativa: Cd80, Cd86, Ripk2 (RIP2), 

Traf6. 
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Dentre os cinco genes de referência disponíveis (proteínas ribossomais Rplp1 e 

Rpl13a; enzima fosforribosiltransferase - Hprt1; enzima lactato desidrogenase – Ldha; e 

β-actina – Actb) foi escolhido o gene Actb para a normalização dos dados pelo método 

∆∆Ct pelo fato deste ter sido o que apresentou menor variação em sua expressão entre 

todas as amostras. Em seguida, cada gene teve sua expressão normalizada na razão 

dia/noite, de modo que o resultado representa a magnitude da alteração na expressão 

gênica do grupo dia com relação ao grupo noite (fold-change). 

11. Ensaio de eletromobilidade em gel (EMSA/Gel-Shift) 
para avaliação do conteúdo nuclear de NF-κB 

 

A ativação do fator de transcrição NF-κB foi avaliada pelo seu conteúdo nuclear 

através da técnica de eletromobilidade em gel. Para isso, após atingirem a confluência, 

as células foram suspensas mecanicamente em PBS com o auxílio de cell scraper. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas (2500 x g, 10 min, 4ºC) e o sobrenadante 

removido. Para extração do conteúdo nuclear, foram adicionados 200 µL do tampão de 

lise (HEPES 10 mM - pH 7,5, KCl 10 mM, EDTA 0,1 mM - pH 8, glicerol 10%, DTT 1 

mM, PMSF 0,1 mM) suplementado com 12,5 µL de NP 40 (10%), os tubos foram 

vortexados por 10 segundos e mantidos por 15 minutos no gelo e novamente 

centrifugados (12000 x g, 1 min, 4°C). O pellet resultante foi lavado com 100 µL do 

tampão de lise e centrifugado (12000 x g, 1 min, 4°C). Após retirar o sobrenadante o 

pellet nuclear foi ressuspenso em 40 µL do tampão de extrato nuclear (HEPES 10 mM - 

pH 7,5, KCl 10 mM, EDTA 1 mM - pH 8,0, glicerol 10%, DTT 1 mM, PMSF 0,1 mM). 

Os tubos foram mantidos em um agitador (15 min, 4 ºC) seguido de centrifugação 

(20000 x g, 5 min, 4 ºC), o sobrenadante resultante (extrato nuclear) foi aliquotado e 

estocado a -20°C até o momento do uso. A quantificação proteica foi realizada em 
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espectofotômetro ND-1000 (Nanodrop, Wilmington, DE, EUA) a 280 nm, de forma a 

padronizar a quantidade de proteína total (6 µg) de cada amostra a ser analisada pelos 

ensaios de eletromobilidade em gel. 

Este ensaio baseia-se na ligação das proteínas de NF-κB presentes em extratos 

proteicos nucleares a uma sonda de oligonucleotídeo dupla-fita consenso para NF-κB 

(5’AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC3’) marcada nas extremidades com 32P. Esta 

marcação foi feita na presença da enzima T4 polinucleotídeo quinase e [γ32P] ATP por 

10 min a 37°C. Os nucleotídeos não incorporados foram removidos quando a mistura 

foi passada em uma coluna MicroSpin G-25. Os extratos nucleares das células foram 

incubados à temperatura ambiente por 20 min em um volume final de 20 µL de tampão 

(HEPES 10 mM, MgCl2 1 mM, NaCl 50 mM, DTT 0,5 mM, EDTA 0,5 mM , glicerol 

4% e 1 µg de poli(dIdC) – pH 7,5). Posteriormente, cada amostra foi incubada por 30 

min à temperatura ambiente com 25000 – 45000 cpm do oligonucleotídeo [32P]-NF-κB. 

Os complexos proteína-DNA foram avaliados em gel não-denaturante 6% de 

acrilamida:bisacrilamida (5:1) em tampão Tris-borato/EDTA (TBE 0,25x) a 150 V por 

1h30. O gel foi seco a vácuo, exposto em filme XAR-5 (Kodak, Rochester, NY, EUA) 

por 24-48 h a -80°C. Seguiu-se revelação por imersão do filme em solução reveladora 

por 5 min (Kodak) e em solução fixadora por 10 min (Kodak). A quantificação foi 

realizada densitometricamente utilizando o programa ImageJ. 

Para os ensaios de Super-Shift utilizou-se um pool de extratos nucleares 

provenientes de pelo menos três culturas diferentes de cada grupo experimental, 

seguindo o mesmo protocolo descrito acima, com a inclusão de uma etapa de incubação 

dos extratos protéicos com anticorpos específicos para as subunidades de NF-κB (2 

µg/µl, 2 µl por amostra). Esta incubação foi realizada por 40 min a temperatura 
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ambiente antes da incubação com o tampão de ensaio, e as demais etapas seguiram sem 

alterações, exceto pelo tempo de corrida a 150 V por 2h30. 

12. Tratamento in vitro com melatonina 
 

Para verificar a ação da melatonina na expressão de miRNAs e marcadores 

celulares, incubamos as células obtidas durante o dia ou à noite com melatonina 0,3, 1, 

10 e 100 nM por 12 h e avaliamos a expressão dos miRNAs selecionados, de CD133 e 

vWF por RT-PCR em tempo real conforme descrito anteriormente. A diluição inicial da 

melatonina foi feita em solução aquosa contendo 3% de etanol na concentração de 10-

2M, a partir da qual seguiu a diluição seriada para as concentrações desejadas.  

13. Análise estatística 
 

Os dados de avaliação da expressão gênica por RT-PCR em tempo real dos 

marcadores celulares e dos miRNAs diferencialmente expressos estão representados em 

gráfico de dispersão alinhados pela mediana e comparados pelo teste Mann-Whitney. 

Os demais dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) e as 

análises estatísticas foram feitas por teste t de Student para comparação entre dois 

grupos ou regressão linear para as curvas dose-resposta de melatonina. Os grupos foram 

considerados significativamente diferentes quando a probabilidade de erro foi menor 

que 5% (p < 0,05). Para execução das análises foi utilizado o programa computacional 

GraphPad Prism® versão 5.0 (GraphPad Software, La Jolla California EUA; 

www.graphpad.com). As análises referentes ao sequenciamento global de miRNAs 

estão descritas anteriormente no item 7. 
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MMaaddrree  TTeerreessaa  ddee  CCaallccuuttaa  
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1. Caracterização do modelo celular 
 

 A caracterização do nosso modelo de cultura celular foi realizada pela expressão 

de CD34, marcador de células-tronco hematopoiéticas; CD133, marcador de células 

indiferenciadas; CD45, marcador da linhagem leucocitária; fator de von Willebrand 

(vWF) e CD31 (PECAM-1), ambos marcadores de células endoteliais progenitoras e 

adultas.  

 A avaliação da expressão gênica por RT-PCR em tempo real foi positiva para 

Cd133 e Vwf (figura 11 A e C). Já para Cd34, Cd45 e Cd31 (Pecam-1) a amplificação 

gênica foi tardia e não reprodutível em todas as amostras. A expressão proteica de 

CD133 e vWF (figura 11 B e D) foi ainda demonstrada por imunofluorescência. Nossos 

dados sugerem que nosso modelo de cultura celular favorece a migração e adesão de 

células progenitoras, devido à elevada expressão de CD133, um marcador de células 

indiferenciadas. 

Células obtidas de animais eutanasiados à noite possuem menor expressão 

gênica de Cd133 em relação às células dia, porém esta diferença não é observada a nível 

proteico (figura 11 A e B). Além disso, apesar de não haver diferença estatística entre os 

grupos na expressão gênica de Vwf, a expressão proteica desta molécula só foi detectada 

em células obtidas à noite (figura 11 C e D).  
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Figura 11: Células primárias obtidas do explante de músculo cremaster são CD133 positivas. 

Células obtidas a partir de explante do músculo cremaster expressam CD133, fator de von Willebrand 

(vWF), mas não CD34, CD45 e CD31 (PECAM-1, dados não mostrados), indicando a migração e 

proliferação espontânea de células progenitoras. A expressão gênica de Cd133 e Vwf foi determinada por 

RT-PCR em tempo real (A e C) e a expressão proteica por imunocitoquímica (B e D). As imagens 

representativas da imunomarcação com anticorpos específicos foram adquiridas em microscopia confocal. 

As células foram obtidas seis horas após o acender (células dia) ou apagar (células noite) das luzes e 

mantidas nas mesmas condições de cultura por aproximadamente 20 dias. Os dados são normalizados 

pela expressão endógena de Gapdh, relativo e alinhado à expressão mediana do grupo dia, e comparados 

pelo teste Mann-Whitney. n = 5-9. Barra de escala 50µm. 

2. Diferenciação celular 
 

A capacidade de diferenciação celular foi avaliada pelo tratamento com fatores 

de diferenciação para células endoteliais (VEGFα) ou células neurais (NGF). As células 

tratadas com VEGFα apresentaram uma morfologia mais robusta e menos alongada 

(figura 12 B), enquanto que as células tratadas com NGF apresentaram um corpo celular 

mais arredondado com a presença de alguns prolongamentos semelhantes a neuritos 
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(figura 12 C). Em suma, as células CD133+ provenientes de explante de músculo 

cremaster são capazes de se diferenciar morfologicamente em células endoteliais e 

células neurais. 

 

Figura 12: Células CD133+ sofrem diferenciação morfológica após tratamento com fatores de 

crescimento. Após atingirem confluência, células progenitoras obtidas de animais eutanasiados durante o 

dia (seis horas após o acender das luzes) foram incubadas com 50 ng/mL do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGFα, B) ou fator de crescimento neuronal (NGF, C) por 10 dias. A incubação com 

esses fatores de crescimento induziram a diferenciação morfológica dessas células quando comparadas ao 

controle (A). As imagens representativas foram adquiridas em microscópio óptico invertido (aumento 

20x). 

 

 A diferenciação celular a partir de modificações morfológicas mostrou a 

primeira evidência do potencial de diferenciação dessas células. Além disso, sabemos 

que a expressão de CD133 é reduzida durante o processo de diferenciação de células 

endoteliais maduras (Guo et al., 2010). Para avaliar a mudança fenotípica na expressão 

de marcadores celulares, células obtidas durante o dia ou a noite, foram tratadas por 10 

dias com VEGFα (50 ng/mL) e bFGF (30 ng/mL) e os níveis de expressão de CD133 e 

vWF foram analisados.  

Verificamos que após o tratamento com fatores de crescimento a expressão de 

CD133 é diminuída independente do horário de obtenção das células (figura 13 A, B e 

C). Tal efeito foi observado apenas a nível proteico, já que a análise de RT-PCR em 

tempo real não apresentou diferença estatística entre os grupos (figura 13 A e C). Já a 

VEGFα 50ng/mLControle NGF 50ng/mL

A B C



R e s u l t a d o s | 68 

 

expressão de vWF não foi alterada frente ao tratamento de diferenciação celular (figura 

13 D, E e F). Em células obtidas durante o dia foi observada apenas a expressão gênica 

de vWF, não sendo seus níveis proteicos detectados mesmo após o tratamento, enquanto 

que células obtidas à noite mantiveram o mesmo nível de expressão antes e após o 

tratamento com VEGFα.  

 

Figura 13: A expressão de CD133 é diminuída após tratamento com fatores de crescimento. Células 

obtidas a partir de explante de músculo cremaster durante o dia (seis horas após o acender das luzes) ou à 

noite (seis horas após o apagar das luzes) foram tratadas com fator de crescimento vascular endotelial 

(VEGFα, 50 ng/ml) e fator de crescimento de fibroblasto (bFGF, 30 ng/ml) por 10 dias. Após o 
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tratamento de diferenciação, a expressão de CD133 (A, B e C) e vWF (D, E e F) foi analisada por RT-

PCR em tempo real e imunocitoquímica. Os dados de expressão gênica foram normalizados pela 

expressão endógena de Gapdh, relativo e alinhado à expressão mediana do respectivo grupo veículo. As 

imagens representativas da imunomarcação com anticorpos específicos foram adquiridas em 

microscopica confocal e os dados referentes à quantificação da fluorescência representados como média ± 

EPM, normalizados pelo respectivo grupo veículo e comparados pelo teste t de Student. n = 3-6 animais 

por grupo. Barra de escala 50 µm. 

3. Expressão global de microRNAs de células progenitoras 
 

Dados prévios mostraram que o horário de eutanásia dos animais interfere na 

reatividade das células em cultura (Marçola et al., 2013). Mesmo mantendo todas as 

culturas nas mesmas condições, as células obtidas de doadores eutanasiados à noite 

apresentam menor expressão de moléculas de adesão e iNOS. Esta foi a base para 

supormos que há uma diferença importante na expressão de microRNAs (miRNAs) que 

poderia transmitir para as várias gerações de células a memória da hora da eutanásia.  

