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RESUMO

CRUZ, R. M. A. R. Diferenciação neuronal de células-tronco de dente decíduo
esfoliado. [Stem cell from human expholiated deciduous teeth neuronal
differentiation]. 2016. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

As células-tronco (CT) são células que apresentam propriedades de auto-renovação,
capazes de gerar diferentes tipos celulares e reconstituir diversos tipos de tecidos,
por isso têm sido vistas como uma alternativa terapêutica para o tratamento de
muitas doenças cujo tratamento convencional não é eficiente. Além disso, por sua
plasticidade, as CT podem ser usadas para produzir modelos in vitro para o estudo
de doenças, o que tem sido particularmente interessante para doenças que
acometem o sistema nervoso. As células-tronco humanas de dente decíduo
esfoliado (Stem cell from Human Esfoliated Deciduous teeth, SHED) são descritas
em alguns trabalhos como capazes de se diferenciarem em células neuronais
através da transdiferenciação direta, um processo simples que possibilita a
diferenciação de um tipo celular em outro por meio da utilização de agentes
químicos. No entanto, a diferenciação de SHED em neurônios é contestada como
sendo um artefato de cultura devido ação citotóxica destes agentes. Com base nesta
premissa, o objetivo deste trabalho foi realizar protocolos para a produção de
neurônios a partir das SHED utilizando modificações de métodos descritos na
literatura e utilizados na diferenciação neuronal. Durante um dos protocolos
utilizados, foi possível verificar a morfologia de células semelhantes à neurônio,
porém após alguns dias de manutenção, as células voltavam ao formato fusiforme
original. Com este trabalho podemos afirmar que, de acordo com os resultados
obtidos, as SHED não geram neurônios funcionais.
Palavras-chave: SHED.
celular.

Célula-tronco.

Neurônio.

Transdiferenciação.

Terapia

ABSTRACT

CRUZ, R. M. A. R. Stem cell from human expholiated deciduous teeth neuronal
differentiation. [Diferenciação neuronal de células-tronco de dente decíduo
esfoliado]. 2016. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

Stem cells (SC) are cells that present self-renewal properties, capable of generating
cells types and reconstitute several tissue types. For this reason, they have been
seen as a therapeutic alternative to the treatment of many diseases which
conventional treatment is not efficient. Besides, because of its plasticity, SC may be
used to produce in vitro models in order to study diseases, what is interesting to
diseases that affect the nervous system. Human SC from SHED (Stem cell from
Human Exfoliated Deciduous teeth, SHED) are described in some papers as being
capable of self-differentiation in neuronal cells through the direct transdifferentiation,
a simple process that makes possible the differentiation of a cell type in another
through the use of chemical agents. Nevertheless, SHED differentiation is refuted as
being a artifact of culture due to cytotoxic action of these agents. Based on this
premise, the aim of this study was to carry out protocols in order to produce neurons
from SHED, using modifications and methods of neuronal differentiation described in
the literature and used in the neuronal differentiation. During one of the protocols
used, it was possible to verify the morphology of the cells as neuron-like, however,
after some days of maintenance, they turn back to their original fusiform format. In
this study, we can state, according to the obtained results, that SHED do not
generate functional neurons.

Keywords: SHED. Stem cell. Neuron. Transdifferentiation. Cell therapy.
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1 INTRODUÇÃO

O estudo de doenças que afetam o sistema nervoso permanece um desafio à
ciência. Muitas destas doenças têm uma origem idiopática, ou seja, ainda
desconhecida, portanto a obtenção de amostras biológicas para estudos in vitro
seriam de extrema valia. Entretanto, a aquisição de amostras biológicas do sistema
nervoso central através de uma biópsia não é eticamente possível, pois oferece risco
ao paciente que não justificaria a coleta para estudo. Sendo assim, a maioria dos
estudos de doenças neurodegenerativas ou do neurodesenvolvimento ficam
limitados a estudos de cérebros post-mortem, que apesar de valiosos, oferecem um
panorama distante do real uma vez que o cérebro não se encontra mais em
atividade, mas com o tecido fixado. Além disso, nestes casos, as informações
obtidas refletem o quadro terminal da doença, o que não auxilia na compreensão do
quadro de evolução fisiopatológica da doença. Sendo assim, modelos de estudos
com células vivas e viáveis, se possível preservando o background genético dos
pacientes, seria de extrema valia.
As células-tronco (CT) são células indiferenciadas, capazes de se
multiplicarem por longos períodos, através do processo de mitose, e de grande
plasticidade, se transformando em células especializadas com funções particulares.
As CT são classificadas de acordo com o potencial de diferenciação, sendo as
células-tronco mesenquimais (CTM), também chamadas de multipotentes ou
adultas, detentoras de boa plasticidade, porém mais limitadas em relação às
totipotentes

e

pluripotentes,

encontradas

na

mórula

e

no

blastocisto,

respectivamente. Em tempo, as CTM são as células que estão presentes no
organismo após o nascimento e durante toda a vida (SI et al., 2011).
As CTM foram definidas em 2006, pelo Comitê de Células-Tronco
Mesenquimais e Tissular da Sociedade Internacional de Terapia Celular (ISCT)
como células capazes de se diferenciarem em adipócitos, condroblastos e
osteoblastos. Além disso, as CTM são aderentes ao plástico quando colocadas em
cultura celular; expressam CD73, CD90 e CD105, não expressam CD11b, CD14,
CD19, CD35, CD45, CD79 e HLA-DR (FRIEDENSTEIN et al., 1974; RYAN et al.,
2005; DOMINICI et al., 2006; BASSI et al., 2012; RYU et al., 2014).
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Existem alguns nichos de CTM no organismo. Um desses nichos, muito
interessante, são os dentes, onde tipos de células-tronco são facilmente isoladas a
partir de diversos tecidos dentários (GRONTHOS et al., 2000; MIURA et al., 2003;
KERKIS et al., 2006; SONOYAMA et al., 2006; CASAGRANDE et al., 2011). Os tipos
de células-tronco derivadas de tecido dentário são: células-tronco de polpa dentária
(CTPD), células-tronco de dente decíduo esfoliado (SHED) (cuja sigla se mantém do
inglês, Stem cell from Human Expholiated Deciduous teeth), células-tronco de
ligamento periodontal (CTLP), células-tronco da papila apical (CTPA) e as célulastronco progenitoras do folículo dental (CTPFD) (HUANG; GRONTHOS; SHI, 2009).
Acredita-se que mesmo localizadas dentro de uma única unidade funcional, as
origens

