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 RESUMO 
 
Cravo RM. Controle da expressão do gene aldh1a2 (raldh2) durante o 
desenvolvimento: uma abordagem filogenética [Dissertação]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
 

O ácido retinóico (AR) é essencial para a embriogênese. A principal enzima 

sintetizadora de AR durante o desenvolvimento é a ALDH1A2 (RALDH2), uma 

retinaldeído desidrogenase que converte retinaldeído a AR. Para entendermos 

como o gene da aldh1a2 é regulado identificamos regiões evolutivamente 

conservadas (ECRs) em vertebrados e testamos seu potencial regulatório. 

Identificamos uma ECR localizada no intron1 da aldh1a2, conservada em anfíbios, 

aves e mamíferos que atua como um enhancer em estruturas derivadas de 

ectoderme, endoderme e mesoderme. Animais transgênicos transientes e 

permanentes mostram a ativação desse enhancer na região da placa do teto do 

tubo neural e epicárdio, local onde esse enhancer é ativado em células derivadas do 

órgão pro-epicárdico após o contato e/ou proximidade com células do miocárdio. A 

identificação de um enhancer conservado no gene da aldh1a2 suporta a idéia de 

que esse gene possui uma regulação modular e mostra que a abordagem evolutiva 

é uma eficiente ferramenta para a identificação de mecanismos de controle desse 

gene. 
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epicárdio, enhancer. 



 
 

ABSTRACT 
Cravo RM. Search for regulatory elements in the aldh1a2 (raldh2) gene during 
development: a phylogenetic approach [Ph.D. Thesis]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 

 

Retinoic acid (RA) is essential for embryogenesis. The key RA synthetic enzyme 

during early development is ALDH1A2 (RALDH2), a retinaldehyde dehydrogenase 

that converts retinaldehyde into RA. To understand how aldh1a2 is regulated we 

screened the gene for evolutionary conserved regions (ECRs) among vertebrates 

and assayed their regulatory potential. We describe an aldh1a2 intron 1 ECR 

(identified as RALDH2.2) that is conserved in amphibians, avians and mammals and 

acts as an enhancer in derivatives of ectoderm, endoderm and mesoderm. Transient 

and stable transgenesis in mice reveal strong activity of the raldh2 intron 1 enhancer 

at the roof plate of the neural tube and at the growing epicardium. Transgenic mice 

indicate that the enhancer is activated in proepicardium-derived cells by contact 

and/or close proximity to the myocardium. The identification of an aldh1a2 conserved 

enhancer supports the idea of a modular regulation and shows that the evolutionary 

approach is an efficient tool to identify control mechanisms of the aldh1a2 gene.  

 

 

 

Key Words: Retinoic acid, aldh1a2, roof plate, evolution, development, epicardium, 

enhancer. 
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O ácido retinóico (AR) é fundamental para a embriogenia precoce e a 

organogênese. O AR está envolvido no estabelecimento do plano corporal e é 

essencial para a correta especificação e padronização de diversos tecidos tais como 

medula espinhal, pulmão, broto dos membros, rim, olhos e coração (Conlon, 1995; 

Niederreither et al., 1999; Niederreither et al., 2000; Malpel et al., 2000; Lu et al., 

1997; Mendelsohn et al., 1999; McCaffery et al., 1999; Moss et al., 1998; Xavier-

Neto et al., 2001; Hochgreb et al., 2003; Wilson e Maden, 2005). O excesso de AR 

causa a posteriorização do embrião, enquanto que a deficiência de AR provoca a 

anteriorização do mesmo (revisado em Ross et al., 2000; Mark et al., 2006; Marlétaz 

et al., 2006).  

O AR foi um dos primeiros morfógenos a serem identificados. A distribuição 

de seus locais de síntese e degradação são os principais determinantes de sua 

cadeia de sinalização. A ativação da sinalização pelo AR começa com a síntese 

deste morfógeno, que então se difunde estabelecendo gradientes de concentração. 

A distribuição de enzimas catabólicas limita o campo de células capaz de alterar a 

sua transcrição em resposta à ativação dos receptores nucleares de AR (revisado 

em Blomhoff e Blomhoff, 2006). Assim, para entender exatamente como esse 

morfógeno age, é necessário identificar onde e como o AR é sintetizado e 

degradado.  

A sinalização pelo AR desempenha um importante papel na formação do 

coração e do tubo neural. No tubo neural, o AR está envolvido na padronização 

anteroposterior e dorsoventral, na indução da diferenciação neural e na regulação 

da diferenciação de motoneurônios. O excesso de AR durante o desenvolvimento 

gera uma série de malformações, incluindo espinha bífida e malformação da 

notocorda (revisado em Maden, 2006).  