3.1.  Sequenciamento global de microRNAs 

Realizamos a identificação e quantificação da expressão global de miRNA de 

células progenitoras obtidas durante o dia ou à noite. O sequenciamento global de 

RNAs pequenos (18 a 38 nt) foi realizado pelo Sistema SOLiD 4 e gerou 

aproximadamente 34 x 106 leituras no total, sendo 4 a 6 x 106 leituras por amostra. Após 

a comparação destas sequências com o banco de dados miRBase, foi identificado o total 

de 541 sequências de miRNAs maduros. A expressão de cada miRNA foi normalizada 

dividindo-se o número de sequências de um determinado miRNA pelo número total de 

sequências mapeadas para cada amostra e multiplicado por milhão, gerando um valor 

correspondente ao número de sequências por milhão (do inglês count per million - cpm) 

e permitindo a comparação da expressão de um miRNA em diferentes amostras. Assim, 

os 541 miRNAs identificados foram analisados pelo EdgeR para comparação da 
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expressão entre os grupos, considerando os miRNAs com 2 ou mais cpm em pelo 

menos 3 amostras.  

As amostras obtidas durante o dia ou à noite agruparam-se separadamente, 

resultando em dois perfis de assinaturas de miRNAs de acordo com o período do dia de 

obtenção das células (figura 14). Sete miRNAs apresentaram expressão diferencial entre 

os grupos, sendo dois (miR-1249 e miR-129-2-3p) mais expressos em células obtidas 

durante o dia, e cinco (miR-146a-3p, miR-146a-5p, miR-223-3p, miR-96-5p e miR-

182) mais expressos em células obtidas à noite (figura 14). 

 

 

Figura 14: O perfil de expressão de microRNAs (miRNAs) de células progenitoras CD133+ varia de 

acordo com o horário de obtenção da cultura. O perfil de expressão global de miRNAs de células 

progenitoras obtidas seis horas após o acender (grupo dia) ou o apagar (grupo noite) das luzes foi 

realizado pela plataforma SOLiD4 e a expressão diferencial analisada pelo EdgeR, considerando apenas 

os miRNAs com expressão igual ou maior que 2 cpm em pelo menos 3 amostras. Expressão diferencial 

com p < 0,05 e FDR < 0,1 foram consideradas como significativas. A análise de clusterização foi 

realizada pela ferramenta de heatmap do software RStudio (versão 0.96.122) que considera os dados 

normalizados pela média trimada dos valores M (do inglês trimmed mean of M values – TMM) e aplica a 

distância Euclidiana entre as amostras; n = 3 por grupo experimental. 
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3.2.  Validação dos miRNAs diferencialmente expressos por RT-PCR 
em tempo real  

A fim de confirmar a expressão diferencial dos miRNAs detectada por 

sequenciamento em larga escala analisamos a expressão dos miRNAs em questão por 

RT-PCR em tempo real.  

Dentre os sete miRNAs diferencialmente expressos, apenas o miR-1249, mais 

expresso em células obtidas durante o dia, e o miR-182, mais expresso em amostras 

noite, não foram estatisticamente validados por essa metodologia, apesar de mostrarem 

uma tendência (p < 0,1) de expressão com o mesmo perfil observado no 

sequenciamento global. Os demais obtiveram diferenças significativas de expressão 

confirmando os dados obtidos pelo sequenciamento global em amostras de culturas 

celulares independentes (figura 15).  
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Figura 15: Validação por PCR em tempo real da expressão dos miRNAs detectados pelo 

sequenciamento global. Expressão gênica dos miRNAs detectados como mais expressos em células 

obtidas de animais eutanasiados durante o dia (A e B) ou à noite (C a G), segundo a análise gerada pelo 

sequenciamento em larga escala. Os dados são normalizados pela expressão endógena do gene Rnu6b, 

relativo e alinhado à expressão mediana do grupo dia, e comparados pelo teste Mann-Whitney. n = 7-10 

animais por grupo. 

Dia Noite
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

miR-146a-5p

p=0,0188

E
xp

re
ss

ã
o 

re
la

tiv
a

a
o 

gr
up

o 
di

a

miR-146a-3p

Dia Noite
0

1

2

3

4

5 p=0,0137

E
xp

re
ss

ã
o 

re
la

tiv
a

a
o
 g

ru
p
o 

di
a

Dia Noite
0

1

2

3

miR-223-3p
p=0,0364

E
xp

re
ss

ã
o 

re
la

tiv
a

a
o 

gr
up

o 
di

a

Dia Noite
0

1

2

3

4

5

miR-96-5p

p=0,0111

E
xp

re
ss

ã
o 

re
la

tiv
a

a
o 

gr
up

o 
di

a

Dia Noite
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

E
xp

re
ss

ã
o 

re
la

tiv
a

a
o 

gr
up

o 
di

a

p=0,0688

miR-182

Dia Noite
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

miR-129-2-3p

p=0,0046

E
xp

re
ss

ã
o 

re
la

tiv
a

a
o 

gr
up

o 
di

a

Dia Noite
0.0

0.5

1.0

1.5
p=0,0906

miR-1249

E
xp

re
ss

ã
o
 r

e
la

tiv
a

a
o
 g

ru
p
o 

di
a



R e s u l t a d o s | 73 

 

3.3.  Identificação dos alvos preditos  

 Como descrito na Introdução, é possível prever todos os sítios de ligação entre 

um determinado miRNA e seus possíveis RNAm alvo por meio de modelos 

computacionais de alinhamento de sequências. Como o número de validação 

experimental de miRNAs e seus alvos em modelo de roedor é limitado na literatura, nós 

utilizamos a ferramenta de predição do TargetScan (http://targetscan.org/) a fim de 

discriminar os possíveis RNAm alvos dos miRNAs diferencialmente expressos entre  os 

grupos dia e  noite. 

 Considerando apenas os sítios conservados, o miR-1249, mais expresso em 

células obtidas durante o dia, possui apenas seis RNAm alvos preditos (tabela 2), 

enquanto que miR-146a-5p, miR-223-3p, miR-96-5p e miR-182, mais expressos em 

células obtidas à noite, possuem 163, 211, 933 e 913 RNAm alvos, respectivamente. 

Essas listas podem ser visualizadas pelo portal do TargetScan 

(http://www.targetscan.org/) selecionando o miRNA e a espécie de interesse. No total, 

1.314 RNAm são alvos putativos dos miRNAs mais expressos no grupo noite. Para os 

miR-129-2-3p e miR-146a-3p, não há RNAm predito no banco de dados da ferramenta 

TargetScan.  

 

Tabela 2 – RNAs mensageiros alvos do miR-1249. Lista dos RNAm alvos preditos pelo banco de dados 

da ferramenta TargetScan e suas respectivas funções, conforme descrito na literatura. 

RNAm alvo Nome oficial Função Referência 
Smpd3 Sphingomyelin phosphodiesterase 3 

(neutral sphingomyelinase II) 
Estresse celular, crescimento 
celular e inflamação 

Wu et al., 2010 

Hoxb8 Homeobox B8 Hematopoiese Krishnaraju et al., 
1997 

Nrarp NOTCH-regulated ankyrin repeat 
protein 

Desenvolvimento vascular Phng et al., 2009 

Shank3 SH3 and multiple ankyrin repeat 
domains 3 

Formação de sinapse Kreienkamp, 2008 

Faim2 Fas apoptotic inhibitory molecule 2 Apoptose Besirli et al., 2012 

Rgs3 Regulator of G-protein signaling 3 Sinalização celular Wieland et al., 
2007 
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A fim de avaliar o elevado número de RNAm alvos (total de 1.314) 

possivelmente controlados pelo conjunto de miRNAs mais expressos em células obtidas 

à noite, construímos um Diagrama de Venn. 641 RNAm são alvos de um único miRNA, 

enquanto somente 3 são comuns a todos os miRNAs mais expressos em células noite. 

Interessantemente, 607 RNAm são comuns aos miR-182 e miR-96-5p, os quais 

pertencem ao mesmo cluster de genes, sugerindo uma forte regulação pelo conjunto 

desses miRNAs. 15% e 10% do total de RNAm são alvos preditos dos miR-223-3p e 

miR-146a-5p, respectivamente (figura 16). Juntamente, esses dados demonstram que 

células progenitoras obtidas durante a noite estão mais passíveis à regulação por 

miRNAs que células obtidas durante o dia.  

 

Igf1r - Insulin-like growth factor 1 
receptor

Prtg - Protagenin

Sp3 – SP3 transcription factor

Frs2 – Fibroblast growth factor receptor  substrate 2

Foxo3, Foxn3, Foxf2, Foxq1, Foxk2, Foxp2, Foxo1 
– ForkheadBox Family

Cadm1/2– Cell adhesion molecule1 and 2

Lims1 , Lhx1, Lhx3 -Proteins associated to LIM 
domain

Creb- cAMP response element-binding protein 

Efnb2 - Ephrin-B2 

Fgf9 - Fibroblast growth factor 9 (glia-activating 
factor)

Myadm-Myeloid-associated differentiation marker

Grb2/10-Growth factor receptor-bound protein 2 
and 10

Flf1 -Vascular endothelial growth factor receptor 

Pdgfr- Platelet-derived growth factor receptor alpha

Gdnf- Glial cell derived neurotrophic factor

Igf2bp1- Insulin-like growth factor 2 mRNA 
binding protein 1

Sp8-Sp8 transcription factor

Dcx- doublecortin

Klf7 - Kruppel-like factor 7

Irak1 - Interleukin-1 receptor-
associated kinase1

Traf6- TNF receptor-
associated factor 6

Kfl4 – Kruppel-like factor 4

Hhex -Hematopoietically
expressed homeobox

Fgfr2 -Fibroblast growth 
factor receptor 2

Diagrama de Venn dos RNAm alvos dos 
miRNAs mais expressos em células noite

Cnot6l -Ccr4-Not transcription
complex, subunit 6-like
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Figura 16: Diagrama de Venn dos alvos preditos dos miRNAs mais expressos em células 

progenitoras obtidas à noite. Para avaliarmos o elevado número de RNAm preditos (total de 1.314) e 

regulados pelos miRNAs mais expressos em células progenitoras obtidas de animais eutanasiados à noite 

(seis horas após o apagar das luzes), construímos um Diagrama de Venn (Computation Genomics 

Program - http://bioinfogp.cnb.csic.es/) que representa as interseções entre os RNAm alvos comumente 

regulados por mais de um miRNA. O Diagrama de Venn foi gerado a partir da lista de RNAm preditos 

pelo banco de dados do TargetScan. Alguns desses RNAs estão representados nos colchetes.  

3.4.  Análise funcional 

A partir das informações disponíveis a cerca das funções dos RNAm preditos, é 

possível também predizer estágios celulares diferentes de acordo com o perfil de 

expressão dos miRNAs. Para isso, recorremos a um amplo estudo na literatura a cerca 

das funções desempenhadas por RNAm alvos preditos pelo TargetScan.  

miR-1249, mais expresso em células dia, inibe a tradução de seis RNAm 

responsáveis por diversos processos celulares. A inibição dos genes Smpd3, Hox-b8 e 

Nrarp modula a expressão de mediadores inflamatórios, fatores de crescimento celular, 

maturação de células mielóides, angiogênese e cardioproteção (tabela 2). 

Já em células obtidas à noite, a elevada expressão do miR-146a-5p inibe a 

ativação da via NF-κB por inibir a tradução de Irak1 e Traf6, resultando na inibição do 

processo inflamatório (Taganov et al., 2006). Além disso, essas células também podem 

ser menos responsivas a estímulo angiogênico, pois o receptor para VEGFα, principal 

fator pró-angiogênico (Takahashi, 2011), é alvo dos miR-182 e miR-96-5p. De maneira 

geral, a maioria dos RNAm preditos dos miRNAs mais expressos à noite são fatores de 

transcrição ou fatores de crescimento relacionados ao controle da diferenciação e do 

desenvolvimento celular (IGF-1R, FRS2, Família Forkhead, proteína associada ao 

domínio LIM, GRB2 e 10, PDGFR, IGF2BP1, FGFR-2 e KLF-4), hematopoiese 

(HHEX e MYADM) e desenvolvimento do tecido neural (SP8, DCX, PRTG, EFNB2, 

FGF9, KLF7 e GDNF; figura 16). Além disso, dentre os três RNAm comuns a todos os 

miRNAs mais expressos à noite, encontra-se um dos componentes do complexo 
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transcricional Ccr4-Not (Cnot6l). Esse complexo é responsável pela vigilância da 

tradução gênica, pois regula a síntese e degradação de RNAm, sendo um componente 

do aparato miRNA-RISC. A subunidade Cnot6l é responsável pela deadenilação da 

cauda poli-A do RNAm levando a sua degradação (Inada et al., 2014).  

Como um único miRNA tem o potencial de se ligar a centenas de RNAm, 

enquanto que um RNAm pode ser regulado por diversos miRNAs resultando em uma 

complexa rede de interações, recorremos à análise computacional desenhada pelo 

software Metacore para melhor entender a interações entre os miRNAs e seus possíveis 

alvos. Este software considera as interações miRNA-RNAm já validadas pela literatura, 

de modo que é importante ressaltar que as interações de miRNAs recentemente 

descritos não estão incorporados no MetaBase, como o caso do miR-1249. 

A análise feita pelo Metacore, além de reforçar que os processos celulares 

controlados pelos miRNAs diferencialmente expressos entre células dia e noite são 

qualitativamente diferentes, também demonstra uma diferença quantitativa entre as 

redes de interações reguladas por eles. As interações entre os pares de miRNA-RNAm 

são mais numerosas em células obtidas à noite (figura 18) do que em células obtidas 

durante o dia (figura 17), sugerindo que células noite estão em um estágio de 

diferenciação mais avançado que células dia e são mais finamente reguladas pelo 

conjunto de miRNAs. 