diferentes de

cada

grupo

lhes conferem características

distintas

(GRONTHOS et al., 2000; HUANG; GRONTHOS; SHI, 2009).
As células extraídas da polpa dentária (CTPD e SHED) são de origem
ectomesenquimal, provenientes da crista neural (GRONTHOS et al., 2002). As CT
extraídas de

polpa

dentária

são

multipotentes,

altamente

proliferativas e

clonogênicas (GRONTHOS et al., 2000) e ainda possuem a capacidade de se
diferenciarem em várias linhagens celulares distintas, tanto in vitro quanto in vivo
(MIURA et al., 2003; HAU et al., 2006; ISHKITIEV et al., 2010; CHEN et al., 2012), o
que as torna uma fonte atrativa de CT. Diversos trabalhos já demonstram a
capacidade das SHED para se diferenciarem em células neuronais, porém sua
caracterização foi baseada na morfologia e em ensaios celulares e moleculares, mas
nunca em ensaios funcionais (GRONTHOS et al., 2002; MIURA et al., 2003;
ARTHUR et al., 2008).
Sabe-se que a geração de células neurais funcionais é possível a partir de
células-tronco pluripotentes ou embrionárias, as quais não estão presentes após o
nascimento do indivíduo. Em 2006, foi descrito por Takahashi e Yamanaka uma
tecnologia capaz de gerar células-tronco pluripotentes induzidas (“induced
pluripotent stem cells”, iPSC) a partir de fibroblastos murinos (TAKAHASHI;
YAMANAKA, 2006) ou de fibroblastos humanos (TAKAHASHI et al., 2007). A partir
desta tecnologia foi possível a geração de modelos celulares para o estudo de
doenças do sistema nervoso, inclusive fornecendo uma plataforma para o teste de
fármacos in vitro (BELTRÃO-BRAGA et al., 2011, 2013). Com isso, diversos grupos
vêm

utilizando

a

tecnologia

de

reprogramação

para

estudar

doenças
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neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento (KONDO et al., 2013; YU et al.,
2014; YAP et al., 2015).
A modelagem de doenças através das iPSC é uma excelente ferramenta para
o estudo dos mecanismos envolvidos em doenças em geral, mas é um processo
caro e demorado. Nosso grupo trabalha com SHED desde 2008 e, neste trabalho,
nosso objetivo era desenvolver um protocolo para gerar células neuronais funcionais
a partir de SHED, o que proporcionaria maior agilidade e custo benefício para
estudar doenças neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento, principalmente
que se manifestam durante a infância.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS

As células-tronco mesenquimais (CTM) ou células-tronco adultas, são células
derivadas do mesoderma embrionário que se aderem ao plástico em cultura celular.
As CTM foram isoladas pela primeira vez por Friedenstein, a partir do estroma de
medula óssea (FRIEDENSTEIN et al., 1974; RYAN et al., 2005; BASSI et al., 2012;
RYU et al., 2014). Existem outras nichos e fontes conhecidas de CTM, como a
placenta, líquido e membrana amniótica, cordão umbilical, polpa de dente, pele,
tecido adiposo, periósteo, tendões, músculo e mucosa (ZATZ, 2004; ATALA, 2009;
CAPLAN, 2009; ABUMAREE; JUMAH, 2012; BASSI et al., 2012; RYU et al., 2014) O
Comitê de células-tronco mesenquimais e teciduais da Sociedade Internacional de
Terapia Celular propôs então 3 critérios para definir as MSC: aderência ao plástico,
expressão de antígenos de superfície específicos e potencial para diferenciação em
diferentes linhagens (DOMINICI et al., 2006).
A morfologia das CTM assemelha-se à fibroblastos, apresentando formato
fusiforme e são caracterizadas pela capacidade de formar unidades formadoras de
colônias fibroblastoides (do inglês “fibroblast colony-forming units” [CFUs]) nas
primeiras passagens in vitro e pelo potencial de se diferenciarem em osteócitos,
adipócitos e condrócitos (BASSI et al., 2012; MAKINO et al., 2013). Além disso, as
CTM não expressam marcadores de superfície hematopoiéticos CD14, CD34, CD45,
CD133 e marcador endotelial CD31, e são positivas para os marcadores CD13,
CD29, CD44, CD54, CD55, CD73, CD90, CD105, CD166, Stro-1 (RYAN et al., 2005;
PAROLINI et al., 2008; VAAGS et al., 2009; YI; SONG, 2012).
Mais recentemente, estudos mostraram que as CTM secretam diversos tipos
de fatores de crescimento quando estimuladas, incluindo Fator de Crescimento
Vascular Endotelial (do inglês “vascular endothelial growth factor – VEGF), Fator de
crescimento fibroblástico (basic fibroblast growth factor

-FGF2), Fator de

Crescimento hepatocitário (hepatocyte growth factor - HGF) e Fator de Crescimento
tipo-insulínico 1 (insulin-like growth factor 1 - IGF-1) (BASSI et al., 2012; RYU et al.,
2014). Por conta da produção desses e de outros fatores e de sua capacidade

23

plástica, as CTM têm sido consideradas como potenciais para proporcionar um
tratamento eficaz para uma ampla gama de doenças, sendo utilizadas em várias
aplicações em medicina regenerativa, como por exemplo para reparação de tecido e
entrega de genes. Ao longo dos últimos anos, as CTM isoladas a partir de medula
óssea, tecido adiposo e tecidos do cordão umbilical têm sido usadas como principais
fontes para terapias celulares. Entretanto, a polpa dentária e a membrana amniótica
podem ser alternativas para obtenção de CTM por apresentarem a mesma
capacidade plástica e pelo processo de obtenção ser menos invasivo comparado a
aspiração da medula óssea clássica (GRIFFIN; RITTER; MAHON, 2010; BASSI et
al., 2012; RYU et al., 2014).
No caso do uso em protocolos de terapia celular, as CTM podem ser
detectadas em níveis baixos em diversos tecidos após infusão intravenosa e em
maior quantidade em locais lesionados, dado o efeito trófico das mesmas, já descrito
na literatura (FRIEDENSTEIN et al., 1974; LE BLANC; RINGDÉN, 2007).
Além da plasticidade, as CTM apresentam capacidade imunomodulatória, que
pode ser observada através da inibição da proliferação de linfócitos T em reações
mistas de linfócitos. Em geral as células alogênicas são destruídas pela resposta
imune do hospedeiro, porém estudos na área de imunologia tem mostrado que as
CTM não seguem este preceito(RYAN et al., 2005; DE OLIVEIRA et al., 2011;
BASSI et al., 2012; MAKINO et al., 2013).
O potencial clínico reconhecido das CTM como imunomoduladoras envolve
protocolos de tratamento de isquemia aguda do miocárdio, acidente vascular
cerebral, lesão renal, doença inflamatória do intestino, doença do enxerto contra o
hospedeiro, esclerose múltipla, diabetes mellitus e transplante de órgãos(CAPLAN,
2009; GRIFFIN; RITTER; MAHON, 2010; HORWITZ; ANDREEF; FRASSONI, 2012).
É provável que uma combinação de atividade parácrina das CTM e o contato célulacélula

permite

que

estas

células

imunomoduladores(YI; SONG, 2012).