Além do tubo neural, o coração é um dos órgãos mais afetados pelas 

diferentes concentrações de AR durante o desenvolvimento (Kastner et al., 1994). O 

excesso de AR durante a gestação leva a diversos defeitos cardíacos, tais como 

transposição das grandes artérias, defeitos na formação dos septos e reversão da 

lateralidade do coração (Dickman e Smith, 1996). Estudos mais recentes mostram 

que altas doses de AR levam a hipertrofia dos átrios e a malformação dos 

ventrículos, enquanto que a privação de AR causa um aumento exagerado no 

tamanho dos ventrículos e átrios mal desenvolvidos (Xavier-Neto et al., 1999, 

revisado em Xavier-Neto et al., 2001). O AR está envolvido na padronização 
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anteroposterior do coração, na formação do epicárdio e da circulação coronariana 

(Moss et al., 1998; Xavier-Neto et al., 1999; Xavier-Neto et al., 2001, Hochgreb et 

al., 2003). Nos últimos anos, trabalhos de nosso grupo têm mostrado que o AR e a 

ALDH1A2 (a principal enzima sintetizadora de AR durante o desenvolvimento) são 

fundamentais para a formação das câmaras cardíacas e que este é um mecanismo 

evolutivamente conservado em diferentes espécies (Xavier-Neto et al., 1999; Xavier-

Neto et al., 2001, Hochgreb et al., 2003, Simões-Costa et al., 2005). Embora os 

padrões de expressão da aldh1a2 já sejam conhecidos, ainda pouco se sabe sobre 

a regulação deste gene.   

Nas próximas seções descreveremos o metabolismo e sinalização do AR, 

sua ação no tubo neural e coração, sua conservação em diferentes organismos 

cordados, assim como a importância da aldh1a2 no desenvolvimento embrionário.  

 

1.1 Metabolismo e sinalização do ácido retinóico 
 

O AR é um composto sintetizado a partir da vitamina A (álcool retinol). Os 

animais são incapazes de sintetizar vitamina A e obtém retinol através de sua dieta 

na forma de carotenóides (como β-carotenos que são convertidos, primeiramente 

em β-apocarotenóides e subsequentemente em AR) ou da mobilização de estoques 

endógenos (na forma de retinaldeídos ligados a proteínas citoplasmáticas ou na 

forma de retinil ésteres armazenados, principalmente no fígado) (Lubzens et al., 

2003; Irie et al., 2004; revisado em Blomhoff e Blomhoff, 2006 e Simões-Costa et al., 

2008). O transporte dos retinóides do seu local de armazenamento para as células 

ocorre através da corrente sangüínea, onde o retinol é liberado e circula pelo corpo 

ligado à uma proteína conhecida como retinol-binding protein (RBP). Nas células 

alvo, o complexo retinol-RBP interage com um receptor de superfície celular 

específico, denominado STRA6 (Kawaguchi et al., 2007) que retira o retinol do 

complexo retinol-RBP e o transporta através da membrana plasmática até o 

citoplasma, onde esse é liberado e poderá, então ser metabolizado. Estudos 

mostram que mutações no gene STRA6 levam a uma séries de malformações 

sistêmicas e são geralmente letais no período perinatal (Pasutto et al., 2007). Uma 

vez dentro do citoplasma, o retinol se liga a retinol-binding protein 1 (RBP1) e é 

oxidado, através de duas reações sucessivas a AR.  
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A primeira reação da biossíntese de AR consiste na oxidação de retinol a 

retinaldeído e é conduzida pelas álcool desidrogenases (ADHs) tais como ADH1, 

ADH3 e ADH4. Enquanto as enzimas ADH1 e ADH4 possuem uma distribuição 

tecidual específica, a ADH3 é ubíqua em organismos amniotos (Molotkov et al., 

2002; Duester et al., 2003) e portanto nestes organismos, pode-se considerar que 

todas as células embrionárias são capazes de oxidar retinol a retinaldeído. A 

oxidação de retinol a retinaldeído também pode ser conduzida pelas enzimas da 

família das desidrogenases/redutases de cadeia curta (SDRs - short-chain 

dehydrogenase/reductases). Dois membros desta família, RDH5 e RDH11, 

possuem um importante papel na oxidação de retinol a retinaldeído no sistema 

visual de camundongos adultos (Shang et al., 2002; Kim et al., 2005) e estudos 

recentes mostram que outro membro da família das SDRs, a RDH10, desempenha 

um importante papel na síntese de AR, principalmente na região craniofacial e na 

região do tronco (Sandell et al., 2007). Embriões nocaute para RDH10 perdem a 

capacidade de oxidar retinol a retinaldeído e apresentam diversas anomalias na 

região craniofacial, região dos membros e em outros órgãos tais como olhos, 

ouvidos e pulmões, além de morrerem por volta de 13.0 dpc (dias pós-coito). Os 

membros da família das SDRs, além de oxidar retinol a retinaldeído, também são 

capazes de realizar a reação inversa e converter retinaldeído a retinol (revisado em 

Ross et al., 2000).    

Na segunda etapa da via biossintética do AR, o retinaldeído é oxidado de 

forma irreversível pelas retinaldeído desidrogenases (ALDH1As ou RALDHs) a AR. 

Em contraste com as ADHs, as ALDH1As possuem uma distribuição tecidual mais 

restrita, delimitando, assim, as zonas de síntese de AR. Além disso, as ALDH1As 

estão sujeitas a uma regulação mais dinâmica do ponto de vista espacial e temporal 

(Niederreither et al., 1997; Duester et al., 2003). Dentre as ALDH1As conhecidas e 

descritas (ALDH1A1, ALDH1A2 e ALDH1A3), a ALDH1A2 (também conhecida como 

RALDH2) é, sem dúvida, a mais importante durante o desenvolvimento embrionário. 