A plataforma Metacore, também oferece a análise dos processos biológicos 

enriquecidos dos quais cada miRNA participa. Assim, miR-129-2-3p, mais expresso em 

células obtidas durante o dia, está relacionado à regulação de processos ligados à 

organização do citoesqueleto (p = 1,76e-10, figura 17). Em células obtidas à noite, a 

maior expressão do miR-223-3p, miR-146a, miR-182 e miR-96-5p está relacionada à 

regulação de processos ligados à proliferação (p = 5,434e-07) e projeção celular (p = 
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4,388e-07); morte celular (p = 1,899e-18) e resposta imunológica (p = 2,045e-14); 

desenvolvimento (p = 2,403e-11); e diferenciação celular (p = 4,160e-09), 

respectivamente (figura 18). 

 

Figura 17: Rede de interação biológica entre miRNAs e seus respectivos RNAm alvos de células 

obtidas durante o dia. A análise da rede de interação dos miRNAs mais expressos em células 

progenitoras obtidas de animais eutanasiados durante o dia (seis horas após o acender das luzes) foi 

realizada pela ferramenta do software Metacore considerando o algoritmo do tipo “expandir em uma 

direção” e o filtro “inibição por miRNA”. As delimitações coloridas agrupam as interações miRNA-

RNAm de acordo com suas respectivas funções: diferenciação de células-tronco (p = 2,40e-10) e 

organização de citoesqueleto (p = 1,76e-10). As linhas vermelhas representam regulação negativa e a 

descrição dos componentes representados na figura pode ser encontrada no anexo 2 – tabela 1 / figura 1.  

Rede de interações dos miRNAs mais expressos 
em células dia  

Organização de 
citoesqueletoDiferenciação de células 

-tronco
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Figura 18: Rede de interação biológica entre miRNAs e seus respectivos RNAm alvos de células 

obtidas durante a noite. A análise da rede de interação dos miRNAs mais expressos em células 

progenitoras obtidas de animais eutanasiados à noite (seis horas após o apagar das luzes) foi realizada 

pela ferramenta do software Metacore considerando o algoritmo do tipo “expandir em uma direção” e o 

filtro “inibição por miRNA”. As delimitações coloridas agrupam as interações miRNA-RNAm de acordo 

com suas respectivas funções: proliferação celular (p = 5,434e-07), projeção celular (p = 4,388e-07), morte 

celular (p = 1,899e-18), resposta imunológica (p = 2,045e-14), desenvolvimento (p = 2,403e-11) e 

diferenciação celular (p = 4,160e-09). As linhas vermelhas representam regulação negativa e a descrição 

dos componentes representados na figura pode ser encontrada no anexo 2 – tabela 2 / figura 1.  
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 Ainda utilizando o Metacore, também criamos uma análise estatística funcional 

seguindo os critérios estabelecidos pelo Gene Ontology baseando-se nas interações da 

rede como um todo. Assim, os alvos dos miRNAs mais expressos durante o dia são 

enriquecidos para as funções relacionadas à diferenciação celular enquanto que os 

miRNAs mais expressos à noite estão envolvidos em processos celulares e de 

desenvolvimento celular (tabela 3).  

Tabela 3 – Análise funcional da regulação por miRNAs. A partir da rede de interações gerada pelo 

Metacore, utilizamos a ferramenta de análise estatística para determinar os processos funcionais nos quais 

as interações miRNA-RNAm de células obtidas durante o dia (seis horas após o acender das luzes) ou à 

noite (seis horas após o apagar das luzes) participam. O MetaCore baseia-se nos processos funcionais 

descritos pelo Gene Ontology.  

 

"Gene Ontology Process" Valor de p

Diferenciação de células-tronco 6.359e-07

Regulação da ossificação 3.214e-06

Desenvolvimento de células-tronco 3.987e-06

Diferenciação de células epiteliais colunar/cubóides 5.048e-06

Sinalização canônica da via do receptor Wnt envolvido na 
regulação positiva do processo apoptótico

5.521e-06

Regulação da diferenciação de células epiteliais 6.335e-06

Organização da projeção celular 7.273e-06

Regulação dos componentes da biogênese celular 8.344e-06

Regulação positiva da montagem do complexo proteico 8.575e-06

Regulação negativa dos processos de desenvolvimento 8.602e-06

Regulação positiva da organização dos componentes celulares 9.832e-06

Diferenciação de células progenitoras hematopoiéticas 1.054e-05

"Gene Ontology Process" P value

Regulação positiva dos processos biológicos 2.458e-33

Regulação positiva dos processos celulares 3.919e-32

Desenvolvimento sistêmico 1.049e-27

Desenvolvimento de organismos multicelular 9.988e-27

Desenvolvimento da estrutura anatômica 3.326e-25

Processo de desenvolvimento de organismos únicos 3.750e-25

Processo de desenvolvimento 1.087e-24

Desenvolvimento do sistema nervoso 2.226e-24

Regulação negativa de processos celulares 4.162e-24

Diferenciação celular 4.191e-24

Morfogênesis da estrutura anatômica 4.704e-24

Resposta à componentes contendo oxigênio 4.485e-24
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4. Análise funcional dos processos biológicos regulados pelos 
miRNAs diferencialmente expressos: efeito da melatonina 
sobre a resposta inflamatória e diferenciação celular 

 

 Dois principais processos biológicos, resposta inflamatória e diferenciação 

celular, são regulados pela expressão diferencial de miRNAs segundo a nossa análise 

realizada em células progenitoras CD133+ obtidas durante o dia ou à noite: a resposta 

inflamatória e a diferenciação celular. Assim, nosso próximo passo foi analisar o efeito 

da hora do dia de obtenção da cultura e o papel da melatonina nesses dois processos. 

4.1.  Via de sinalização TLR/NF-κκκκB 

A análise funcional dos miRNAs diferencialmente expressos aponta a via de 

ativação do fator de transcrição NF-κB como um alvo regulado pelo miR-146a, cuja 

expressão é maior em células obtidas à noite. Como este fator de transcrição está 

intimamente relacionado às vias de ativação da resposta imune inata (Diaz-Meco & 

Moscat, 2012), avaliamos o efeito da hora do dia na expressão de genes relacionados à 

resposta inflamatória. Utilizamos um kit comercial de RT-PCR (Rat Toll-Like Receptor 

Signaling Pathway) composto por 84 genes relacionados à via de transdução do sinal de 

receptores do tipo toll (TLR). Dentre eles, seis genes não foram constitutivamente 

expressos em nenhum dos grupos experimentais (Ifna1, Ifnb1, Ifng, Il2, Icnh8, Lta). 58 

genes não apresentaram diferença entre os grupos. Apenas um gene apresentou uma 

maior tendência (p < 0,1) de maior expressão em células obtidas durante a noite 

(Cd180), enquanto 19 genes apresentaram uma maior expressão em células obtidas 

durante o dia em relação às células noite, sendo um deles (Il12a) somente expresso no 

grupo dia (figura 19 e tabela 4). É interessante ressaltar que este resultado é reflete uma 

expressão basal, visto que as células não sofreram nenhum tipo de estímulo inflamatório 

para a indução da expressão desses genes. 
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Figura 19 – Expressão basal de genes da via de sinalização dos receptores tipo toll (TLRs) varia de 

acordo com o horário de obtenção das células. O gráfico à esquerda mostra os 84 genes presentes no 

RT-PCR array agrupados de acordo com as suas respectivas funções durante a montagem da resposta 

imune inata. O gráfico central mostra a expressão relativa entre células obtidas durante o dia e à noite 

(seis horas após o acender ou apagar das luzes, respectivamente) dos 84 genes analisados e o gráfico da 

direita mostra os 20 genes diferencialmente expressos entre os grupos experimentais agrupados de acordo 

com suas funções. 

 

 Genes relacionados à ativação das vias IRFα, NK/IL6 e JNK/p38 não 

apresentaram expressão diferencial entre os grupos, sugerindo que tais vias não 

possuem uma variação circadiana. Dentre os genes codificadores dos receptores da 

família do tipo Toll, o único mais expresso em células dia é o Tlr3, responsável pelo 

reconhecimento de DNA viral desencadeando classicamente a via IRF3, mediada pela 

proteína adaptadora TRIF (Tatematsu et al., 2014). Outro componente da família Toll é 

o Cd180, mais expresso à noite e que atua como um regulador inibitório da ativação de 

TLR4 (Divanovic et al., 2005; Karper et al., 2013), conferindo, dessa forma, um estado 

de ativação reduzido em células noite.  

 A via de sinalização intracelular mediada pela ativação dos TLRs pode ser 

desencadeada pela via de ativação clássica (dependente da proteína de ancoragem 

Myd88) ou por uma via alternativa (independente de Myd88 e dependente de TRIF; 

Dejardin, 2006). Outras proteínas adaptadoras, além da Myd88, também fazem parte 
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expressão gênica é aumentada em células obtidas durante o dia. Apesar da expressão de 

Myd88 e TRIF não ser diferencial entre os grupos, a expressão das demais proteínas 

adaptadoras sugerem que ambas as vias – clássica e alternativa – estão mais ativadas em 

células obtidas durante o dia. 

 A expressão de Tnfr1 e das proteínas adaptadoras Tradd e Ripk2, que fazem 

parte da via de sinalização ativada pelos receptores do fator de necrose tumoral (TNFR), 

também é maior nas células obtidas durante o dia quando comparadas com as células 

noite, o que sugere uma maior atividade da via NF-κB via MEK quinases na fase de 

claro. 

 TRAF6 interage com proteínas quinases, como IRAK1, SRC e PKCζ, que 

ativam a IκB quinase (IKK) durante uma resposta pro-inflamatória culminando na 

translocação nuclear do NF-κB (Dejardin, 2006). Vale lembrar que TRAF6 é um dos 

RNAm alvos do miR-146a (Taganov et al., 2006), mais expresso em células obtidas à 

noite. Além disso, a interação com UBE2V1 e PELI 1 (pelino 1) induz a formação das 

cadeias de poliubiquitinas, essenciais na ativação de IKK (Wu et al., 2013). Interessante 

notar que a ativação de NF-κB é auto-regulada e que a translocação nuclear de 

p50/RelA induz a expressão de Nfkbia, responsável pelo sequestro dos dímeros de NF-

κB no citoplasma. Outra molécula de regulação da ativação de NF-κB é TNIP2 que 

inibe a sinalização via Myd88 (Verstrepen et al., 2009).  

Os dados descritos acima sugerem que células obtidas durante o dia estão mais 

ativadas que células obtidas à noite, no que diz respeito à capacidade de montagem da 

resposta inflamatória via ativação dos receptores do tipo Toll. Este perfil leva à maior 

translocação nuclear do fator de transcrição NF-κB, resultando na maior expressão de 

moléculas de adesão, iNOS (Marçola et al., 2013) e moléculas pró-inflamatórias, como 

HGMB1, IL-12a, PGLYRP-1 e TNF em células obtidas durante o dia (tabela 4). 
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Tabela 4 – Expressão relativa de genes associados à via de sinalização de receptores do tipo toll 

(TLRs) em culturas primárias de células progenitoras CD133+ obtidas durante o dia ou a noite. 

Cinza claro indica expressão apenas em células obtidas durante o dia. Cinza médio claro indica genes 

com expressão significativamente (p < 0,05) maior em células obtidas durante o dia que em células 

obtidas à noite. Cinza médio escuro indica genes que tendem a ser (p < 0,1) mais expressos em células 

obtidas durante o dia que em células obtidas à noite. Cinza escuro indica o único gene que tende a ser (p < 

0,1) mais expresso em células noite que em células dia. 

 

 

 

 

 

Gene dia/noite 
 (expressão relativa)  

Símbolo Nome oficial 
Média ± 

EPM p = 

Il12a Interleukin 12a N.E.  

Ube2v1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 11,41 ± 2,58 0,046 

Chuk Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase 5,62 ± 1,02 0,037 

Traf6 Tnf receptor-associated factor 6 3,33 ± 0,50 0,036 

Peli1 Pellino 1 2,94 ± 0,15 0,004 

Tnf Tumor necrosis factor (TNF superfamily. member 2) 2,68 ± 0,33 0,039 

Nfkb1 Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 
1 (p50) 

2,39 ± 0,27 0,032 

Ripk2 Receptor-interacting serine-threonine kinase 2 1,90 ± 0,15 0,025 

Mal Mal. T-cell differentiation protein 11,98 ± 3,29 0,073 

Tlr3 Toll-like receptor 3 4,83 ± 1,19 0,085 

Ticam2 Toll-like receptor adaptor molecule 2 3,47 ± 0,69 0,065 

Tnip2 TNFAIP3 interacting protein 2 1,94 ± 0,17 0,084 

Tollip Toll interacting protein 4,10 ± 0,95 0,080 

Tnfrsf1aTumor necrosis factor receptor superfamily. member 1a 3,27 ± 0,72 0,091 

Hmgb1 High mobility group box 1 3,14 ± 0,73 0,098 

Tradd TNFRSF1A-associated via death domain 3,04 ± 0,63 0,090 

Ppara Peroxisome proliferator activated receptor alpha 2,54 ± 0,46 0,099 

Pglyrp1 Peptidoglycan recognition protein 1 2,20 ± 0,35 0,081 

Nfkbia Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 
inhibitor. alpha 

1,73 ± 0,18 0,073 

Cd180 CD180 molecule 0,46 ± 0,06 0,091 
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 Os dados da expressão gênica tanto de miRNAs quanto da via de sinalização dos 

receptores do tipo toll indicam uma regulação ritmica na ativação basal do fator de 

transcrição NF-κB. Assim sendo, avaliamos funcionalmente a ativação deste fator de 

transcrição nuclear e verificamos sua correlação com os níveis plasmáticos de 

melatonina. 