tenham

estes

efeitos

regenerativos

e
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2.1.1 CÉLULAS-TRONCO DERIVADAS DE TECIDO DENTAL

As células-tronco de origem dental tem sido alvo de interesse por parte de
inúmeros grupos de pesquisadores nos últimos anos devido a facilidade de obtenção
de exemplares, pela possibilidade de extração do material de forma indolor e
principalmente a condição das células estarem preservadas da ação de radiação
solar (BELTRÃO-BRAGA et al., 2011; BOJIC et al., 2014).
Os ensaios voltados para pesquisas utilizando células-tronco com origem na
estrutura dentária foram capazes de caracterizar cinco fontes diferentes de obtenção
de células, sendo elas: células-tronco de popa dentária (CTPD), células-tronco de
dente decíduo esfoliado (SHED) (cuja sigla se mantém do inglês, Stem cell from
Human Expholiated Deciduous teeth), células-tronco de ligamento periodontal
(CTLP), células-tronco da papila apical (CTPA) e as células-tronco progenitoras do
folículo dental (CTPFD) (HUANG; GRONTHOS; SHI, 2009) (Figura 1). Acredita-se
que mesmo localizadas dentro de uma única unidade funcional, as origens
diferentes de cada grupo lhes conferem características distintas (GRONTHOS et al.,
2000; HUANG; GRONTHOS; SHI, 2009)

Figura 1 – Tipos de células-tronco derivadas do dente
SHED

CTPD

CTPF

ModificadoDde

CTPA

CTLP

Fonte:
(BOJIC et al., 2014)
Legenda: Diferentes tipos de células-tronco no tecido dental: dente decíduo esfoliado (SHED); polpa
dentária (CTPD); progenitoras do folículo dental (CTPFD), de papila apical (CTPA) e do ligamento
periodontal (CTLP).
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A descoberta dessas populações celulares em humanos estimulou o interesse
no estudo da regeneração dos tecidos periodontais (BARTOLD et al., 2000).
Diversos ensaios clínicos com células-tronco mesenquimais derivadas de polpa
dentaria estão sendo realizados em animais, porém em humanos ainda não estão
sendo testadas, mas se mostram muito promissoras para aplicação em futuras
terapias celulares em humanos. Trabalhos in vivo demonstraram a possibilidade de
regeneração e revascularização de tecido pulpar (HUANG; YAMAZA, 2009) e outros
in vitro mostram a possibilidade de utilizar células tronco de polpa de dente para
terapia celular em fígado (ISHKITIEV et al., 2010) e doenças isquêmicas (GANDIA et
al., 2008).
Além de estudos regenerativos, as SHED têm se mostrado de grande
interesse para estudos de modelagem celular in vitro, em especial para doenças
neurodegenerativas, já que as SHED são originadas à partir do ectoderma oral e do
mesênquima da crista neural (HUANG; GRONTHOS; SHI, 2009). Atualmente
diversos estudos utilizam o método de reprogramação celular com as células SHED
para a obtenção de neurônios para investigar doenças como autismo (GRIESIOLIVEIRA et al., 2014), síndrome de Williams (CHAILANGKARN et al., 2016) e
doenças infecciosas como Zika vírus (CUGOLA et al., 2016).

2.2 TRANSDIFERENCIAÇÃO

A transdiferenciação é um processo pelo qual a célula indiferenciada se
transformada em outro tipo celular com funções e fenótipo diferentes por meio de
estímulos, sem necessidade de retroceder ao estágio de pluripotência. Para este
processo são geralmente utilizadas as CTM, abundantes no organismo, como por
exemplo os adipócitos ou fibroblastos para a diferenciação em células neuronais ou
cardiomiócitos (ZHOU; MELTON, 2008; JOPLING; BOUE; IZPISUA BELMONTE,
2011; IWAFUCHI-DOI; ZARET, 2014; MEIVAR-LEVY; FERBER, 2015).
O grupo de Weintraub foi um dos primeiros a realizar tal experimento,
induzindo fibroblastos, adipócitos e hepatócitos à diferenciação em células
musculares com super-expressão de um regulador de diferenciação muscular –
MyoD - (WEINTRAUB et al., 1989), porém este processo não era muito claro e não
se sabia como aplicar o mesmo procedimento de diferenciação para outros tipos
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celulares. Em 2008, Zhou e colaboradores realizaram experimentos paralelos aos de
reprogramação de iPSC e foram capazes de transformar células pancreáticas
exócrinas em células beta pancreáticas ao reexpressar 3 fatores de transcrição
(ZHOU et al., 2008). A partir desses estudos entre células de mesma origem
embrionária (Figura 2) foi possível realizar a transdiferenciação entre linhagens
diferentes, a exemplo da obtenção de células neuronais induzidas funcionais, a partir
de fibroblastos, cuja origem comum é ectodérmica (VIERBUCHEN et al., 2010), ou
hepatócitos (MARRO et al., 2011) utilizando os mesmos 3 fatores de transcrição Ascl1, Brn2, and Myt1l.
Além do uso de fatores de transcrição, diversos pesquisadores têm
demonstrado a eficiência na utilização de suplementos nos meios de cultura em
transdiferenciação in vitro, em especial para a diferenciação neural. Para verificar o
sucesso da transdiferenciação são analisados a morfologia celular e os marcadores
celulares e moleculares (JORI et al., 2005). Entretanto, sabe-se que a utilização de
alguns suplementos, como o ácido retinóico e o β-mercaptoetanol, pode modificar a
morfologia celular gerando um fenótipo neural, o que pode ser considerado como
artefato de técnica, vindo a dificultar a caracterização da célula pela morfologia
(NEUHUBER et al., 2004; MAMMADOV; KARAKAS; ISIK, 2011). A expressão de
marcadores neurais e gliais em protocolos de transdiferenciação neural com ácido
retinóico e forksolin mostrou-se bastante efetiva, decorrente à menor toxicidade
destes elementos (SAFFORD et al., 2004; KINGHAM et al., 2007; BAE et al., 2011;
NOURBAKHSH et al., 2011).
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Figura 2 - Esquema representativo de desenvolvimento em landscape