A ALDH1A2 possui uma alta especificidade para retinaldeído e é a primeira 

ALDH1A a ser expressa em embriões de galinha e de camundongo no início do 

desenvolvimento (Zhao et al., 1996; Ulven et al., 2000; Xavier-Neto et al., 2000; 

Blentic et al., 2003; Lin et al., 2003). A ALDH1A2  é a principal enzima sintetizadora 

de AR na região do tronco (Niederreither et al., 2002) e do coração em 

desenvolvimento (Moss et al., 1998). Além disso, estudos mostram que animais 
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nocaute para aldh1a1 e aldh1a3 são viáveis e apresentam apenas expressão 

reduzida de AR na região dos olhos e região nasal (Dupé et al., 2003, Fan et al., 

2003). Ao contrário, animais nocaute para a aldh1a2 apresentam diversos defeitos 

no desenvolvimento, entre os quais eixo anteroposterior de tamanho reduzido, 

defeitos na formação do coração, membros e cabeça, além de morte uterina por 

volta de 10.5 dpc (Niederreither et al., 1999, revisado em Duester et al., 2003). Além 

disso, estudos mostram que a aldh1a2 de humano, camundongo e galinha 

apresenta uma seqüência de aminoácidos bastante conservada, 94 a 98% de 

homologia ((Zhao et al., 1996; Ono et al., 1998; Swindell et al., 1999) enquanto 

aldh1a2, aldh1a1 e aldh1a3 possuem apenas 70% de homologia entre si (Fan et al., 

2003). 

 Além das ALDH1As, outra enzima conhecida como RALDH4 também é 

capaz oxidar retinaldeído a AR (Lin et al., 2003) porém, ao contrário das ALDH1As, 

a enzima RALDH4 apresenta preferência por 9-cis retinaldeído e é expressa 

principalmente na região dos rins e fígado de camundongos adultos (Lin e Napoli, 

2000; Lin et al., 2003). Estudos filogenéticos também mostram que enquanto os 

genes aldh1a1, aldh1a2 e aldh1a3 são genes parálogos e pertencem a família das 

ALDH1As, o gene que codifica RALDH4 é um gene ortólogo da RALDH12 de 

humanos (Lin et al., 2003). Estudos filogenéticos recentes mostram que este gene 

juntamente com a ALDH8A1 de peixe (Danio rerio) pertence a família da ALDH8 

(Xavier-Neto et al., não publicado).   

 Uma vez sintetizado no citoplasma, o AR se liga à duas proteínas 

citoplasmáticas conhecidas como CRABP1 e CRABP2 (cellular retinoic-acid- binding 

proteins 1 and 2) e poderá, então, atuar de forma parácrina e/ou autócrina. Para 

atuar de forma parácrina, o AR é transportado para fora do citoplasma da célula e é 

captado pelas células vizinhas. Para atuar de forma autócrina, o AR é transportado 

para dentro do núcleo da célula, assistido pela proteína CRABP2 (Budhu e Noy, 

2002, revisado em Blomhoff e Blomhoff, 2006). Uma vez no núcleo, o AR se liga a 

duas famílias de receptores nucleares específicos, conhecidas como RAR (retinoic 

acid receptor) e RXR (retinoid x receptors). Cada uma destas famílias é composta 

de três isoformas (α, β e γ) (Kastner et al., 1997, revisado em Chambon, 1996). Os 

receptores do tipo RAR podem ser ativados tanto por all-trans AR quanto por 9-cis 

AR. Ao contrário, os receptores da família RXR só podem ser ativados por 9-cis AR 

(revisado em Chambon, 1996 e Chambon, 2005). Os receptores nucleares só são 
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capazes de se ligar a seqüências específicas do DNA conhecidas como regiões 

responsivas a AR (RARE – retinoic acid response elements ou retinoid X response 

elements - RXRE) quando estão em forma de heterodímeros RAR/RXR ou como 

homodímeros RXR/RXR. Os receptores RXR, além de formarem heretodímeros 

com RAR também são capazes de formarem heterodímeros com receptores de 

hormônio tireodiano (TRs), receptores de vitamina D (VDRs), receptores ativadores 

da proliferação de peroxissomos (PPAR) e com receptores nucleares (revisado em 

Ross et al., 2000 e McGrane, 2007).  

As diferentes isoformas de RAR e RXR são amplamente expressas durante a 

embriogênese. Dentre as três diferentes isoformas de RAR, a isoforma α é expressa 

de modo ubíquo, enquanto as isoformas β e γ possuem um padrão de expressão 

mais restrito (Dollé et al., 1990; Mendelsohn et al., 1994; revisado em Ross et al., 

2000 e Blomhoff e Blomhoff, 2006). Dentre os receptores do tipo RXR, a isoforma 

RXRβ possui um padrão mais amplo de expressão enquanto as demais isoformas 

possuem um padrão de expressão mais restrito (Dollé et al., 1994, revisado em 

Ross et al., 2000).  