A análise por ensaio de eletromobilidade em gel de extratos nucleares de 

culturas celulares obtidas de animais eutanasiados de dia ou à noite mostrou a presença 

de dois complexos proteicos (C1 e C2) que se ligam a sonda específica de NF-κB 

(figura 20 A e B).  

A identificação das subunidades de NF-κB foi realizada por super-shift, 

incubando pool de extratos nucleares de amostras de culturas de células com anticorpos 

específicos para p50, RelA, p52, c-Rel, RelB e Bcl3. Ocorreu o deslocamento específico 

apenas para os anticorpos p50, RelA, cuja presença retardou a migração do complexo 

NF-κB-DNA quando comparado à coluna na ausência de anticorpos (figura 20 A). 

Notar que todo o complexo C1 foi deslocado pela co-incubação com os anticorpos p50 

e RelA. Considerando que são observadas duas bandas sempre que se incuba com p50, 

sugerimos que o complexo 1 (C1) corresponde a presença dos dímeros p50/p50 e 

p50/RelA. O complexo 2 (C2) é considerado como não específico por não ser alterado 

frente à incubação com nenhum dos anticorpos específicos das subunidades de NF-κB.  

Quando comparadas as quantificações referentes ao autorradiograma 

verificamos que as células obtidas durante o dia apresentaram maior conteúdo nuclear 

do fator de transcrição NF-κB, sugerindo um maior estado de ativação celular durante o 

dia no que diz respeito à capacidade de montagem da resposta inflamatória (figura 20B). 
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Figura 20 - Translocação nuclear de NF-κB é maior em células progenitoras obtidas durante o dia e 

correlaciona-se com a concentração plasmática de melatonina. Células progenitoras CD133+ obtidas 

de animais eutanasiados durante o dia ou à noite (seis horas após o acender ou apagar das luzes, 

respectivamente) apresentam dois complexos proteicos (C1 e C2) que se ligam a sonda específica de NF-

κB. Tais resultados foram obtidos pelo ensaio de eletromobilidade em gel (EMSA). A verificação das 

subunidades proteicas de NF-κB foi realizada por super-shift a partir do pool de três amostras de extrato 

nuclear incubadas na presença de anticorpos contra suas subunidades (A). Amostras independentes foram 

utilizadas no ensaio de gel-shift para verificação da translocação nuclear de NF-κB. B) Autorradiograma 

representativo de dois complexos (C1 e C2) e suas respectivas quantificações. Os dados são normalizados 

em porcentagem em relação ao complexo 1 (C1) de animais eutanasiados de dia e apresentados como 

média ± EPM. *significativamente diferente (p < 0,005) em relação ao C1 do grupo dia. C) A 

concentração plasmática de melatonina apresenta uma correlação inversa à translocação nuclear do fator 

de transcrição NF-κB. Para obtenção desses dados, foi comparado animal por animal independente do 

grupo experimental ao qual pertence. Os resultados estão apresentados de acordo com o coeficiente de 

Pearson (Pearson’s r = -0,8025; p=0,0052; n = 8-10 animais. 

  

0 50 100 150 200
0

50

100

150

Melatonina plasmática (%)

C
om

pl
ex

o 
N

F
-k

B
-D

N
A

 (
%

)

A

C1

C2

Dia Noite

B C

Dia Noite Dia Noite
0

50

100

150

*

C1 C2

C
om

pl
ex

o 
N

F
-k

B
-D

N
A

(%
 r

el
at

iv
o 

ao
 C

1/
di

a)

Dia Noite

C1
C2



R e s u l t a d o s | 86 

 

Conforme observamos anteriormente, existe uma correlação inversa entre os 

níveis plasmáticos de melatonina e a expressão de moléculas de adesão e iNOS (Tamura 

et al., 2010). Correlacionando a concentração plasmática de melatonina de cada animal 

doador das células progenitoras com o respectivo conteúdo nuclear de NF-κB nessas 

células, também verificamos uma correlação inversa, na qual animais com elevada 

concentração plasmática de melatonina apresentam menor conteúdo nuclear de NF-κB 

(figura 20 C), conferindo às células noite um menor estado de ativação celular. Assim, a 

maior expressão de miRNAs, sobretudo miR-146a, em células obtidas à noite, pode ser 

devido à uma regulação exercida pela melatonina noturna, o que resulta na menor 

ativação de NF-κB durante a noite. 

4.2.  Diferenciação e potência celular 

Como descrito até o momento, a elevada expressão de CD133 de células obtidas 

do explante de músculo cremaster indica um fenótipo de células indiferenciadas que 

pode ser regulado pela expressão diferencial de miRNAs de acordo com a hora do dia 

de obtenção das células. Nosso próximo passo foi verificar o papel da melatonina no 

estado de potência celular, frente ao tratamento in vitro desta indolamina em culturas 

obtidas durante o dia ou à noite. 

O tratamento com 0,3, 1, 10 e 100 nM de melatonina por 12 horas não 

apresentou uma relação dose-resposta para a expressão de CD133 e vWF. No entanto, a 

melatonina em baixas concentrações induziu o aumento da expressão de CD133 em 

células obtidas durante o dia (figura 21 A). Já em células obtidas durante a noite, 

nenhum efeito foi observado. Quando analisada a expressão de vWF, a incubação com 

100 nM de melatonina resultou na diminuição desse marcador em ambas culturas, dia e 

noite, quando comparadas ao veículo (figura 21 B).  
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Quanto à expressão dos miR-1249 e miR-129-2-3p (figura 21 C e D), que no 

sequenciamento global apresentaram maior expressão em células obtidas durante o dia, 

o tratamento com melatonina por 12 horas resultou em um aumento da expressão de 

maneira concentração-dependente somente nas células obtidas durante a noite 

(Pearson’s r = 0,9997 ou 0,9611 e p=0,0002 ou 0,0195, para miR-1249 e miR-129-2-3p, 

respectivamente). O aumento da expressão desses miRNAs ocorre com a concentração 

mais elevada (100 nM). Juntamente com os dados de expressão de CD133 e vWF, os 

resultados sugerem que a melatonina esteja favorecendo o estado de pluripotência 

celular, mantendo o fenótipo de células progenitoras. 

 

Figura 21 – O tratamento in vitro com melatonina favorece o fenótipo de células progenitoras. 

Culturas celulares obtidas de animais eutanizados durante o dia ou à noite (seis horas após o acender ou 

apagar das luzes, respectivamente) foram tratadas com melatonina (0,3, 1, 10 e 100 nM) por 12 horas e a 

expressão gênica de Cd133 (A), Vwf (B), miR-1249 (C) e miR-129-2-3p (D) foi analisada por RT-PCR 

em tempo real. Os dados são normalizados pela expressão endógena de Gapdh para os genes de 

marcadores celulares e Rnu6b para os miRNAs e estão representados como média ± EPM em relação ao 

respectivo grupo veículo. Esta forma de normalização favorece a análise do efeito da melatonina dentro 

de cada horário e não permite a comparação entre horários. A expressão diferencial dos miRNAs entre os 
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horários foi validada e está representada na figura 10. *p < 0,05 em relação ao respectivo veículo. Os 

resultados da expressão de miRNAs estão apresentados de acordo com o coeficiente de Pearson 

(Pearson’s r = 0,9997 ou 0,9611 e p=0,0002 ou 0,0195, para miR-1249 e miR-129-2-3p, 

respectivamente); n = 3 animais por ponto experimental.  

Considerando que a ativação de receptores de membranas ocorre na faixa de 

concentração de pM-nM (concentração onde observamos o aumento da expressão de 

CD133 pelo tratamento com melatonina), verificamos a expressão de MT1 e MT2, 

receptores de melatonina acoplados à proteína G, em células progenitoras obtidas 

durante o dia ou à noite. A análise por imunocitoquímica revelou a expressão endógena 

de ambos receptores, sendo a expressão de MT1 maior em células obtidas durante o dia 

(figura 22 A e B) e a expressão de MT2 maior em células obtidas à noite (figura 22 C e 

D). Esses resultados sugerem que, durante o dia, o efeito desencadeado pelo tratamento 

com melatonina pode ser mediado pela ativação de MT1, cuja afinidade ao ligante é 

maior que MT2 (Dubocovich et al., 1997; Audinot et al., 2003). Como as células obtidas 

durante a noite já foram primadas in vivo com a melatonina produzida endogenamente, 

é possível que seus receptores possam estar dessensibilizados. 

 

Figura 22: Expressão de receptores de melatonina, MT1 e MT2, em células progenitoras obtidas em 

diferentes horários. A expressão proteica de receptores de melatonina MT1 (A e B) e MT2 (C e D) foi 
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avaliada por imunocitoquímica analisada em microscopia de confocal. Os gráficos à esquerda 

representam a quantificação da fluorescência e estão representados como média ± EPM normalizados 

pelo grupo dia. Os dados foram analisados pelo teste t de Student, considerando p < 0,05; n=3. Barra de 

escala 50 µm. 

Em conjunto, nossos dados demonstram que células progenitoras CD133+ 

obtidas de explante tecidual apresentam perfis de assinatura de expressão de miRNAs 

dependentes da hora do dia em que foram obtidas. Esse padrão de expressão de 

miRNAs regula o fenótipo celular, conferindo um estado de menor ativação 

inflamatória em células obtidas durante a noite, e um estado de maior pluripotência em 

células obtidas durante o dia, colocando a melatonina, o hormônio de sinalização do 

ciclo claro/escuro, como um modulador potencial desse processo.  
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Células-tronco e células progenitoras participam do processo de 

desenvolvimento e regeneração de tecidos e órgãos (Zandstra & Nagy, 2001; Garry et 

al., 2003). O isolamento de células indiferenciadas de organismos adultos tem atraído 

muito interesse nas áreas da pesquisa e clínica médica. O fato é que essas células 

podem permanecer residentes no seu tecido de origem, constituindo um contigente 

celular de manutenção e/ou reparo local, ou ainda migrarem para a circulação até o 

local onde foram recrutadas (Rennert et al, 2012). Além disso, um conjunto de células 

perivasculares, os pericitos, está estrategicamente localizado e estas células são 

facilmente recrutadas e diferenciadas em diversos tipos celulares (Crisan et al., 2008; 

Blocki et al., 2013). No presente trabalho, mostramos que células progenitoras CD133+ 

são obtidas da migração e proliferação espontânea de explante do músculo cremaster e 

mantidas em cultura celular sem a necessidade de fatores que favoreçam seu 

crescimento e manutenção. A exata origem tecidual dessas células, sejam elas 

circulantes ou derivadas do desprendimento do tecido vascular ou muscular, ainda é 

uma questão a ser analisada. O fato é que essas células apresentam características de 

células indiferenciadas cujo fenótipo varia de acordo com o ciclo claro/escuro e é 

mantido por gerações em cultura, sugerindo a preservação de uma memória celular 

proveniente das informações do doador no momento da eutanásia. Essas observações 

nos levaram a questionar os mecanismos moleculares responsáveis por essa modulação.  

Investigamos a expressão global de microRNAs (miRNAs), RNAs pequenos não 

codificantes responsáveis pela regulação fina da expressão gênica de diversos 

processos biológicos, incluindo potência, diferenciação celular e resposta inflamatória 

(Tay Y., et al., 2008; Tay, Y. M. et al., 2008; Xu et al., 2009), de células obtidas 

durante o dia ou à noite. Os dados de sequenciamento global mostraram dois perfis 

diferentes de assinatura da expressão de miRNAs. Células obtidas durante a noite 
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expressam maior conteúdo de miRNAs responsáveis pela regulação de uma rede de 

interações biológicas mais numerosa e mais complexa quando comparadas às células 

obtidas durante o dia, as quais possuem apenas dois miRNAs mais expressos em 

relação às células noite. A análise funcional do conjunto dos miRNAs revelou que 

células obtidas à noite são negativamente reguladas quanto à resposta inflamatória além 

de se encontrarem em um estágio de diferenciação e desenvolvimento celular mais 

avançado que células obtidas durante o dia, as quais expressam maior conteúdo de 

CD133. Tais dados foram corroborados pela avaliação da expressão gênica da via de 

ativação TLR/NF-κB, a qual está menos ativada em células obtidas durante a noite em 

relação às células dia.  Tendo em vista que a melatonina é o hormônio que sinaliza o 

escuro para o restante do organismo, é interessante notar que a correlação entre a 

melatonina circulante e a ativação de NF-κB é inversamente proporcional. Além disso, 

também verificamos que o tratamento in vitro com melatonina favorece o estado de 

potência celular.  

1. Células CD133+: novas possibilidades para terapia celular 
 

No presente trabalho demonstramos o isolamento de células progenitoras 

positivas para CD133 e vWF, e negativas para CD34, CD45 e CD31 (PECAM-1). 