Fonte: Modificado de (CRESPO; DEL SOL, 2013)
Legenda: Modelo representativo de desenvolvimento em landscape proposto por CRESPO, 2013.
Neste modelo é possível verificar de modo simplificado os passos da diferenciação celular,
desde as células pluripotentes até as células especializadas e os possíveis passos para
transdiferenciação. Em A, Transdiferenciação entre células especializadas, mas de mesma
linhagem; Em B, transdiferenciação entre células especializadas de diferentes linhagens;
em C, especialização celular após diferenciação.

28

Objetivos

29

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo testar novos protocolos para diferenciar
células-tronco de dente decíduo esfoliado (SHED) em células neuronais e estudar
suas características morfológicas e funcionais.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Verificar se a produção de EB a partir das SHED em meio de cultura com os
fatores N2 e B27 é capaz de induzir a diferenciação neuronal das SHED.



Verificar se a pré-indução química nas SHED em meio suplementado ou não
com soro fetal bovino, com a adição de beta-mercaptoetanol seguido de ácido
ascórbico e dorsomorfina e posterior cultivo como EB, pode produzir a
transdiferenciação neuronal das SHED.



Verificar se a pré-indução química com ácido ascórbico e dorsomorfina é
capaz de induzir a transdiferenciação neuronal das SHED.
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4 MATERIAL E MÉTODO

4.1 OBTENÇÃO E CULTIVO DE CÉLULAS DE POLPA DENTÁRIA

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo sob o nº
1711281015 e faz parte do Projeto “A Fada do Dente”, projeto aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas sob o nº 1001.
As SHED foram obtidas através de doações ao “Projeto a Fada do Dente”
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde
dentes decíduos que caem espontaneamente são enviados ao Laboratório de
Células-Tronco (LCT) do Departamento de Cirurgia da FMVZ/USP em tubo contendo
“meio de transporte” - DMEM (LGC Biotecnologia, Cotia, São Paulo), 5% de
antibiótico-antimicótico (500U/mL penicilina, 500μg/mL estreptomicina e 2,5μg/mL
anfotericina – Sigma, SL, USA) e 1% de soro fetal bovino (SFB - Invitrogen, CA,
USA) - a 4ºC para o posterior isolamento das SHED, feito de acordo com protocolo
adaptado de MIURA et al., 2003. Para o isolamento, as SHED foram obtidas
utilizando apenas a Colagenase tipo I (Invitrogen). Para isso, os dentes foram
lavados 3x com PBS contendo 5% da solução de antibiótico-antifúngico. Após esse
procedimento as polpas foram retiradas com auxílio de uma agulha, colocadas em
um tubo contendo 1 mL de colagenase (3mg/mL) e deixadas em banho-maria a 37º
C por 40 minutos. Depois, a colagenase foi inativada e o tubo contendo as células foi
centrifugado (200g – 5 min). Após essa centrifugação, o precipitado formado foi
ressuspendido em meio de cultura composto por DMEM/F12 contendo 10% de SFB
comum, 2% de antibiótico, 1% de L-glutamina (Invitrogen) e 1% de aminoácidos não
essenciais (Invitrogen). As culturas foram mantidas a 37oC sob atmosfera úmida
contendo 5% de CO2.
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4.2 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS SHED

A cultura das SHED foi mantida no meio descrito acima até atingirem
confluência adequada para repique, em torno de 80%. Para repique e amplificação,
as células foram lavadas em PBS, dissociadas da placa por uma solução de tripsina
a 0,25% (Invitrogen), e distribuídas 104 células por cm2. Para que não houvesse
diferenciação celular, as células foram mantidas semiconfluentes, em ambiente
úmido, à 37oC contendo 5% de CO2. A cada 4-5 dias as células eram repicadas e o
meio trocado a cada 2-3 dias.

4.3 VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE MICOPLASMA NA CULTURA DE SHED

O micoplasma é uma bactéria intracelular encontrada na cavidade oral e sua
presença é dificilmente notada em culturas celulares, a não ser pela diminuição do
crescimento das células eucarióticas, porém, quando presente pode afetar a
reprogramação celular (LAWRENCE; BASHIRI; DEHGHANI, 2010).

4.3.1 Teste de micoplasma por PCR (Polymenrase Chain Reaction)

As culturas foram submetidas à avaliação de presença de Micoplasma sp
utilizando 1 mL do sobrenadante do meio de cultivo coletado 48h após a troca de
meio, podendo ser utilizado a fresco ou mantido em freezer -20ºC até a utilização.
Para tanto, foi centrifugado 1 mL do sobrenadante do meio por 10 minutos a 1000g.
O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi ressuspendido em 15μL de água
Milli-Q autoclavada. Para o PCR foi utilizado 1μL do precipitado previamente
resuspendido, 10μM de Oligonucleotídeo (Quadro 1) sense (Myco A) e anti-sense
(Myco B), 10μM de dNTP, 50mM, MgCl2, tampão de enzima, e por último 1U da
enzima Taq DNA Polymerase (5U/µL) (Invitrogen) e água Milli-Q em quantidade
suficiente para completar a reação em 25μL.
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As amostras foram colocadas no termociclador para realizar a reação. Iniciouse com 94ºC por 4 min para abrir a fita dupla de DNA, seguidos por 40 ciclos de
94ºC durante 45 segundos; 60ºC por 30 segundos e 72ºC por 45 segundos. Para
finalização, a amostra foi submetida a 72ºC por 10 minutos e mantida a à 4ºC até ser
utilizada.
Foi preparado gel de agarose à 1,5% para correr as amostras de PCR em
tampão TAE 1x (Tris-Acetato-EDTA) e foi adicionado 1μL de SYBR Safe DNA Stain
(Invitrogen) para posterior visualização em transiluminador UV.