Estudos mostram que animais nocaute para apenas uma das isoformas de 

RAR são completamente viáveis, embora apresentem algumas malformações 

congênitas (tabela com todas as anomalias disponível em Mark et al., 2006). Ao 

contrário, animais nocaute para duas ou mais isoformas de RAR morrem no útero e 

apresentam defeitos severos de desenvolvimento. De fato, embriões duplo nocaute 

para as isofromas α e γ (Wendling et al., 2001, Mark et al., 2006) possuem defeitos 

semelhantes aos encontrados em animais nocaute para o gene aldh1a2 

(Niederreither et al., 1999).    

Ao contrário dos resultados obtidos nos estudos com animais nocaute para 

RAR, animais nocaute para a isoforma RXRα morrem no início do desenvolvimento 

e apresentam defeitos severos no miocárdio ventricular e na septação do ventrículo 

(Kastner et al., 1994; Kastner et al., 1997, revisado Ross et al., 2000, Mark et al., 

2006), o que sugere que RXRα está envolvido na transdução do sinal de AR durante 

o desenvolvimento do miocárdio. Animais nocaute simples para RXRβ e RXRγ e 

animais duplo nocaute para β e γ não apresentam defeitos morfogenéticos, mesmo 

na ausência de um alelo para RXR α. Esses estudos sugerem que RXRα é o mais 

importante durante a morfogênese embrionária (revisado em Mark et al., 2006). 

Para complementar esses estudos, animais duplo nocaute para uma isoforma de 
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cada receptor RXR/RAR confirmam que RXR α é, de fato, de extrema importância 

para o desenvolvimento embrionário, uma vez que defeitos relacionados a ausência 

de vitamina A são sempre recorrentes em embriões mutantes RXRα/RAR (Ross et 

al., 2000; Blomhoff e Blomhoff, 2006; Mark et al., 2006). Em resumo, apesar das 

análises dos padrões de expressão dos receptores de AR assim como dos fenótipos 

obtidos à partir de suas inativações individuais e combinadas sugerirem que há uma 

redundância funcional entre os diferentes tipos de receptores nucleares e suas 

isoformas, os estudos sobre os receptores RXR/RAR confirmam a importância deste 

heterodímero como uma unidade funcional importante para a transdução do sinal de 

AR em diversos tecidos (Kastner et al., 1994, Azaïs-Braesco e Pascal, 2000, 

revisado em Ross et al., 2000; Blomhoff e Blomhoff, 2006; Mark et al., 2006).  

Após ativar seus receptores nucleares, o AR deixa o núcleo da célula e é 

catabolizado no citoplasma por enzimas da superfamília do citocromo P450, entre 

as quais podemos citar as enzimas da classe CYP26 (CYP26a, CYP26b e CYP26c) 

que possuem alta especificidade para oxidar AR a 4–hidroxi–ácido retinóico, 4–oxo–

ácido retinóico e 5,8-epoxy-ácido retinóico (Perlmann et al., 2002). Animais nocaute 

para CYP26a morrem durante o desenvolvimento embrionário e possuem diversos 

defeitos tais como espinha bífida, truncamento da região lumbar e sacral, 

malformação de rins e trato urogenital, além de posteriorização da vértebra cervical 

e padronização anormal do mesencéfalo (Abu-Abed et al., 2001). Os defeitos 

observados em embriões nocautes para CYP26 se assemelham aos efeitos 

teratogênicos do AR,  o que sugere que a presença destas enzimas define áreas 

protegidas da ação do AR (Abu-Abed et al., 2001; Niederreither et al., 2002). 

Embora a maioria das enzimas da superfamília do citocromo P450 atuem na 

degradação de AR, Chambers e colaboradores (2007) identificaram e 

caracterizaram uma enzima pertencente a esta família capaz de sintetizar AR. A 

enzima CYP1B1 é capaz de produzir AR a partir de retinol e está envolvida na 

regulação de mecanismos moleculares associados com a padronização 

dorsoventral do tubo neural (Chambers et al., 2007).  

Em resumo, a ação do AR pode ser regulada através de dois níveis: 1)  

através da maquinaria que governa o metabolismo de AR, nos diferentes tecidos 

através do controle da taxa de síntese e da taxa de degradação de AR e 2) através 

da maquinaria de sinalização do AR, através da tradução do sinal de AR por seus 

receptores RXR e RAR, os quais atuam como fatores de transcrição dependentes 
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de ligante e que regulam diretamente a transcrição gênica. Assim, a síntese e a 

degradação são importantes determinantes da cadeia de sinalização pelo AR e, 

embora os primeiros estudos sobre a sinalização desse morfógeno tenham focado 

na expressão diferenciada de seus receptores, estudos sobre a caracterização das 

enzimas sintetizadoras com grande especificidade para o AR mostrou que a cadeia 

biossintética do AR é, de fato, controlada fundamentalmente pela disponibilidade 

local de ALDH1As (enzimas responsáveis pela oxidação irreversível de retinaldeído 

a AR), uma vez que todas as outras atividades enzimáticas e demais precursores de 

AR podem ser encontrados de forma ubíqua.   

Na figura 1 estão esquematizadas as principais enzimas envolvidas na via de 

síntese e de degradação do AR, assim, como seu modo de ação no núcleo celular.  
 