CD133, também conhecido como prominina-1, uma molécula com cinco domínios 

transmembrânicos, é utilizado como marcador de células indiferenciadas (Weigmann et 

al., 1997; Corbeil et al., 2000; Peichev et al., 2000; Alessandri et al., 2004; Belicchi et 

al., 2004; Richardson et al., 2004). O isolamento de células CD133+ já foi realizado a 

partir de diversos tecidos adultos, incluindo músculo esquelético (Alessandri et al., 

2004; presente trabalho). Ao contrário dos procedimentos aqui empregados, os demais 

trabalhos utilizam a digestão enzimática para o isolamento celular e fatores de 
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crescimento adicionados ao meio de cultura para o favorecimento da manutenção 

celular. O uso de enzimas digestivas, apesar de amplamente utilizados, pode afetar a 

homogeneidade celular (Butler, 2005), comprometendo a padronização dos métodos de 

isolamento e manutenção das culturas celulares por favorecer o co-cultivo de 

populações celulares diferentes (Minami & Aird, 2005; Baer, 2014). Nossas células 

migram, aderem e crescem de maneira espontânea em condições de cultura, 

favorecendo a obtenção e cultivo de células indiferenciadas. 

A marcação positiva para CD133 passou a ser um ponto chave para o isolamento 

de células endoteliais progenitoras de sangue periférico e de cordão umbilical e fígado 

fetal (Peichev et al., 2000). A co-expressão de CD133 e CD34 juntamente com 

marcadores de células maduras, como CD31 (PECAM-1) e VEGFR2, indicam o 

fenótipo clássico de células endoteliais progenitoras (Asahara et al., 1997; Yin et al., 

1997; Peichev et al., 2000). No entanto, a identificação desse tipo celular ainda é 

controversa, uma vez que células CD34+CD133+VEGFR2+ não foram capazes de se 

diferenciar em células endoteliais maduras (Bertolini et al., 2006; Case et al., 2007). 

Além disso, outros tipos celulares que não as células endoteliais progenitoras clássicas, 

tais como células-tronco mesenquimais CD34-CD133+VEGFR2+ provenientes da 

medula óssea, são capazes de se diferenciarem em células endoteliais maduras (Reyes et 

al., 2002). Nossas análises revelaram que, além da marcação positiva para CD133, 

células obtidas do músculo cremaster também expressam vWF, um marcador de células 

endoteliais maduras. Células CD133+vWF+ são capazes de se diferenciarem em células 

endoteliais adultas (Gehling et al., 2000; Choi et al., 2012).   

 No nosso modelo, o tratamento com fatores de crescimento, VEGFα ou NGF, 

induziu a diferenciação morfológica de células CD133+, e o co-tratamento de VEGFα e 

bFGF diminuiu a expressão de CD133, indo ao encontro com trabalhos da literatura que  
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já demonstraram a capacidade de diferenciação de células CD133+, sobretudo em 

células endoteliais maduras (Gehling et al., 2000), cardiomiócitos (Cui et al., 2013) e 

neurônios primários (Padovan et al., 2003; González-Garza et al., 2013; Hafizi et al., 

2013). A diminuição da expressão de CD133 já foi observada frente à diferenciação em 

células endoteliais e células da musculatura lisa (Guo et al., 2010). Assim, sugerimos 

que células CD133+ obtidas a partir do músculo cremaster possuem um potencial de 

diferenciação celular, abrindo novas perspectivas de utilização dessas células em 

terapias celulares.  

Vale lembrar que, apesar de a expressão de CD133 ser maior em células obtidas 

durante o dia, a diminuição na expressão dessa molécula após o tratamento com fatores 

de crescimento ocorreu independente do horário de obtenção das células, sugerindo que 

a hora do dia não interfere na capacidade de diferenciação celular. Sabemos que a 

fisiologia de células-tronco/progenitoras é amplamente regulada por padrões rítmicos 

(Brown, 2014). Tanto a disponibilidade de células-tronco na corrente sanguínea quanto 

o processo de diferenciação e maturação celular são regulados ao longo do dia.  

A sinalização ritmica proveniente dos núcleos supraquiasmáticos (NSQ) a partir 

de neurônios simpáticos modula a mobilização de células-tronco da medula óssea para 

corrente sanguínea via expressão de CXCL12 e seu receptor CXCR4. Em roedores, a 

maior disponibilidade de células-tronco no sangue ocorre durante o dia (Méndez-Ferrer 

et al., 2008), ao contrário do observado em humanos (Lucas et al., 2008). Esses dados 

sugerem que a maior disponibilidade de células-tronco/progenitoras na fase de repouso 

(à noite para animais diurnos e durante o dia para animais noturnos) possa constituir um 

componente do programa regenerativo do organismo. Nesse intuito, nossos dados 

corroboram com essa hipótese uma vez que células obtidas de ratos eutanasiados 
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durante o dia expressam maior conteúdo de CD133 sugerindo um estado de maior 

pluripotência celular que células obtidas durante a noite.  

O processo de diferenciação celular é regulado pelo aparato endógeno composto 

pelos genes do relógio, cuja expressão ocorre gradualmente ao longo do processo de 

diferenciação e maturação celular, pois células-tronco embrionárias não apresentam um 

padrão rítmico de regulação. A indução do estado de pluripotência pela técnica de 

células iPS (do inglês, “induced pluripotency stem cells”) induz a perda do padrão 

oscilatório de genes do relógio, que é novamente adquirido após a diferenciação celular 

(Yagita et al., 2010). Já em células-tronco/progenitoras adultas, a participação de 

componentes do relógio celular é bem descrita, sobretudo no que diz respeito à 

regulação do ciclo celular na regeneração de células-tronco do intestino (Karpowicz et 

al., 2013), na neurogênese (Bouchard-Cannon et al., 2013) e na maturação de células 

Th17 (Yu et al., 2013). Até o momento, ao menos dentro do nosso conhecimento, não 

existem trabalhos relacionando genes do relógio e células CD133+.  

Como mencionado anteriormente, a capacidade de diferenciação das nossas 

células parece não variar ao longo do dia, pois após o tratamento com VEGFα e bFGF, 

os níveis de expressão de CD133+ diminuíram independentemente da hora de obtenção 

das células. Provavelmente exista um mecanismo que se sobrepõe ao controle rítmico 

da pluripotência celular frente a um estímulo de diferenciação, como ocorre durante a 

montagem da resposta inflamatória, a qual o organismo é capaz de montar 

adequadamente independente da hora do dia em que o estímulo inflamatório ocorra 

(Marçola, 2011). Demonstramos que em condições fisiológicas, há uma ativação basal 

da expressão de moléculas relacionadas à resposta inflamatória, verificada pela 

expressão de iNOS e moléculas de adesão, que ocorre de maneira rítmica, sendo este 

ritmo interrompido frente a um estímulo inflamatório (Tamura et al., 2010; Marçola et 
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al., 2013). Tanto a resposta inflamatória quanto a diferenciação celular participam do 

contexto de regeneração do organismo, e ambos os processos provavelmente são 

regulados pela ativação do eixo imune-pineal (Markus et al., 2007, 2013). Assim, a 

melatonina, além de ser sabidamente um importante marcador do ciclo claro/escuro e 

da resposta inflamatória, também seria um modulador da diferenciação celular.  

2. microRNAs como modulador epigenético da regulação 
circadiana do fenótipo celular 

 

 No decorrer dos últimos anos observamos que nossas células são capazes de 

armazenar em cultura as informações provenientes do doador (Tamura et al., 2010; 

Marçola et al., 2013). Elas armazenam uma memória celular contendo as características 

fenotípicas do momento em que o animal foi eutanasiado. Analisando os possíveis 

mecanismos moleculares responsáveis pela modulação dessa memória, apostamos nos 

mecanismos epigenéticos, que modulam a expressão gênica sem alterar a sequência do 

DNA (Wolffe & Matzke, 1999). Nossa análise do sequenciamento global de miRNAs 

resultou em dois perfis de expressão específicos entre as células obtidas durante o dia ou 

à noite, sugerindo que as condições de luminosidade ambiental (ciclo claro/escuro) 

induzem regulações epigeneticas sobre o fenótipo celular. 

 Como descrito na Introdução, a Dicer é uma enzima chave no processamento de 

miRNAs e sua expressão varia ao longo do dia de forma tecido dependente. Em células 

da medula óssea de roedores a expressão gênica da Dicer atinge seu pico cinco horas 

após o acender das luzes, no entanto o seu maior conteúdo proteico ocorre na transição 

do claro/escuro (Yan et al., 2013). Portanto, em célula-tronco/progenitoras, o aumento 

da Dicer no início do escuro propicia um aumento no processamento de miRNAs 

durante a noite, período no qual obtivemos maior número de miRNAs. Em conjunto, 

esses dados sugerem uma participação dos miRNAs na sinalização circadiana. 
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Os miRNAs atuam como um inibidor da função gênica (Zhang et al., 2013). 

Durante a fase de escuro, a reatividade das células é menor quando comparada a células 

obtidas durante o dia, no que diz respeito à adesão de leucócitos e expressão de 

moléculas de adesão e iNOS (Marçola et al., 2013). Nossos resultados confirmam que, 

durante a noite, as células estão menos ativadas devido a maior expressão de miRNAs. 

O perfil diferencial de expressão de miRNAs, favorece um estado mais quiescente da 

resposta inflamatória em células noite. A análise realizada pelo Metacore, mostra uma 

diferença quantitativa e qualitativa do perfil de expressão diferencial dos miRNAs. A 

rede de interação biológica composta pelos miRNAs mais expressos em células obtidas 

durante a noite é mais numerosa e complexa quando comparada às células obtidas 

durante o dia. Assim, a modulação do fenótipo celular de acordo com o ciclo 

claro/escuro é imposta pela expressão diferencial de miRNAs. 

Dentre os miRNAs mais expressos em células obtidas durante o dia, miR-1249 

possui apenas seis alvos preditos, além disso, pouco se sabe a seu respeito. 

Considerando seus RNAm alvos, a enzima esfingomielinase neutra II (nSMase II) 

modula o metabolismo de esfingolipídeos, componentes da membrana celular, 

sobretudo na resposta ao estresse celular, crescimento tumoral e desenvolvimento e 

formação óssea (Wu et al., 2010). Esta enzima também participa da resposta 

inflamatória induzindo a expressão de moléculas de adesão (Clark et al., 2007) e iNOS 

(Won et al., 2004). Segundo esses dados, a inibição de nSMase II pelo miR-1249 

deveria acarretar a inibição da expressão de moléculas de adesão e iNOS ao contrário do 

que observamos anteriormente (Marçola et al., 2013). Portanto, não podemos atribuir à 

nSMase II a modulação ritmica da expressão de moléculas inflamatórias em células 

CD133+. Além disso, a variação rítmica na expressão de moléculas inflamatórias é 

decorrente de uma expressão basal e, frente a um estímulo inflamatório, a montagem da 
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resposta inflamatória ocorre independentemente da hora do dia (Marçola, 2011). 

Adicionalmente, miR-1249 também é capaz de inibir da tradução gênica de NRARP, 

responsável por aumentar a estabilidade vascular via integração da sinalização NOCTH-

WNT (Phng et al., 2009). Nesse sentido, a inibição de NRARP por miR-1249 favorece 

a pluripotência de células obtidas durante o dia por inibir a diferenciação e maturação 

celular durante a formação de vasos. 

Ao contrário do miR-1249, o miR-129-2-3p, também mais expresso em células 

obtidas durante o dia, possui uma rede de interação validada pela literatura. Eif2c3 (do 

inglês, eukaryotic translation initiation factor 2C, 3), também conhecido como AGO3 

(do inglês, argonaute RISC catalytic component 3), e Camta1 (do inglês, calmodulin 

binding transcription activator 1) são alvos do miR-129 (Liao et al., 2008). A inibição 

de AGO3 diminui a habilidade do ácido retinóico em inibir a proliferação de células-

tronco e induzir a diferenciação celular (Hu et al., 2012) e o aumento da expressão de 

CAMTA1 induz a diferenciação celular (Nakatani et al., 2004). Dessa forma, a inibição 

destas moléculas por miR-129-2-3p favorece a proliferação celular e manutenção da 

pluripotência de células obtidas durante o dia. Vale lembrar ainda que AGO3 é um 

componente do complexo RISC (Meister, 2013) e sua inibição pelo miR-129-2-3p pode 

resultar na inibição do processamento de miRNAs, resultando no menor conteúdo de 

miRNAs em células obtidas durante o dia, o que está de acordo com nossos resultados 

do sequenciamento global. 

Outro alvo do miR-129-2-3p é a proteína de ligação à actina, ABLIM (do inglês, 

actin-binding LIM protein), cuja função está relacionada à modulação da mobilidade 

celular. O domínio proteico LIM está presente em proteínas envolvidas na organização 

do citoesqueleto que modulam interações proteína-proteína aumentando o contato 

celular (Matsuda et al, 2010). Nesse contexto, a inibição de ABLIM pelo miR-129-2-3p 
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inibe o contato célula-célula favorecendo a mobilidade celular. Já foi demonstrado que 

o perfil de expressão de miRNAs em células CD133+ de medula óssea humana também 

está associado ao remodelamento do citoesqueleto, favorecendo a polaridade celular e a 

formação de pseudopodes (Bissels et al., 2011). Adicionalmente, a regulação rítmica da 

organização do citoesqueleto por melatonina já foi descrita anteriormente no sistema 

nervoso central (Jiménez-Rubio et al., 2012), mas ainda precisa ser avaliada em células 

progenitoras. Nesse sentido, nossos dados apontam as primeiras evidências da 

participação de miRNAs na regulação circadiana do remodelamento de citoesqueleto 

em células progenitoras. 