Quadro 1 - Oligos utilizados na PCR para o teste de micoplasma

Myco A (sense)

GGCGAATGGGTGAGTAACCG

Myco B (anti-sense) CGGATAACGCTTGCGACCTATG

4.3.2 Tratamento das células-tronco de dente decíduo esfoliado (SHED) com
Plasmocina

As culturas de células contaminadas por micoplasma foram submetidas ao
tratamento com Plasmocina (Invivogen, CA, EUA). Estas células foram plaqueadas
em placas de Petri de 60mm com baixa confluência e o meio de cultura foi trocado a
cada 3 dias adicionando 25µg/mL de Plasmocina, por 16 dias. Junto ao tratamento
foi realizado PCR nos dias 6, 10 e 16, para verificar a presença do micoplasma. Foi
coletado sobrenadante destas células 48h após o final do tratamento, sem que este
meio fosse trocado, para realizar a PCR (conforme item 3.3.1) e confirmar a
ausência de micoplasma.

4.4 PRODUÇÃO DE NEURÔNIOS A PARTIR DE CÉLULAS DE POLPA DENTÁRIA

Foram realizados diferentes protocolos de diferenciação, como descrito em seguida.
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4.4.1 Protocolo I

As células de polpa dentária foram plaqueadas em placas de 6 poços. Após
atingirem em torno de 70% de confluência foram utilizados três meios: o próprio
meio SHED, o meio mTeSR (Stem Cell Technologies) e o Essencial 8 Basal Medium
(Life Technologies). Essas condições foram mantidas por 48 horas em ambiente
úmido, à 37oC contendo 5% de CO2.

4.4.1.1 Obtenção de EB-like

Após este período, as células foram removidas da placa e cultivadas em
suspensão em placas de 6 poços, em meio N2 - (DMEM/F12 suplementado com N2
1x (Invitrogen) contendo 1μM de dorsomorfina (Tocris, Ellisville, MO, USA) e 10μM
de SB431542 (Stemgent, Massachusetts, USA) sob agitação de 90 rpm por 5 dias,
em ambiente úmido, à 37oC contendo 5% de CO2. Estas estruturas foram
denominadas EB-like (do inglês embryoid bodies) e foram produzidas para a para a
obtenção de rosetas.

3.4.1.2 Produção de rosetas

Para obtenção das rosetas, os EB-like obtidos foram coletados, transferidos
para uma nova placa tratada com Matrigel (BD Biosciences) para adesão e mantidos
com meio NBF (DMEM/F12 (Life Technologies) suplementado com 0,5x N2 (Life
Technologies), 0,5x B27 (Invitrogen), 20ng/mL de bFGF-2 (Life Technologies) e 1%
penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich) por 48 h em ambiente úmido, à 37oC
contendo 5% de CO2.
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Figura 3 – Metodologia empregada na condição do protocolo I
Condicionamento
das SHED

Expansão das SHED

Meio SHED

Cultura em
suspensão (shaker)

*Meio SHED

N2 + Dorso + SB

Plaqueamento em
Matrigel

NBF + Pen/Strep

•mTeSR
•Meio E8

Dia -7

Dia 0

Dia 2

Dia 7

Fonte: (CRUZ, R. M. A. R., 2016)
Legenda: Após expansão das SHED, as células foram condicionadas no dia 0 com três meios
diferentes; no segundo dia foram colocadas em shaker e mantidas por 5 dias para a obtenção de EBlike. No dia 7 as células foram plaqueadas em Matrigel para a obtenção de rosetas

4.4.2 Protocolo II

As células de polpa dentária foram plaqueadas em 10 placas de 100mm e
após atingirem em torno de 80% de confluência, foram submetidas à prédiferenciação química.

4.4.2.1 Pré-diferenciação química

Foram realizadas duas condições de pré-indução química durante 3 dias;
denominamos “condição 1” e “condição 2” – em quintuplicata para cada condição.
No primeiro dia, na condição 1, o meio foi trocado por Minimum Essential Medium
Eagle - Alpha Modification (Alpha-MEM – LGC Biotecnologia) contendo 10% de soro
fetal bovino (SFB - Invitrogen) + 1mM beta-mercaptoetanol (Life Technologies). Na
condição 2, o meio foi trocado por Alpha-MEM + 1mM beta-mercaptoetanol. No
segundo dia, subdividimos a “condição 1” em 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, e a “condição 2” em
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, e os meios foram trocados, adicionando-se + 2mM de betamercaptoetanol aos meios de condição 1 e 2. Manteve-se essa composição do meio
por 48h; porém adicionando-se 100μM de Ácido Ascórbico (Synth) para as
subcondições “a”; 1μM de dorsomorfina e 10μM de SB431542 para as subcondições
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“b”; 100μM de Ácido Ascórbico + 1μM de dorsomorfina +10μM de SB431542 para as
subcondições “c”; as subcondições ”d” e “e” não tiveram a adição de nenhum
suplemento supramencionado. Após este período, as células foram removidas da
placa e cultivadas em suspensão como EB por 5 dias em rotação constante de 90
rpm. Os seguintes meios foram usados como descrito a seguir: as subcondições “a”,
“b”, “c”, “d” foram mantidas em meio NGF (DMEM/F12 suplementado com 0,5x N2
0,5x Gem21 (Gemini Bio-products, CA, USA), 20ηg/mL de bFGF-2 e 1%
penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). A subcondição “e” foi mantida em meio
Essencial 8 contendo 1μM de dorsomorfina e 10μM de SB431542. Por todo o tempo
de experimento as células foram mantidas em ambiente úmido, à 37oC contendo 5%
de CO2.

4.4.2.2 Produção de neurônios

Os EB like foram plaqueados em placas revestidas com 10 μg/mL poliornitina
(Sigma-Aldrich) para as superfícies de plástico e 1 μg/mL para as superfícies de
vidro, e revestida com 2,5 μg/mL de laminina (Life Technologies) para as superfícies
de plástico e 5 μg/mL para as superfícies de vidro. As células foram cultivadas em
meio NB + 10μM de Ácido Ascórbico, sem suplementação de bFGF-2. Esse meio foi
mantido por 2 semanas, período considerado suficiente para a diferenciação
neuronal, sendo trocado a cada 3-5 dias. As células foram monitoradas diariamente
por microscópio EVOS (Life Technologies), procurando verificar a morfologia
característica de neurônios.
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Figura 4 – Metodologia empregada na condição 1

Fonte: (CRUZ, R. M. A. R., 2016)
Legenda: Após expansão das SHED, as células foram condicionadas no dia 0, subdivididas entre as
condições a-e, no quarto dia foram colocadas em shaker e mantidas por 5 dias para a obtenção de
EB-like. No dia 9 as células foram plaqueadas em Matrigel para a obtenção de neurônios.