 
 
 
Figura 1. Sinalização e metabolismo do AR. A via canônica de síntese do AR está sinalizada em 

preto. Nesta via, a vitamina A é oxidada a retinaldeído pelas ADHs. Essa reação é 
reversível. Em seguida, o retinaldeído é oxidado de forma irreversível a AR pelas 
ALDH1As. 9-cis AR e all-trans AR atuam na regulação gênica através de seus receptores 
nucleares RAR e RXR (via em verde). A via de degradação de AR está sinalizada em 
vermelho. Neste processo, o AR é degradado pelas enzimas CYP26. Figura modificada a 
partir de Simões-Costa et al., 2008, com autorização dos autores.  
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1.2 O AR e a expressão de aldh1a2 em cordados   
 

Uma das características mais utilizadas para descrever e classificar os seres 

vivos é a existência ou não de simetria em seu corpo. Animais e plantas podem ser 

assimétricos, ter simetria radial ou simetria bilateral. A maioria dos animais tem 

simetria bilateral, também chamada de simetria planar. Neste caso, um único plano 

sagital (corte vertical que se estende da região anterior para a região posterior) 

passa ao longo do maior eixo corpóreo e é capaz de dividi-lo em duas metades 

iguais (direita e esquerda). Em contrapartida, animais com simetria radial possuem o 

corpo organizado em volta de um eixo principal, e qualquer plano de secção que 

passe ao longo deste eixo resulta em metades que são imagens especulares umas 

das outras (Brusca e Brusca, 2003).   

Animais bilaterais são triploblásticos (possuem três camadas germinativas: 

endoderma, mesoderma e ectoderma) e podem ser divididos em dois grupos: 

deuterostomos e protostomos. Nos deuterostomos, o ânus é formado primeiro 

através da abertura do blastóporo, enquanto que nos organismos protostomos, a 

abertura do blastóporo forma a boca e mais tarde, o ânus (Brusca e Brusca, 2003). 

No grupo dos deuterostomos estão incluídos os hemicordados, equinodermas e os 

cordados. Animais cordados possuem, ao menos durante uma fase de suas vidas, 

notocorda, fendas branquiais e tubo nervoso dorsal, e são subdivididos em 

tunicados, cefalocordados e vertebrados (Figura 2).  
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Figura 2. Filogenia molecular de metazoários. Tradicional filogenia molecular de metazoários com 

foco em urbilateria (ancestral de todos os animais com simetria bilateral) e seus 
descendentes. Urbilateria deu origem aos animais deuterostomos e protostomos. Figura 
modificada a partir de Simões-Costa et al., 2008, com autorização dos autores.  

 

 

Dentre as diferentes enzimas envolvidas na maquinaria do AR, estudos 

mostram que o padrão de expressão da aldh1a2 é bastante conservado em 

organismos vertebrados como Mus musculus (camundongo), Gallus gallus (galinha), 

Xenopus laervis (sapo) e Danio rerio (peixe paulistinha ou peixe zebra) 

(Niederreither et al., 1997; Berggren et al., 1999; Chen et al., 2001; Grandel et al., 

2002). Esses estudos mostram que a aldh1a2 possui um padrão de expressão 

dinâmico, tanto do ponto de vista espacial quanto temporal, uma vez que esta 

enzima pode ser detectada em diferentes órgãos durante diferentes fases 

embrionárias. De modo geral, durante o desenvolvimento dos vertebrados a aldh1a2 
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é detectada logo no início da gastrulação, principalmente na região do mesoderma. 

Conforme os embriões se desenvolvem, a aldh1a2 passa a ser expressa na região 

do mesoderma lateral, mesoderma paraxial e mesoderma somático e, em estágios 

mais avançados, pode ser detectada em vários órgãos principalmente no coração e 

medula espinhal, além de  rins, olhos e sistema nervoso central (Niederreither et al., 

1997; Berggren et al., 1999; Chen et al., 2001; Grandel et al., 2002). Além disso, 

esses estudos mostram que o padrão de expressão da ALDH1A2 e CYP26 são 

complementares e não se sobrepõe durante as diversas fases analisadas. Isso 

sugere que  juntas, essas enzimas são as principais responsáveis pela formação de 

um gradiente de sinalização de AR, que desempenha importante papel na regulação 

de diferentes genes em diferentes tecidos ao longo do desenvolvimento embrionário 

(Niederreither et al., 1997; Berggren et al., 1999; Chen et al., 2001; Grandel et al., 

2002).   

A expressão de aldh1a2 não está conservada apenas nos organismos 

vertebrados. Em 2003, Nagatomo e Fujiwara mostram que o tunicado Ciona 

intestinalis possui genes homólogos a ALDH1A2 e a CYP26 e que o padrão de 

expressão destes genes é bastante semelhante ao padrão encontrado nos 

vertebrados (Nagatomo e Fujiwara, 2003).  Em cefalocordados  foram identificados, 

recentemente, genes ortólogos para aldh1a (Cañestro et al., 2006, Martélaz et al., 

2006), porém ainda não se sabe qual é o padrão de expressão destes genes ao 

longo do desenvolvimento desses organismos. Durante muitos anos acreditou-se 

que os cefalocordados eram os organismos vivos mais próximos dos vertebrados, 

porém estudos filogenéticos recentes mostraram que os tunicados são de fato os 

organismos vivos mais próximos de vertebrados (Oda et al., 2004; Delsuc et al., 

2006, Bourlat et al., 2006;  Wada et al., 2006; revisado em Schubert et al., 2006 e 

Cañestro et al., 2007). Tunicados e vertebrados possuem alterações genéticas raras 

em genes da família das caderinas e inserções de aminoácidos no gene do 

colágeno fibrilar (Oda et al., 2004; Wada et al., 2006; revisado em Cañestro et al., 

2007). Para complementar, análises comparativas entre 146 genes nucleares de 14 

deuterostomos diferentes mostram que os cefalocordados agrupam melhor com 

equinodermas do que com vertebrados e tunicados (Delsuc et al., 2006).  