Já nas células obtidas durante a noite, a maior expressão de miR-96-5p, miR-182 

e miR-223-3p pode interferir na tradução de componentes da via de sinalização do fator 

de crescimento de fibroblasto (FGFR2 e FRS2), levando à inibição da via de ativação 

Ras/ERK, importante na regulação da pluripotência celular (Gotoh et al, 2009). Além 

disso, muitas proteínas da família do fator de transcrição FOX são alvos preditos do 

miR-96-5p e miR-182 e são responsáveis pela manutenção da viabilidade de células-

tronco hematopoiéticas (Miyamoto et al., 2007; Tothova et al., 2007), diferenciação 

neuronal (Renault et al., 2009; Wen et al., 2012; Carri et al., 2013), adipogênese (Gerin 

et al., 2009) e diferenciação epitelial (Feuerborn et al., 2011). 

O miR-146 induz a diferenciação de células CD133+ em células T (Fallah et al., 

2013) além de inibir CXCR4 (Labbaye et al., 2008), responsável pela mobilização e 

recrutamento de células progenitoras (Cheng, M. et al., 2012; Cheng, H. et al.,  2013; 

Motabi & DiPersio, 2012). KLF4, um dos principais marcadores de células-tronco, além 

de ser um fator essencial na reprogramação celular (Takahashi e Yamanaka, 2006), 

também é alvo do miR-146 e estabelece uma alça de auto-controle com este miRNA na 

regulação da proliferação de células da musculatura vascular lisa (Sun et al., 2011). A 
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interação de KLF4 com miRNAs modulando a diferenciação celular também já foi 

descrita, na qual miR-10a promove a diferenciação de células-tronco mesenquimais e 

inibe a senescência celular por inibir KLF4 (Li et al., 2013). Assim é possível que a 

inibição de KLF4 pelo miR-146a favoreça a maturação de células obtidas à noite. 

Considerando as informações discutidas acima, nossos dados indicam que a 

maior expressão de miR-182, miR-96- 5p, miR-223-3p e miR-146a em células obtidas à 

noite inibe o conjunto de vias que participam da diferenciação celular, atuando como 

uma resposta de retroalimentação negativa do processo de maturação celular, 

conferindo às células obtidas à noite um estado de maturação mais avançado do que as 

células obtidas durante o dia. 

Outro mecanismo já bem estabelecido é a participação do miR-146a na 

regulação da resposta inflamatória por inibir a ativação do fator de transcrição NF-κB 

devido à inibição do Traf6 e Irak1 (Taganov et al., 2006). Em nosso modelo, a 

expressão de Traf6 e a ativação do NF-κB é menor em células obtidas durante a noite, o 

que fortemente sugere que as mudanças rítmicas na resposta inflamatória observadas 

anteriormente (Marçola et al., 2013) são reguladas epigeneticamente pela expressão de 

miRNAs. Mais adiante essa discussão será retomada com mais detalhes. 

Considerando que durante o processo de diferenciação celular a expressão de 

CD133 diminui (Guo et al., 2010) e a regulação por miRNAs aumenta (Kane et al., 

2012), concluímos que o ciclo claro/escuro interfere na expressão de miRNAs 

conferindo duas assinaturas distintas, cujo conjunto de interações biológicas mantêm as 

células mais indiferenciadas quando obtidas durante o dia, enquanto que à noite as 

células estão em um estado de especialização mais avançado e mais quiescente quanto à 

resposta inflamatória.  
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3. O papel da melatonina no fenótipo celular: resposta 
inflamatória e potência celular 
 

 Conforme já discutido anteriormente, nossa análise funcional da expressão 

diferencial de miRNAs indicou que eles estão envolvidos na regulação de dois 

principais processos fisiológicos: resposta imune e diferenciação celular. No entanto, 

tais análises são baseadas em bancos de dados computacionais que integram o conteúdo 

ao perfil de expressão diferencial de miRNAs. Dessa forma, o próximo passo foi validar 

tais processos biológicos no nosso modelo experimental. 

 Em relação à resposta inflamatória, demonstramos células CD133+ obtidas do 

explante do músculo cremaster durante a noite possuem menor ativação constitutiva de 

NF-κB que células obtidas durante o dia. Além disso, verificamos que p50 e RelA são 

as subunidades de NF-κB presentes em nossas células, sugerindo a presença de dímeros 

p50/p50 e p50/RelA. A indução da transcrição gênica somente ocorre com a presença de 

uma subunidade que possui o domínio de transativação (TAD), no caso, RelA (Hayden 

& Ghosh, 2008). Assim, células obtidas durante o dia estão mais ativadas devido à 

maior atividade transcricional induzida pela ativação basal de NF-κB. Uma vez que a 

expressão de diversos mediadores da resposta imune, entre estes iNOS e moléculas de 

adesão, é desencadeada pela ativação do NF-κB (Bonizzi e Karin, 2004), esses dados 

vão ao encontro dos achados anteriores, nos quais células obtidas à noite expressam 

menor quantidade de moléculas de adesão, iNOS e aderem menos neutrófilos (Marçola 

et al., 2013). Dessa forma, a menor ativação de NF-κB em células obtidas à noite resulta 

na menor expressão de moléculas de adesão e iNOS, contribuindo para a menor 

capacidade de adesão dessas células quando comparadas a células obtidas durante o dia.  

A translocação nuclear de NF-κB é um passo essencial na montagem da resposta 

imune inata frente à ativação de receptores do tipo toll e receptores de citocinas pró-
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inflamatórias, tais como TNF e IL-1β (Hayden & Gosh, 2011). Avaliamos a expressão 

de 84 genes relacionados à via de ativação desses receptores com o intuito de verificar 

se há uma expressão basal e ritmica destes genes relacionados à resposta inflamatória. O 

único gene com tendência à maior expressão em células obtidas à noite é o Cd180 que 

codifica uma molécula de superfície celular (RP150) que se liga à outra molécula 

conhecida como MD-1, formando um complexo de receptor membranar RP105/MD-1. 

Esse complexo é homólogo aos receptores do tipo toll e se liga a endotoxinas de 

bactérias Gram-negativa. Camundongos knockout para CD180 são mais susceptíveis ao 

desafio por LPS, pois RP105 atua como um regulador inibitório da ativação de TLR4 

(Divanovic et al., 2005; Karper et al., 2013). Dessa forma, a maior expressão de Cd180 

em células obtidas à noite contribui para seu estado de menor ativação quando 

comparadas a células obtidas durante o dia.  

Dos 20 genes diferencialmente expressos entre células dia e noite, oito 

pertencem ao grupo funcional da via de ativação NF-κB, sendo eles mais expressos 

durante o dia e relacionados à ativação da resposta inflamatória. Nossos dados 

demonstram que existe uma maior expressão tanto do gene Nfkb1 (p50) quanto da 

translocação proteica de p50 em células obtidas durante o dia. Já para RelA, observou-

se diferenças estatísticas somente no conteúdo nuclear da proteína.  

TRAF6, proteína adaptadora dos receptores TLR, também possui um perfil de 

expressão ritmica, sendo mais expressa em células obtidas durante o dia. Traf6 e Irak1 

são alvos do miR-146a (Taganov et al., 2006) e a inibição dessas moléculas pelo 

aumento da expressão de miR-146a inibe a expressão de moléculas de adesão de células 

endoteliais resultando na diminuição da capacidade de adesão de células mononucleares 

(Cheng et al., 2013). Considerando nosso modelo, a maior expressão de miR-146a em 

células obtidas durante a noite pode resultar na inibição de Traf6 e, consequentemente, 



D i s c u s s ã o | 103 

 

na menor ativação de NF-κB, inibindo a expressão de iNOS e moléculas de adesão, 

resultando na menor capacidade de adesão de neutrófilos em células obtidas à noite. 

Vale mencionar que outro mecanismo de ação envolvido na ritmicidade da 

ativação de NF-κB é a participação de genes do relógio. Os fatores de transcrição 

CLOCK/BMAL estabelecem uma via de modulação com NF-κB (Spengler et al., 

2012), sendo que CLOCK aumenta a transcrição e ativação de RelA, enquanto que 

BMAL-1 funciona como uma alça de auto-controle. No entanto, os mecanismos 

moleculares envolvidos nessa regulação ainda precisam ser analisados mais 

detalhadamente. Verificando a lista dos RNAm alvos dos miR-182 e miR-96-5p gerada 

pelo TargetScan, verificamos que CLOCK é um alvo putativo. Dessa forma, a inibição 

de CLOCK por estes miRNAs resultaria na diminuição da ativação de NF-κB em 

células obtidas à noite.  

A melatonina, outro componente da sinalização do ciclo claro-escuro, também é 

um modulador chave da regulação circadiana da resposta inflamatória (Carrillo-Vico et 

al., 2013, Markus et al., 2007, 2013). Já descrevemos na Introdução o contexto do eixo 

imune-pineal e aqui relembramos que diversos estudos têm demonstrado o papel do 

fator de transcrição NF-κB na regulação da produção de melatonina (Markus et al., 

2013), constituindo uma comunicação bidirecional entre o sistema circadiano e a 

resposta imunológica. Os mecanismos moleculares dessa comunicação vêm sendo 

analisados ao longo dos últimos anos pelo nosso grupo, e o presente trabalho mostra as 

primeiras evidências da participação de miRNAs nesse sistema.  

Ao nosso conhecimento, apenas um trabalho demonstrou que a melatonina 

regula o perfil de expressão global de miRNAs de acordo com sua concentração. O 

tratamento de células de câncer de mama demonstrou que em concentrações de 

melatonina compatíveis com a produção noturna pela glândula pineal (1 nM) o perfil de 
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expressão de miRNAs é diferente quando comparado ao perfil de miRNAs expressos 

com o tratamento de 100 nM de melatonina. No entanto, a análise funcional de ambos 

os perfis é bem semelhante resultando na modulação das mesmas vias biológicas (Lee et 

al., 2011). O modelo usado por Lee e colaboradores retrata um contexto bem diferente 

do analisado no presente trabalho, uma vez que utilizam células imortalizadas de câncer 

de mama. Dessa forma, nosso trabalho demonstra pela primeira vez a relação entre a 

expressão de miRNAs e a melatonina endógena, regulando a reatividade celular em um 

contexto fisiológico.Verificamos que os níveis de melatonina no plasma correlaciona-se 

inversamente à translocação nuclear de NF-κB. Quanto maior o nível plasmático de 

melatonina menor a ativação de NF-κB em células CD133+. Uma vez que a ativação de 

NF-κB pode ser inibida pelo bloqueio da tradução de Traf6 pelo miR-146a, sugerimos 

que a melatonina esteja atuando epigeneticamente no conjunto de miRNAs.  

Quanto aos mecanismos de ação, é possível observar na literatura que existem 

duas faixas de concentração distintas da atuação de melatonina. Muitos efeitos da 

melatonina sobre a expressão de moléculas inflamatórias são observados em 

concentrações elevadas (µM-mM; Anwar et al., 2001; Pogan et al., 2002; Sasaki et al., 

2002; Tamura et al., 2009). Por outro lado, a correlação inversa entre os níveis 

plasmáticos de melatonina e a translocação nuclear de NF-κB observada neste trabalho, 

juntamente com o fato de a melatonina em concentrações em torno de pM-nM inibir o 

rolamento e adesão de neutrófilos à microvasculatura de ratos (Lotufo et al., 2001), 

reforçam a ideia da melatonina, em concentrações compatíveis com a produção noturna, 

agir por mecanismos moleculares específicos, como a expressão diferencial de 

miRNAs. Dados recentes do nosso grupo também corroboram com essa hipótese 

demonstrando que a melatonina produzida localmente por células imuno-competentes 
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age sobre receptores de membrana em baixas concentrações aumentando a atividade 

fagocitária de macrófagos (Pires-Lapa et al., 2013).  

Avaliando a expressão de CD133 e vWF frente ao tratamento com melatonina 

por 12 horas verificamos que melatonina em concentrações equivalente às noturnas (0,3 

nM) aumenta a expressão de CD133 em células obtidas durante o dia, mas não em 

células obtidas à noite. Em contrapartida, a expressão endógena de CD133 é menor em 

células obtidas à noite, quando a concentração plasmática de melatonina é maior. Esses 

dados sugerem que o aparato celular de reconhecimento e resposta à melatonina varia 

de acordo com o horário de obtenção das células, resultando em um efeito diferente no 

tratamento in vitro. Sabemos que a expressão de receptores de melatonina varia de 

acordo com a espécie (Imbesi et al., 2008), tecido (Hill et al., 2011) e idade (Thomas et 

al., 2002) do organismo. Mais interessante, o estado de ativação celular também modula 

a expressão de receptores de melatonina, visto que o efeito da melatonina sobre os 

receptores de membrana de linfócitos só ocorre após sua ativação mitogênica 

(Konakchieva et al., 1995). No presente trabalho demonstramos que a expressão de 

MT1 e MT2 varia de acordo com a hora do dia de obtenção das culturas: a expressão de 

MT1 é maior em células obtidas durante o dia, enquanto que a expressão de MT2 é 

maior em células obtidas durante a noite. Assim, nossos resultados reforçam a ideia de 

que a expressão de receptores de melatonina e o consequente efeito desencadeado por 

ela dependem do contexto celular que é modulado circadianamente.  