Figura 5 – Metodologia empregada na condição 2

Fonte: (CRUZ, R. M. A. R., 2016)
Legenda: Após expansão das SHED, as células foram condicionadas no dia 0, subdivididas entre as
condições a-e, no quarto dia foram colocadas em shaker e mantidas por 5 dias para a obtenção de
EB-like. No dia 9 as células foram plaqueadas em Matrigel para a obtenção de neurônios.
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4.4.3 Protocolo III

As células de polpa dentária foram plaqueadas em 10 placas de 100mm e
após atingirem em torno de 80% de confluência, foram submetidas à prédiferenciação química.

4.4.3.1 Pré-diferenciação química

Foram realizadas duas condições durante 3 dias; denominamos “condição 3”
e “condição 4”. No primeiro dia, na condição 3, o meio foi trocado Alpha-MEM
contendo 1mM beta-mercaptoetanol. Na condição 4, o meio foi trocado por AlphaMEM. No segundo dia, subdividimos a “condição 3” em 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e os meios
foram trocados, adicionando-se + 1mM de beta-mercaptoetanol aos meios de
condição 3. Manteve-se essa composição do meio por 48h; porém adicionando-se
100μM de Ácido Ascórbico para as subcondições “a”; 1μM de dorsomorfina e 10μM
de SB431542 para as subcondições “b”; 100μM de Ácido Ascórbico + 1μM de
dorsomorfina +10μM de SB431542 para as subcondições “c”; a subcondição 1d e 1e
não tiveram a adição de nenhum suplemento supramencionado; na “condição 4”,
não houve qualquer suplementação. Após este período, as células foram removidas
da placa e cultivadas em suspensão como EB por 5 dias em rotação constante de
90 rpm. Os seguintes meios foram usados como descrito a seguir: as subcondições
“a”, “b”, “c”, “d” foram mantidas em meio NGF e 1% penicilina/estreptomicina. A
subcondição “e” foi mantida em meio N2 contendo 1μM de dorsomorfina e 10μM de
SB431542. A “condição 4” foi mantida em meio NGF e 1% penicilina/estreptomicina
Por todo o tempo de experimento as células foram mantidas em ambiente úmido, à
37oC contendo 5% de CO2.
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4.4.3.2 Produção de neurônios

Os EB like foram dissociados suavemente e plaqueados em placas revestidas
com 10 μg/mL poliornitina para as superfícies de plástico e 1 μg/mL para as
superfícies de vidro, e revestida com 2,5 μg/mL de laminina para as superfícies de
plástico e 5 μg/mL para as superfícies de vidro. As células da “condição 3” foram
cultivadas em meio NB + 15μM de Ácido Ascórbico, sem suplementação de bFGF-2;
já as células da “condição 4”, foram cultivadas em meio NB sem adição de
suplementos. Esse meio foi mantido por 2 semanas, período considerado suficiente
para a diferenciação neuronal, sendo trocado a cada 3-5 dias. As células foram
monitoradas diariamente por microscópio EVOS, procurando verificar a morfologia
característica de neurônios.
Figura 6 – Metodologia empregada na condição 3

Fonte: (CRUZ, R. M. A. R., 2016)
Legenda: Após expansão das SHED, as células foram condicionadas no dia 0, subdivididas entre as
condições a-e, colocadas em shaker no quarto dia e mantidas por 5 dias para a obtenção de EB-like.
No dia 9 as células foram plaqueadas em Matrigel para a obtenção de neurônios.
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Figura 7 – Metodologia empregada na condição 4

Fonte: (CRUZ, R. M. A. R., 2016)
Legenda: Após expansão das SHED, as células foram condicionadas no dia 0, subdivididas entre as
condições a-e, colocadas em shaker no quarto dia e mantidas por 5 dias para a obtenção de EB-like.
No dia 9 as células foram plaqueadas em Matrigel para a obtenção de neurônios.

4.5 ANÁLISE IMUNOCITOQUÍMICA

As SHED foram plaqueadas em lamínulas de vidro de 13mm em placas de 24
poços, na confluência de 5x104 e mantidas até obter 60-70% da confluência e os
EB-like foram dissociados mecanicamente e plaqueados em lamínulas de vidro de
13mm, pré-tratadas com 1µg/mL de poli-ornitna e 5µg/mL de laminina em placa de
24 poços, mantidas até obterem 70-80% da confluência. Os meios de cultura foram
removidos e seguiu-se o protocolo para a análise por imunocitoquímica, descrito
abaixo.
As células foram lavadas duas vezes com tampão de lavagem (20 mM TrisHCl, pH 7,4, 0,15M de NaCl, 0,05% de Tween-20), fixadas com 4% de
paraformaldeído (Sigma) e permeabilizadas com 0,1% de Triton X-100. Após o
bloqueio com 5% de BSA (Sigma), as células foram incubadas com os anticorpos
primários (Quadro 2) por 1h à temperatura ambiente. Após a terceira lavagem em
tampão, foram adicionados os respectivos anticorpos secundários, Alexa Fluor 488,
Alexa Fluor 555 e Alexa Fluor 647 (Life Technologies) de acordo com os primários
(diluição 1:500) e incubados por 1 hora em temperatura ambiente. As lâminas de
microscopia

foram montadas no

meio

de

montagem Vectashield

(Vector

Laboratories, Burlingame, CA, USA) com 4', 6-diamidino-2-fenilindol (DAPI). Para as
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fotografias microscópicas, foi utilizada uma câmera Nikon Eclipse i80 (Nikon, TO,
Japão).