A sinalização e a padronização dos eixos do corpo pelo AR não é uma 

característica exclusiva dos cordados como foi sugerido por Fujiwara e Kawamura 

em 2003. A recente identificação de genes ortólogos envolvidos na via de síntese, 
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sinalização e degradação de AR em organismos não-cordados (Marlétaz et al., 

2006; Cañestro et al., 2006; Simões-Costa et al., 2008) sugere que a sinalização por 

retinóides é uma característica ancestral de deuterostomos e possivelmente de 

animais bilaterais (Simões-Costa et al., 2008).   

 

1.3 O AR, aldh1a2 e tubo neural 
 

No tubo neural, a sinalização pelo AR está envolvida na padronização 

anteroposterior, padronização dorsoventral e na diferenciação neuronal (Maden, 

2006; Wilson e Maden, 2005; Maden, 2007).  Durante as diversas etapas de 

diferenciação e formação da medula espinhal, o AR atua diversas vezes, sempre de 

forma parácrina (Maden, 2006). 

Estudos realizados em embriões de galinha mostram que a notocorda e os 

somitos juntamente com quatro moléculas sinalizadoras (AR, FGFs, Shh e BMPs) 

são os principais responsáveis pela padronização dorsoventral do tubo neural. 

Nesse o processo, o AR produzido no mesoderma paraxial, inibe a ação dos fatores 

de crescimento de fibroblastos (FGFs - fibroblast growth factor), que mantém as 

células do tubo neural indiferenciadas e que são produzidos principalmente na 

região caudal do mesoderma. Para complementar, a proteína Shh (sonic 

hedgehog), sintetizada na região da notocorda e na região do piso do tubo neural, 

age na indução de tipos celulares ventrais, enquanto que BMPs (bone 

morphogenetic proteins) produzidos na região do teto do tubo neural são 

responsáveis pela indução de tipos celulares dorsais. Tanto Shh quanto BMPs 

agem na forma de um gradiente de expressão (Maden, 2006; Wilson e Maden, 

2005; Maden, 2007). 

Já no processo de padronização anteroposterior do tubo neural, o AR 

desempenha importante papel na organização posterior do mesencéfalo e anterior 

da medula espinhal. A padronização anteroposterior ocorre através de um gradiente 

de AR, que difunde da região do mesoderma paraxial cervical para a região anterior 

da placa neural. O AR produzido induz a expressão de genes do tipo Hox na região 

cervical do tubo neural. Genes do tipos Hoxc são expressos de maneira 

diferenciada ao longo do eixo anteroposterior do tubo neural e para que a ação do 

AR seja restrita a região posterior do embrião, na região do mesoderma anterior, o 
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AR é degradado graças a expressão da enzima CYP26 (Maden, 2006; Maden, 

2007).   

Além do seu papel na padronização e diferenciação neural, o AR também 

desempenha um importante papel na especificação de subtipos de neurônios. Na 

primeira etapa da especificação, altas concentrações de AR e baixas concentrações 

de FGF, combinado com Shh proveniente da notocorda e região ventral do tubo 

neural são fatores importantes para a geração, primeiramente, de motoneurônios e 

em seguida de neurônios da coluna motora lateral (LMC - lateral motor column). 

Uma vez gerados, os neurônios LMC precisam de uma nova sinalização de AR para 

se diferenciarem em dois subtipos: neurônios das coluna motora lateral lateral 

(LMCL) e neurônios da coluna motora lateral medial (LMCM). Os neurônios LMCL 

são responsáveis pela inervação dos músculos dorsais dos membros, enquanto os 

neurônios LMCM inervam os músculos ventrais dos membros e estão localizados no 

corno ventral.  Até esse estágio do desenvolvimento, todo o AR era proveniente do 

mesoderma paraxial, porém a partir do estágio HH19 em galinhas e estágio 12.5 

dpc em camundongos, a ALDH1A2 começa a ser expressa em motoneurônios da 

região braquial e da região lombar do tubo neural (Niederreither et al., 1997; 

Sockanathan e Jessell, 1998; Zhao et al., 1996, revisado em Wilson e Maden, 

2005).  Durante o processo de diferenciação, os neurônios LMCL precisam migrar 

de sua região de origem na região ventricular do tubo, para sua posição final, na 

região lateral do tubo. Durante este processo de migração, estes neurônios passam 

por uma zona de neurônios da LMC que expressam ALDH1A2 e geram AR, 

induzindo aqueles a se diferenciarem a neurônios do tipo LMCL (revisado em 

Wilson e Maden, 2005).  