Alguns trabalhos já demonstraram o efeito da melatonina na biologia de células-

tronco/progenitoras. MT1, mas não MT2, é expresso em células-tronco neuronais (Niles 

et al., 2004; Fu et al., 2011) e células-tronco derivadas da placenta (Kaneko et al., 2011) 

e sua ativação por melatonina modula a manutenção e proliferação dessas células. Mais 

recentemente, utilizando um protocolo de indução secundária a fim de estudar os 
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mecanismos de indução de células pluripotentes, Gao e colaboradores (2013) 

demonstraram que a melatonina (1 e 10 nM) potencia a indução da pluripotência celular 

possivelmente via receptores de membrana (Gao et al., 2013). Dessa forma, melatonina 

em concentrações compatíveis com a produção noturna é capaz de favorecer in vitro a 

pluripotência de células CD133+ provenientes do músculo cremaster por ativação de 

MT1. Em cultura, esse efeito é imposto em células obtidas durante o dia, cuja expressão 

de MT1 é aumentada em relação às células noite. Vale lembrar que, apesar de sutil, 

receptores MT1 têm maior afinidade à melatonina que receptores MT2 (Dubocovich et 

al., 1997; Audinot et al., 2003). Além disso, a presença de melatonina in vivo durante a 

noite deve promover a dessensibilização dos receptores durante essa fase, o que 

acarretaria a ausência de efeito do tratamento com melatonina em cultura de células 

provenientes de animais sacrificados à noite.  

Já o efeito do tratamento com melatonina sobre a expressão de vWF é mediado 

em uma faixa de concentração mais elevada (100 nM), sugerindo o possível 

envolvimento de outros mecanismos de ação além da ativação de receptores. A 

diminuição da expressão de vWF por melatonina ocorre independentemente do horário 

de obtenção da cultura e deve agir diretamente em alvos intracelulares. Como vWF é 

um marcador de células endoteliais maduras, e sua expressão é diminuída frente ao 

tratamento com melatonina, esses dados reforçam a ideia de que esta indolamina 

favorece o aumento da potência celular in vitro.  

O conjunto de miRNAs diferencialmente expressos entre células obtidas durante 

o dia ou à noite modula uma rede de interações biológicas relacionadas à potência e 

diferenciação celular. Se o mecanismo molecular pelo qual a melatonina in vitro 

favorece o estado de pluripotência de células CD133+ envolve a modulação da 

expressão de miRNAs ou não, ainda precisa ser detalhadamente explorado. Nossos 
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resultados demonstram que a incubação com melatonina estabelece um efeito 

concentração-dependente na expressão dos miR-1249 e miR-129-2-3p em células 

obtidas durante à noite, mas não durante o dia. Esses miRNAs estão mais expressos em 

células obtidas durante o dia segundo nosso sequenciamento global e favorecem o 

estado de pluri/multipotência celular. Considerando o contexto in vitro, melatonina 

parece atuar como um indutor da pluri/multipotência celular tanto em concentrações 

compatíveis com sua produção noturna, aumentando a expressão de CD133, quanto 

local, aumentando a expressão de miR-1249 e miR-129-2-3p. No contexto in vivo, 

observamos o efeito oposto, no qual células obtidas à noite, quando a concentração 

plasmática de melatonina é elevada, apresentam um estado de maturação celular mais 

avançado quando comparadas às células obtidas durante o dia. Os mecanismos 

responsáveis pelas diferenças no efeito da melatonina in vivo e in vitro precisam ser 

melhor compreendidos. Além disso, é possível que a melatonina não seja o único 

modulador do fenótipo diferencial do ciclo claro/escuro, e que outros componentes de 

informação dos ritmos biológicos, como os genes do relógio, também podem atuar 

nessa modulação. 

4. Considerações finais 
 

 Verificamos que células CD133+ obtidas de explante tecidual apresentam 

fenótipo diferente de acordo com o horário de obtenção das células, devido à expressão 

diferencial de miRNAs que impõe uma memória epigenética mantida por gerações em 

cultura celular. A figura 23 representa os principais pontos abordados ao longo dessa 

discussão ilustrando as variações do fenótipo celular de células progenitoras CD133+ de 

acordo com o ciclo claro/escuro. 
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Figura 23: Controle epigenético da reatividade de células progenitoras CD133+ pela expressão 

circadiana de microRNAs. Células progenitoras CD133+ obtidas de explante tecidual apresentam 

variações no fenótipo celular de acordo com o horário de obtenção da cultura. O ciclo claro/escuro impõe 

uma memória celular regulada pela expressão diferencial de miRNAs. Células obtidas durante a noite 

expressam maior conteúdo de miRNAs cujas interações biológicas são mais numerosas e complexas 

quando comparadas às células obtidas durante o dia, resultando na inibição da resposta inflamatória 

desencadeada pela via TLR/NF-κB e no favorecimento da maturação celular devido a inibição da 

expressão de fatores de crescimento e diferenciação. Já o conjunto de miRNAs mais expresso em células 

obtidas durante o dia favorece a pluripotência celular e a ativação transcricional de NF-κB. Dessa forma, 

fisiologicamente o fenótipo celular varia de acordo com o ciclo claro/escuro, sendo regulado 

epigeneticamente pelo conjunto de miRNAs.  
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O fenótipo celular varia com as condições de luminosidade ambiental (ciclo 

claro/escuro) nas quais o doador se encontra no momento da eutanásia. Células obtidas 

de animais eutanasiados durante a noite expressam menor conteúdo de CD133 e um 

conjunto de miRNAs cujas interações biológicas são mais numerosas e complexas 

quando comparadas às células obtidas durante o dia. Essas interações são quantitativa e 

qualitativamente diferentes, resultando na inibição da resposta inflamatória e no 

favorecimento da maturação celular em células obtidas à noite. Verificamos ainda que a 

melatonina plasmática noturna proveniente da glândula pineal correlaciona-se 

negativamente com a resposta inflamatória e exerce um papel sobre a potência celular 

dependendo do contexto celular. 

 Dessa forma, células progenitoras CD133+ apresentam um rítmico diário quanto 

ao fenótipo celular, sobretudo em relação à pluri/multipotência e resposta inflamatória. 

Em condições fisiológicas, esse ritmo é mantido por um conjunto de miRNAs que são 

expressos ao longo do ciclo claro/escuro. Frente a um estímulo específico, como um 

agente inflamatório ou um fator de crescimento, o ritmo pode ser interrompido 

direcionando a resposta mais adequada para o contexto fisiológico. Isso é o que foi 

verificado no contexto do eixo imune-pineal, em que um estímulo inflamatório inibe a 

produção rítmica de melatonina pela glândula pineal favorecendo a montagem da 

resposta inflamatória (Markus et al., 2007; 2013; da Silveira Cruz-Machado et al., 

2010; Tamura et al., 2010). 

 A compreensão dos mecanismos moleculares responsáveis pela manutenção da 

memória celular é essencial para a padronização de bancos celulares de finalidade 

terapêutica. Em suma, nossos dados sugerem que o ciclo claro/escuro impõe uma 

memória celular no perfil de expressão de miRNA de células CD133+, modulando a 

potência e ativação celular. Finalmente, o presente trabalho contribui para o melhor 
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entendimento da biologia de células progenitoras, sobretudo a respeito da modulação 

por miRNAs, além de inserir o ciclo claro/escuro como um importante modulador do 

fenótipo celular.  
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 Os dados obtidos no presente trabalho possibilitaram as seguintes conclusões: 

1. Nosso modelo de cultura celular favorece a migração e proliferação espontâneas de 

células indiferenciadas CD133+, cuja expressão varia ao longo do dia.  

2. A expressão global de miRNAs apresenta um padrão ritmico composto por duas 

assinaturas epigenéticas distintas. O perfil de expressão dos miRNAs modula a 

reatividade celular favorecendo o estado de pluri/multipotência de células obtidas 

durante o dia enquanto que em células obtidas à noite o conjunto de miRNAs inibe a 

resposta inflamatória e favorece a maturação celular. 

3. A inibição da via de sinalização TLR/NF-κB resulta na menor translocação nuclear 

desse fator de transcrição em células obtidas à noite. É possível que essa modulação 

possa ser mediada pela maior expressão de miR-146a que inibe a tradução de Traf6. 

Assim, a melatonina parece atuar epigeneticamente na expressão do miR-146a 

resultando na menor reatividade inflamatória de células obtidas à noite.  

4. O efeito da melatonina na potência celular depende do contexto celular. Células 

obtidas à noite apresentam um estado de maturação celular mais avançado, enquanto 

que o tratamento in vitro favorece o estado de pluri/multipotência.  

5. O aparato celular de reconhecimento e resposta à melatonina varia de acordo com o 

horário de obtenção das células, resultando em um efeito diferente no tratamento em 

cultura, pois a expressão de receptores de melatonina varia de acordo com o ciclo 

claro/escuro. 

Em conjunto, nossos dados permitem concluir que os padrões rítmicos impostos 

pelo ciclo claro/escuro interferem no perfil de expressão diferencial de miRNAs de 

células progenitoras CD133+, constituindo um importante modulador epigenético do 

fenótipo celular.   
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Culturas de células primárias diferem de acordo com as condições ambientais 

nas quais se encontra o doador. Recentemente demonstramos que o ciclo claro/escuro 

impõe um programa molecular hereditário em cultura celular. Com o intuito de 

investigar os mecanismos moleculares da memória celular, no presente trabalho 

isolamos células progenitoras CD133+ de explante de músculo cremaster e investigamos 

se a expressão de microRNAs (miRNAs), resulta em fenótipos diferentes de acordo com 

o ciclo claro/escuro. O sequenciamento global de miRNAs utilizando a plataforma 

SOLiD 4 e analisado pelos programas EdgeR, TargetScan e Metacore resultou na 

identificação de 541 miRNAs maduros, os quais apresentam dois perfis de expressão 

distintos de acordo com a hora de obtenção das culturas. miR-1249 e miR-129-2-3p são 

mais expressos em células obtidas durante o dia e favorecem a manutenção da 

pluri/multipotência celular. Já células obtidas à noite expressam maior conteúdo dos 

miR-182, miR-96-5p, miR-223-3p, miR-146a-3p e miR-146a-5p resultando na inibição 

da resposta inflamatória e no favorecimento da maturação celular quando comparadas 

às células obtidas de dia. A análise funcional da inibição da resposta inflamatória em 

células obtidas à noite foi confirmada por PCR array que revelou na menor expressão 

de genes relacionados à via de sinalização TLR/NF-κB, incluindo Traf6, um alvo do 

miR-146a. Além disso, a translocação nuclear de NF-κB é reduzida à noite e é 

inversamente proporcional ao nível de melatonina plasmática. Demonstramos ainda que 

a melatonina in vitro favorece o estado de pluripotência celular por aumentar a 

expressão de CD133, miR-1249 e miR-129-2-3p. No entanto, esse efeito depende do 

contexto celular visto que a expressão de receptores de melatonina também varia de 

acordo com a hora de obtenção da cultura. Em conjunto, nossos dados sugerem que o 

ciclo claro/escuro interfere no perfil de expressão de miRNAs e impõe uma variação no 

fenótipo de células progenitoras CD133+.  
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The phenotype of primary cells in culture varies according to the donor 

environmental condition. We have recently shown that the light/dark cycle impose a 

molecular program that is hereditable in culture. In order to evaluate the molecular 

mechanisms of cellular memory, here we isolated CD133+ progenitor cells from 

cremaster muscle explants and investigated whether the expression of microRNAs 

(miRNAs), could result in different phenotypes according the phase of ligh/dark cycle 

when cells were obtained. The global miRNA sequencing using SOLiD4 Platform, and 

analyzed by EdgeR, TargetScan and MetaCore, revealed the expression of a total of 541 

mature miRNAs, and two distinct miRNAs signatures according to the hour when cells 

were obtained. miR-1249 and miR-129-2-3p are more expressed during daytime and 

favor the maintenance of cellular pluri/multipotency. Nighttime cells express higher 

amounts of miR-182, miR96-5p, miR-223-3p, miR-146a-3p and miR-146a-5p that 

inhibit the inflammatory response and favor the cellular maturation when compared to 

daytime cells. The functional analysis of the inflammatory response inhibition during 

nighttime was confirmed by PCR array and revealed lower expression level of genes 

related to TLR/NF-κB pathway, including Traf6, a putative target mRNA of miR-146a. 

Additionally, the nuclear translocation of NF-κB is reduced in nighttime cells and it is 

inversely correlated to the nocturnal the plasma level of melatonin. We also showed that 

melatonin in vitro favors the cellular pluri/multipotency, increasing CD133, miR-1249 

and miR-129-2-3p expression. However, this effect depends on cellular context, as the 

expression of melatonin receptors also shows a daily variation. Altogether, our data 

suggest that the light/dark cycle interferes on miRNAs expression profile and imposes a 

rhythmic phenotype variation in CD133+ cells.  
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Anexo 1 – Comitê de ética
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Anexo 2 – Network dos microRNAs diferencialmente expressos 

 

Tabela 1: Network dos miRNAs mais expressos em células dia. Lista dos objetos presentes no network 

gerado pelo software Metacore (Thomson Reuters) a partir dos miRNAs mais expressos em células 

progenitoras CD133+ obtidas durante o dia (seis horas após o acender das luzes). O network está 

representado na Figura 17.  