Quadro 2 - Anticorpos primários para a imunofluorescência

Anticorpo

Hospedeiro

Diluição

Código

Marca

Secundários

Anti CD73

Coelho

1:200

Ab59462

Abcam

Anti Nestina

Galinha

1:100

Ab81755

Abcam

647 branco

Anti MAP-2

Camundongo

1:100

Ab5392

Abcam

488 verde

555
vermelho
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Resultados
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5 RESULTADOS

5.1 CULTURA E CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO DE DENTE
DECÍDUO ESFOLIADO

A extração das SHED foi realizada conforme protocolo adaptado de Miura et
al. (2003). Observamos o desprendimento de células da polpa dentária 5 dias após o
isolamento (Figura 8A). As células cresceram conforme as características de CTM,
com característica morfológica semelhante a fibroblasto e boa adesão ao plástico
(Figura 8B). As SHED utilizadas nos protocolos de transdiferenciação deste trabalho
foram provenientes do mesmo paciente, estavam em sétima passagem (P7) e foram
amplificadas até serem obtidas as quantidades desejadas para os experimentos com
protocolos

distintos,

rotineiramente

descritos

utilizadas

em

previamente
nosso

(item

laboratório

3.4).
e

já

Estas

células

são

foram

amplamente

caracterizadas, conforme expressão gênica das SHED verificada por qPCR,
confirmando a expressão de marcadores de células-tronco mesenquimais vimentina, CD105 e CD73 – e a baixa expressão do marcador de pluripotência
Oct3/4, (Figura 8C). Já a expressão de marcadores celulares para as SHED foi
verificada por ensaios de imunofluorescência utilizando anticorpos anti-vimentina,
anti-CD73 e anti-CD105 (Figura 8D e 8E).
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Figura 8 - Cultura e caracterização das SHED

A

B

C

D

Fonte: (RUSSO, 2015, adaptado figuras C e D por CRUZ, 2016). Figuras A e B (CRUZ, 2016)
Legenda: A) Células-tronco de dente decíduo esfoliado (SHED) após 5 dias da coleta B) Cultura de
SHED com aproximadamente 80% de confluência. C) Análise da expressão gênica de
vimentina, CD105, CD73 e Oct4 por qPCR. D) Analise de imunofluorescência para a
expressão dos marcadores Vimentina, CD105 e CD73. Magnificação: A-B) 10x e barras de
400 m e D) 20x.
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5.1.1 Análise da presença da bactéria Micoplasma nas células-tronco de dente
decíduo esfoliado (SHED)

O teste para análise de contaminação por micoplasma das SHED foi
realizado usando duplicatas experimentais em momentos diferentes através da
técnica de PCR utilizando oligonucleotídeos que contém homologia com várias
espécies de micoplasma. As SHED utilizadas neste projeto já foram utilizadas pelo
nosso grupo, portanto já haviam sido tratadas (conforme descrito no item 3.3.2) e os
testes destas amostras foram negativas para a presença da bactéria, conforme
observado pela ausência da banda de DNA correspondente a 460pb. Convém
ressaltar que foram utilizados controles negativos e positivos, bem como água, como
controles da PCR (Figura 9). Após a confirmação da ausência de contaminação das
células com o micoplasma foi possível iniciar o processo de transdiferenciação.
Figura 9 – Teste de micoplasma nas SHED

Fonte: CRUZ, 2016
Legenda: A) marcador de peso molecular de DNA (ladder de 100 pb). B, C, D) Amostras de SHED em
triplicata, com ausência da banda de DNA característica de amplificação de micoplasma.
E) H2O utilizada na reação de PCR, banda ausente. F) Controle negativo, banda ausente.
G) Controle positivo, banda de 460pb positiva.

46

5.2 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS EB-LIKE

5.2.1 Protocolo I

No protocolo I foram utilizados três meios diferentes para o cultivo das SHED
antes da cultura em suspensão. As células utilizadas nesta etapa estavam em nona
passagem (P9).
As fotomicrografias referentes ao processo de obtenção das rosetas estão
apresentadas de forma esquemática na figura 5. A partir das SHED com 80% de
confluência (Figura 10A) foram colocados novos meios e mantidos por 48h (Figura
10B) e cultivadas em suspensão por 5 dias para gerar EB-like. O processo, no
entanto, mostrou-se pouco efetivo para o objetivo, já que a formação de EB-like foi
ineficaz (Figura 10C), impossibilitando desta forma a obtenção de rosetas e, por
vezes, obtendo novamente células com a morfologia característica das SHED antes
do processo de transdiferenciação (Figura 10D). É importante ressaltar que, durante
o protocolo, o crescimento celular das SHED foi prejudicado (Figura 10B) por
estarem com meios mTeSR e Essencial 8, já que estes meios são específicos para
células embrionárias.
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Figura 10 – Processo de obtenção de rosetas a partir das SHED

Meio SHED

mTeSR

Essencial 8

A

400 um

400 um

400 um

400 um

400 um

400 um

400 um

400 um

400 um

400 um

400 um

B

400 um

C

D

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de produção de rosetas a partir de SHED com meios diferenciados A) SHED em
P9 e 80% de confluência de meios diferentes B) Células 48h após início do protocolo, com
Meio SHED, mTeSR e E8 respectivamente C) Células em suspensão com meio N2 para a
formação de EB-like, sem sucesso D) Plaqueamento das células em suspensão em
Matrigel com meio NBF, onde não houve formação de rosetas. Magnificação: A-D) 10x e
barras de 400 m
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5.2.2 Protocolo II