 

1.4 AR, aldh1a2 e o coração em desenvolvimento 
 

O coração é o primeiro órgão a se tornar funcional durante o 

desenvolvimento de mamíferos e de aves, e o correto funcionamento deste órgão é 

essencial para o desenvolvimento embrionário. Vários estudos demonstraram que a 

formação do coração é severamente prejudicada pelo excesso ou deficiência de AR 

(Heine et al., 1985; Osmond et al., 1991; Stainier e Fishman, 1992; Yutzey et al., 

1994; Twal et al., 1995; Xavier-Neto et al., 1999; Chazaud et al., 1999; Niederreither 

et al., 1999 e Niederreither et al., 2001). De modo geral, altas doses de AR levam a 
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hipertrofia dos átrios e a malformação dos ventrículos, enquanto que a privação de 

AR durante o início do desenvolvimento causa um aumento exagerado no tamanho 

dos ventrículos e átrios mal desenvolvidos (Xavier-Neto et al., 1999).  

Atualmente, o modelo mais aceito para a formação das câmaras cardíacas tem 

a sinalização pelo AR e a expressão de aldh1a2 como pontos centrais. De acordo 

com este modelo, a presença de AR em precursores cardíacos posteriores ativa o 

desenvolvimento de átrios, enquanto que a ausência de AR em precursores 

cardíacos anteriores permite o desenvolvimento dos ventrículos (Xavier-Neto et al., 

1999a; Chazaud et al., 1999; Niederreither et al., 1999; Rosenthal e Xavier-Neto, 

2000; Xavier-Neto et al., 2001, Hochgreb et al., 2003).   

A sinalização pelo AR para a formação das câmaras cardíacas ocorre através 

de duas fases bem distintas. A primeira fase é caracterizada pelo aumento da 

proximidade entre os precursores sino-atriais e o mesoderma lateral posterior que 

está expressando aldh1a2. Nesta fase, a sinalização pelo AR é consistente com a 

difusão deste morfógeno. Já a segunda fase é caracterizada pelo contato entre os 

precursores cardíacos posteriores e os arcos bilaterais de aldh1a2, originados através 

de uma onda caudo-rostral de expressão desta enzima no mesoderma lateral 

(Rosenthal e Xavier-Neto, 2000; Hochgreb et al., 2003). Os arcos de expressão da 

ALDH1A2 são responsáveis pela diferenciação das câmaras cardíacas em embriões 

de camundongo e galinha (Hochgreb et al., 2003). É muito provável que os arcos de 

expressão de aldh1a2 sejam um mecanismo ancestral de formação das câmaras 

cardíacas em vertebrados. Esta idéia é apoiada pela conservação da seqüência do 

gene da aldh1a2 ao longo da evolução e pela conservação do seu padrão de 

expressão em forma de onda entre os vertebrados, tais como anfíbios e peixes 

(Simões-Costa et al., não publicado). Os arcos de expressão da ALDH1A2 estão 

presentes  também em tunicados (como Ciona intestinalis), porém estes organismos 

possuem corações peristálticos sem câmaras cardíacas, e portanto, os arcos de 

expressão da ALDH1A2 podem estar desempenhando outras funções, não-

cardíacas, nestes organismos. A conservação dos arcos de expressão de ALDH1A2 

entre tunicados e vertebrados sugere que o gene da aldh1a2 desempenha papéis 

diferentes nos cordados e que em organismos vertebrados esse gene foi recrutado 

para desempenhar um papel determinante na formação das câmaras cardíacas 

(Simões-Costa et al., 2005). 
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A ALDH1A2 e o AR também desempenham um importante papel na 

formação do epicárdio e da circulação coronariana (Xavier-Neto et al., 2000, Pérez-

Pomares et al., 2002). Nesse caso, a síntese de ALDH1A2 ocorre no órgão pró-

epicárdico, um aglomerado de precursores da circulação coronariana, localizado 

abaixo do coração que está em contato com os precursores hepáticos em uma 

região embrionária conhecida como septo transverso (Xavier-Neto et al., 2000). No 

septo transverso as células do órgão pró-epicárdico apresentam uma morfologia 

semelhante a uvas em cacho, e dessa localização se desprendem para se fixar no 

miocárdio. Chegando ao miocárdio estas células mudam a sua morfologia tornando-

se achatadas e começam a migrar anteriormente pelo coração criando uma camada 

unicelular, o epicárdio. A migração anterior dessas células é revelada pela sua 

marcação através de anticorpos contra ALDH1A2 e fica claro que a migração se dá 

do polo posterior para o polo anterior do coração, com o tronco sendo a última 

estrutura a ser recoberta pelo epicárdio (Xavier-Neto et al., 2000). Uma vez criado o 

epicárdio, essas células se desprendem e perfuram o miocárdio invadindo tanto as 

trabéculas do miocárdio quanto o tecido dos coxins endocárdicos.  No miocárdio, as 

células oriundas do epicárdio vão dar origem aos vasos da circulação coronariana, 

enquanto que nos coxins é provável, mas ainda não estabelecido, que essas células 

influenciem a formação dos septos e válvulas cardíacas (Xavier-Neto et al., 2000, 

Pérez-Pomares et al., 2002).  