OBJETO NOME 
ABLIM1 actin binding LIM protein 1 
ABLIM3 actin binding LIM protein family, member 3 
APC protein adenomatous polyposis coli 
ARP2 actin-related protein 2 
Bcl-2 B-cell CLL/lymphoma 2 
CAMTA1 calmodulin binding transcription activator 1 
CDK6 cyclin-dependent kinase 6 
CP110 Cp110 
EIF2C3 eukaryotic translation initiation factor 2C, 3 
FMR1 fragile X mental retardation 1 
FNBP1L formin binding protein 1-like 
GALNT1 polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1 
GSK3beta glycogen synthase kinase 3 beta 
Kv1.1 potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 1 
MC4R melanocortin receptor 4 
MEPE matrix extracellular phosphoglycoprotein 
MYLK1 myosin light chain kinase 
NOTCH1 
precursor 

NOTCH 1 protein precursor 

SOX4 SRY (sex determining region Y)-box 4 
VCP valosin containing protein 
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Tabela 2: Network dos miRNAs mais expressos em células noite. Lista dos objetos presentes no 

network gerado pelo software Metacore (Thomson Reuters) a partir dos miRNAs mais expressos em 

células progenitoras CD133+ obtidas durante a noite (seis horas após o apagar das luzes). O network está 

representado na Figura 18.  

OBJETO NOME 
ACES angiotensin I converting enzyme 
ActRIIB  activin A receptor, type IIB 
Adenylate Cyclase 
type II  

adenylate cyclase 2 

ALDP  ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1 
ALK  anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase 
A-Myb  v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog-like 1 
ANUBL1  zinc finger, AN1-type domain 4 
Aquaporin 5 aquaporin 5 
ARID4B  AT rich interactive domain 4B (RBP1-like) 
ARRDC3 arrestin domain containing 3 
ARTN  artemin 
ATF-1 activating transcription factor 1 
BAF60c SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily d, member 

3 
Basonuclin-2 basonuclin 2 
Bcl-2 B-cell CLL/lymphoma 2 
Bcl-XS BCL2-like 1 
BETA3 basic helix-loop-helix family, member e22 
BETA-PIX  Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 7 
Brca1 breast cancer 1, early onset 
Brca2 breast cancer 2, early onset 
C/EBPβ CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), beta 
CACNB4 calcium channel, voltage-dependent, beta 4 subunit 
CARD10 caspase recruitment domain family, member 10 
Caspase-2 caspase 2 
CBX7 chromobox homolog 7 
CCDC6 coiled-coil domain containing 6 
CCL3L1  chemokine (C-C motif) ligand 3-like 1 
CCL8 chemokine (C-C motif) ligand 8 
CD40L(TNFSF5) CD40 ligand 
CD47 CD47 molecule 
CDK2 cyclin-dependent kinase 2 
CDS1 CDP-diacylglycerol synthase 1 
CELSR2 cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 2 
CFTR cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
CGI-72 PHD finger protein 20-like 1 
Chk2 checkpoint kinase 2 
Claudin-17 Claudin-17 
CLIC5  chloride intracellular channel 5 
CLOCK  clock circadian regulator 
CNOT6L  CCR4-NOT transcription complex, subunit 6-like 
Coagulation factor 
XIIIA  

coagulation factor XIII, A1 polypeptide 

Cofilin, non-muscle cofilin, non-muscle 
Collagen II collagen, type II, alpha 1 
Connexin 43 gap junction protein, alpha 1 
Cortactin  cortactin 
COX-(PTGS2) prostaglandin-endoperoxide synthase 2 
CREB1 cAMP responsive element binding protein 1 
CREB5 cAMP responsive element binding protein 5 
CTIP1 B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) 
CXCR4 chemokine (C-X-C motif) receptor 4 
Cyclase type VI adenylate cyclase 6 
Cyclin D2 cyclin D2 
CYLD  cylindromatosis 
Cytochrome B5 cytochrome B5 
DAL1  erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3 
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DEC2 basic helix-loop-helix family, member e41 
DGCR2 DiGeorge syndrome critical region gene 2 
DOCK4 dedicator of cytokinesis 4 
Doublecortin doublecortin 
DRAK1  serine/threonine kinase 17a 
DSIPI(GILZ)  TSC22 domain family, member 3 
EGFR epidermal growth factor receptor 
eIF5 eukaryotic translation initiation factor 5 
ELAVL1(HuR)  ELAV like RNA binding protein 1 
Endoplasmin heat shock protein 90, beta, member 1 
Factor H complement factor H 
FADD Fas (TNFRSF6)-associated via death domain 
FasR(CD95) Fas cell surface death receptor 
FBXW7 F-box and WD repeat domain containing 7, E3 ubiquitin protein ligase 
FEM1C fem-1 homolog c (C. elegans) 
FGF9 fibroblast growth factor 9 
Fibronectin fibronectin 1 
FKHR  forkhead box O1 
FOXF2 forkhead box F2 
FOXN3 forkhead box N3 
FOXO3A forkhead box O3 
GCR-α nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1 (glucocorticoid receptor) 
Gephyrin gephyrin 
GIT2  G protein-coupled receptor kinase interacting ArfGAP 2 
Glipican-3 Glipican-3 
GLUT4  solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 4 
GPIAP1 cell cycle associated protein 1 
G-protein α-13 guanine nucleotide binding protein, alpha 13 
G-protein α-i3 guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting activity polypeptide 3 
Granzime B granzime B 
GRB2 growth factor receptor bound protein 2 
GRHL2  grainyhead-like 2 (Drosophila) 
GRM2 glutamate receptor, metabotropic 2 
GRO-3 chemokine (C-X-C motif) ligand 3 
HAS2 hyaluronan synthase 2 
HB-EGF heparin-binding EGF-like growth factor 
HBG1 hemoglobin, gamma A 
HCOP9 COP9 signalosome subunit 8 
HES1 hes family bHLH transcription factor 1 
HMGB1  high mobility group box 1 
Homer1 homer homolog 1 (Drosophila) 
HOXA10 homeobox A10 
HOXA9  homeobox A9 
HSPA1A heat shock 70kD protein 1A 
HTR1B 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1B, G protein-coupled 
Huntingtin  Huntingtin 
IGF-1 receptor insulin-like growth factor 1 receptor 
IGSF1 immunoglobulin superfamily, member 1 
IKK- α conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase 
IL-6  interleukin 6 
IRAK1  interleukin-1 receptor-associated kinase 1 
IRAK2  interleukin-1 receptor-associated kinase 2 
IRF5 interferon regulatory factor 5 
IRS-1 insulin receptor substrate 1 
ITGB1  integrin, beta 1 
KCTD15 potassium channel tetramerization domain containing 15 
Kir2.1  potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2 
KLF4  Kruppel-like factor 4 
KLF7  Kruppel-like factor 7 
K-Ras Kirsten rat sarcoma viral oncogene 
LEC1 latrophilin 2 
L1CAM  L1 cell adhesion molecule 
LMO2  LIM domain only 2 (rhombotin-like 1) 
LMX1A  LIM homeobox transcription factor 1 alpha 
LPIN2  lipin 2 
LPPR4 lipid phosphate phosphatase-related protein type 4 
LRCH2  leucine-rich repeats and calponin homology (CH) domain containing 2 
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LUZP1 leucine zipper protein 1 
MAP-1B microtubule-associated protein 1B 
MAP3K3  mitogen activated protein kinase kinase kinase 3 
MBNL2  muscleblind-like splicing regulator 2 
MDR1 ATP-binding cassette, subfamily B (MDR/TAP), member 1B 
MEF2C myocyte enhancer factor 2C 
MITF  microphthalmia-associated transcription factor 
MMP-16 matrix metallopeptidase 16 
MSL2L1  male-specific lethal 2 homolog (Drosophila) 
MTM1  myotubularin 1 
MTSS1 metastasis suppressor 1 
MYADM  myeloid-associated differentiation marker 
Myo1B myosin Ib 
Myosin ID myosin ID 
MYRIP  myosin VIIA and Rab interacting protein 
NALP3 NLR family, pyrin domain containing 3 
NCAM1  neural cell adhesion molecule 1 
NDRG1 N-myc downstream regulated 1 
NEFL  neurofilament, light polypeptide 
Neurocalcin delta neurocalcin delta 
NeuroD4 neuronal differentiation 4 
Neurofascin Neurofascin 
Neurofibromin  Neurofibromin 
Neuroligin 1 Neuroligin 1 
Neuroligin 2 Neuroligin 2 
Neurotrimin  Neurotrimin 
NFKBIB  nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, beta 
NMT2  N-myristoyltransferase 2 
NOTCH1 precursor NOTCH1 precursor 
Nova 1 neuro-oncological ventral antigen 1 
NR2B glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B 
NUAK1  NUAK family, SNF1-like kinase, 1 
NUFIP2 nuclear fragile X mental retardation protein interacting protein 2 
NUMB  numb homolog (Drosophila) 
ODF2 outer dense fiber of sperm tails 2 
OGT(GlyNac 
transferase) 

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase 

Optineurin  Optineurin 
p120GAP RAS p21 protein activator (GTPase activating protein) 1 
P27KIP1 cyclin-dependent kinase inhibitor 1B 
P2Y12 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12 
p53BP1 tumor protein p53 binding protein 1 
PARP-1 poly (ADP-ribose) polymerase 1 
PAX6 paired box 6 
PBEF nicotinamide phosphoribosyltransferase 
PCDH8 protocadherin 8 
PCPH ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5 
PDCD4 programmed cell death 4 
PDGF-R-α platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide 
PHF21B PHD finger protein 21B 
PKA-cat β protein kinase, cAMP dependent, catalytic, beta 
PKC-mu protein kinase D1 
PKC-ε protein kinase C, epsilon 
PR(nuclear) progesterone receptor 
PRMT5 protein arginine methyltransferase 5 
Profilin 1  Profilin 1 
PTP-1B protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1 
Rab-10 RAB10, member RAS oncogene family 
RAD17 RAD17 homolog 
Rad51 RAD51 recombinase 
RARγ retinoic acid receptor, gamma 
RECK  reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs 
RELB  v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog B 
REV1 REV1, polymerase (DNA directed) 
RGS17 regulator of G-protein signaling 17 
RGS2 regulator of G-protein signaling 2 
RhoB ras homolog family member B 
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Rich1 Rho GTPase activating protein 17 
RIMS3 regulating synaptic membrane exocytosis 3 
ROBO1 roundabout, axon guidance receptor, homolog 1 (Drosophila) 
ROCK1 Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 1 
Roquin ring finger and CCCH-type domains 1 
SAP amyloid P component, serum 
SCN9A sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit 
SDF-1 chemokine (C-X-C motif) ligand 12 
SELI  selenoprotein I 
Semaphorin 6D sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6D 
SIKE  suppressor of IKBKE 1 
SLC1A1/EAAT3 solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamate transporter, system Xag), 

member 1 
SLC1A2/EAAT2 solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 2 
SLC39A1(ZIP1) solute carrier family 39 (zinc transporter), member 1 
SLC39A10 solute carrier family 39 (zinc transporter), member 10 
SLC39A3(ZIP3) solute carrier family 39 (zinc transporter), member 3 
SLC6A6 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 6 
SLUG snail family zinc finger 2 
SMAD4 SMAD family member 4 
SOD2 superoxide dismutase 2, mitochondrial 
SOX2 SRY (sex determining region Y)-box 2 
Spastin spastin 
SPRY4 sprouty homolog 4 (Drosophila) 
SR-BI scavenger receptor class B, member 1 
STAT1 signal transducer and activator of transcription 1 
STAT3 signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor) 
Stathmin Stathmin 
SYCP1 synaptonemal complex protein 1 
Synaptotagmin1 synaptotagmin I 
Syndecan-2 Syndecan 2 
TAF 15 TAF15 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor 
TBP TATA box binding protein 
TBX1 T-box 1 
TCEAL7  transcription elongation factor A (SII)-like 7 
TIP27 JAZF zinc finger 1 
TLR4  toll-like receptor 4 
TNIP1 TNFAIP3 interacting protein 1 
Tob1 transducer of ErbB-2.1 
TOPORS topoisomerase I binding, arginine/serine-rich, E3 ubiquitin protein ligase 
TRAF2 Tnf receptor-associated factor 2 
TRIP2 mediator complex subunit 1 
TRIP8 jumonji domain containing 1C 
Thrombospondin1 thrombospondin1 
TR-β1 thyroid hormone receptor beta 
UHRF1 ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 1 
USP15 ubiquitin specific peptidase 15 
USP6 ubiquitin specific peptidase 6 
VAMP8  vesicle-associated membrane protein 8 
VAT-1  vesicle amine transport 1 
WASF2 WAS protein family, member 2 
ZADH2  zinc binding alcohol dehydrogenase, domain containing 2 
ZIP7(SLC39A7) solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7 
ZNF512B zinc finger protein 512B 
ZnT1 solute carrier family 30 (zinc transporter), member 1 
ZnT7 solute carrier family 30 (zinc transporter), member 7 
ZO-1 tight junction protein 1 
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Figura 1: Legenda dos objetos representados nos networks dos miRNAs diferencialmente expressos. 
Figura obtida na plataforma Metacore (Thomson Reuters). 

 