 
1.5 Regulação do gene aldh1a2 

 

Como descrito acima, o AR desempenha importantes papéis no 

desenvolvimento embrionário e a expressão da ALDH1A2, a principal enzima 

sintetizadora de AR nos estágios iniciais do desenvolvimento, é extremamente 

dinâmica e de grande importância em órgãos como o coração e o tubo neural. A 

grande conservação desta enzima, sua presença em organismos cordados 

vertebrados e invertebrados, seus diferentes papéis ao longo do desenvolvimento 

de diversos órgãos e sua característica dinâmica de ativação e desativação dentro 

de um mesmo órgão em formação sugerem a importância filogenética da ALDH1A2 

e a idéia de que sua expressão em cordados é controlada por módulos regulatórios, 

específicos para cada tecido e/ou fase embrionária.  
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Embora os padrões de expressão da aldh1a2 e seus papéis durante o 

desenvolvimento já estejam bem estabelecidos em várias espécies, pouco se 

conhece sobre a regulação deste gene. Em 2001, Wang e colaboradores mostraram 

que um fragmento da região 5’ do gene da aldh1a2  de camundongos clonada frente 

ao gene repórter da luciferase é capaz de ativar a expressão deste gene em 

diferentes tipos celulares, tais como células embrionárias de rim humano (EBNA), 

células do tipo Leydig de camundongo (TM3) e células derivadas de Sertoli (TM4). 

Este estudo também mostrou que a atividade do promotor não é influenciada pela 

presença de AR no meio (Wang et al., 2001).  Além disso, Ono e colaboradores 

(1998) mostram que a aldh1a2 é um gene alvo para TAL1 e LMO em células T de 

pacientes com leucemia linfoblástica. Neste estudo, foi identificado um sítio para 

GATA, localizado num promotor críptico do intron 2 da aldh1a2, responsável pela 

ativação de uma proteína truncada da ALDH1A2 em células T de leucemia 

linfoblástica através da formação de um complexo formado por GATA3, TAL-1 e 

LMO (Ono et al., 1998). Apesar desses trabalhos, ainda pouco se conhece sobre a 

regulação deste gene.  

Para entender como um determinado gene é regulado, é necessário 

identificar quais são os seus elementos cis-regulatórios (seqüências regulatórias 

que controlam a expressão do gene de interesse presentes na mesma fita de DNA). 

O método mais utilizado para a identificação de elementos cis-regulatórios é a 

comparação entre genomas de espécies filogeneticamente distantes, como peixes e 

humanos. Atualmente, diversas ferramentas de bioinformática estão disponíveis 

para localizar, comparar e identificar regiões evolutivamente conservadas ao longo 

de um determinado gene em diversas espécies. Este processo é conhecido como 

análise de conservação filogenética ou phylogenetic footprinting. A comparação 

entre espécies filogeneticamente distantes pode revelar grupos bem definidos de 

seqüências conservadas com probabilidade significativa de conter elementos de 

controle da expressão gênica (Boffelli et al., 2003; Ovcharenko et al., 2004; Nóbrega 

e Pennacchio, 2004; Gómez-Skarmeta et al. 2006). Porém, a simples identificação 

destas regiões filogeneticamente conservadas não é um indicativo do papel 

regulatório da mesma, já que blocos podem estar conservados devido a 

heterogeneidades nas taxas de mutação ao longo do genoma e/ou tempo 

insuficiente de divergência. Assim, o papel regulatório dessas regiões só pode ser 

caracterizado através de ensaios funcionais. Para tanto, uma das técnicas mais 
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utilizadas é a técnica de gene repórter. Nesta técnica, os elementos cis-regulatórios 

identificados são clonados frente a um gene que codifica uma proteína facilmente 

detectável por coloração citológica ou ensaio enzimático (por exemplo: GFP – green 

fluorescent protein, HAP – human alkaline phosphatase e sistema LacZ) e em 

seguida, são realizados experimentos funcionais, tais como cultura de células, 

eletroporação de embriões e obtenção de animais transgênicos. 

Assim, para começarmos a entender como o gene da ALDH1A2 é regulado, 

utilizamos, primeiramente, diversas ferramentas de bioinformática para localizar, 

comparar e identificar regiões evolutivamente conservadas (ECRs – Evolutionary 

Conserved Regions). Em seguida, utilizamos experimentos de transgênese em 

camundongos para testar se as ECRs identificadas são, de fato, regiões 

regulatórias. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO  
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Em resumo, os resultados apresentados nesse trabalho mostram que a 

combinação entre análises de bioinformática e ensaios funcionais é um eficiente 

método para identificar regiões regulatórias evolutivamente conservadas. Nesse 

trabalho, mostramos pela primeira vez um enhacer responsável pela regulação da 

principal enzima sintatizadora de AR nos estágios iniciais do desenvolvimento, a 

aldh1a2. Nossos dados suportam a hipótese de que a expressão do gene aldh1a2 é 

governada por diversos módulos regulatórios que são ativados e reprimidos num 

dinâmico padrão tecido específico e estágio dependente. Além disso, a identificação 

de um enhancer neural e epicárdico conservado em mamiferos e aves é de grande 

importância para começarmos a elucidar os mecanismos que regulam o gene da 

aldh1a2.  A identificação de todos os mecanismos regulatórios da aldh1a2 será de 

grande importância para determinar possíveis regiões regulatórias que possam ser 

responsáveis pela ativação dos diferentes programas ontogenéticos dessa enzima 

durante o desenvolvimento embrionário.     
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