No protocolo II as células utilizadas estavam em nona passagem (P9) ao início
do protocolo (Figura 8A) e, após atingirem a confluência desejada, as SHED foram
subdivididas em condição “1” e “2” (com e sem Soro Fetal Bovino) e, após, em
subcondições “a”, “b”, “c”, “d”, “e” de acordo com o suplemento adicionado, como
descrito no item 4.4.2. As fotomicrografias estão esquematicamente organizadas nas
figuras 11 a 15 de forma a comparar o processo de diferenciação das condições
com o mesmo tipo de indutor no intervalo de 11 dias, passando pelas etapas de préindução química (Figura 11A, D3), células ao início da cultura em suspensão (Figura
11B, D4), após três dias em suspensão (Figura 11C, D6) para a formação de EBlike, um dia após plaqueamento para diferenciação em neurônios (Figura 11D, D9) e
dois dias após (Figura 11E, D11). Foi possível verificar que a presença de SFB
(condição 1) prejudicou o crescimento celular, ao comparar a condição “1” e a
condição “2” nas figuras 11, 12, 13, 14, 15.
A utilização de Ácido Ascórbico (Figura 11) fez com que as células
apresentassem morfologia alterada após o terceiro dia de protocolo (Figuras 11A,
11B) e, ao contrário da condição 1 (Figura 11C, condição 1), a condição 2
proporcionou a formação de EB like na cultura a partir do sexto dia (Figura 11C,
condição 2). Após o plaqueamento para a diferenciação em neurônios, houve uma
morte celular exacerbada entre o nono e o décimo dias de experimento, restando
poucas células com aspecto de sofrimento e morte celular (Figuras 11D e 11E).
O uso de dorsomorfina + SB431542, (Figura 12) mostrou menor alteração na
morfologia das células até o terceiro dia (Figura 12A), porém com maior sofrimento
celular após o quarto dia (Figura 12B). Após colocada em suspensão, a cultura sem
SFB apresentou grande quantidade de EB like (Figura 12C, condição 2c) e, assim
como as outras, não houve formação de corpos embrioides na condição 1 (Figura
12C, condição 1c) porém, no décimo dia de experimento, restam poucas células em
sofrimento em ambas as condições (Figuras 12E).
Já a utilização de Ácido Ascórbico + dorsomorfina + SB431542 (Figura 13) fez
com que as células apresentassem morfologia fusiforme no terceiro dia (Figura 13A).
Já no dia seguinte, as células apresentaram uma morfologia que se assemelhava
mais à de células progenitoras neurais (Figura 13B). Ao cultivar as células em
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suspensão, houve um crescimento de colônias EB-like maior que nas subcondições
“a” e “b”, também com a morfologia mais próxima aos EB na condição sem SFB
(Figura 13C, condição 2c); na condição com SFB houve a formações de colônias
disformes (Figura 13C, condição 1c).
Na subcondição d, não foi utilizado suplemento de indução, o que conferiu um
resultado semelhante ao do controle do protocolo II. As células apresentaram
morfologia disforme a partir do terceiro dia (Figuras 14A e 14B) e, em cultura sob
agitação, houve formação de poucas EB-like e alta morte celular (Figura 14C). Após
o plaqueamento destas células, não houve crescimento (Figura 14D e 14E).
A subcondição “e” seguiu o mesmo processo da subcondição “d”, porém com
meio diferente quando colocada em suspensão. Nos primeiros dias as células
apresentaram morfologia disforme (Figuras 15A e 15B) da mesma forma que na
condição anterior, porém em suspensão, formaram colônias com formato próximo ao
EB-like (Figura 15C). Ao plaquear, pôde ser visto quantidade maior de células
(Figura 15D), porém com taxa de morte celular acentuada no dia seguinte (Figura
15E).
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Figura 11 – Processo de transdiferenciação a partir das SHED, subcondição a

Condição 1

Condição 2

A

B

C

D

E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED com Ácido Ascórbico como pré-indutor
químico para a diferenciação neuronal em “condição 1” e “condição 2” A) SHED após a
adição de Ácido Ascórbico em terceiro dia de protocolo (3D) B) Células em suspensão
para a formação de EB-like em meio NBF no quarto dia de protocolo (4D) C) Células após
dois dias em suspensão para a formação de EB-like (D6) D) Plaqueamento das células em
suspensão em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico com nove dias de protocolo (D9)
E) Cultura após 2 dias de plaqueamento em Matrigel (D11). Magnificação: A-E 10x e
barras de 400 m
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Figura 12 – Processo de transdiferenciação a partir das SHED, subcondição b

Condição 1

Condição 2

A

B

C

D

E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED com dorsomorfina + SB431542 como
pré-indutor químico para a diferenciação neuronal em “condição 1” e “condição 2” A)
SHED após a adição de dorsomorfina + SB431542 em terceiro dia de protocolo (3D) B)
Células em suspensão para a formação de EB-like em meio NBF no quarto dia de
protocolo (4D) C) Células após dois dias em suspensão para a formação de EB-like (D6)
D) Plaqueamento das células em suspensão em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico
com nove dias de protocolo (D9) E) Cultura após 2 dias de plaqueamento em Matrigel
(D11). Magnificação: A-E 10x e barras de 400 m
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Figura 13 – Processo de transdiferenciação a partir das SHED, subcondição c
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A

B

C

D

E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED com Ácido ascórbico + dorsomorfina +
SB431542 como pré-indutor químico para a diferenciação neuronal em “condição 1” e
“condição 2” A) SHED após a adição de Ácido ascórbico + dorsomorfina + SB431542 em
terceiro dia de protocolo (3D) B) Células em suspensão para a formação de EB-like em
meio NBF no quarto dia de protocolo (4D) C) Células após dois dias em suspensão para a
formação de EB-like (D6) D) Plaqueamento das células em suspensão em Matrigel com
meio NB e Ácido Ascórbico com nove dias de protocolo (D9) E) Cultura após 2 dias de
plaqueamento em Matrigel (D11). Magnificação: A-E 10x e barras de 400 m
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Figura 14 – Processo de transdiferenciação a partir das SHED, subcondição d

D3

Condição 1

Condição 2
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D4
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C
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D
D10

E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED sem pré-indutor químico para a
diferenciação neuronal em “condição 1” e “condição 2” A) SHED após troca de meio sem
pré-indutor químico em terceiro dia de protocolo (3D) B) Células em suspensão para a
formação de EB-like em meio NBF no quarto dia de protocolo (4D) C) Células após dois
dias em suspensão para a formação de EB-like (D6) D) Plaqueamento das células em
suspensão em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico com nove dias de protocolo (D9)
E) Cultura após 2 dias de plaqueamento em Matrigel (D11). Magnificação: A-E 10x e
barras de 400 m
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Figura 15 – Processo de transdiferenciação a partir das SHED, subcondição e

D3

Condição 1

Condição 2

D4

D6
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Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED sem pré-indutor químico para a
diferenciação neuronal em “condição 1” e “condição 2” A) SHED após troca de meio sem
pré-indutor químico em terceiro dia de protocolo (3D) B) Células em suspensão para a
formação de EB-like em meio E8 + dorsomorfina +SB431542 no quarto dia de protocolo
(4D) C) Células após dois dias em suspensão para a formação de EB-like (D6) D)
Plaqueamento das células em suspensão em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico
com nove dias de protocolo (D9) E) Cultura após 2 dias de plaqueamento em Matrigel
(D11). Magnificação: A-E 10x e barras de 400 m
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5.2.3 Protocolo III

O protocolo III foi baseado nos resultados obtidos do protocolo II (item 5.2.2)
com modificações a fim de aumentar as taxas de sobrevivência. As células utilizadas
estavam em nona passagem (P9) ao início do protocolo (Figura 8A) e, após atingir a
confluência desejada, as SHED foram subdivididas em condição “3” e, após, em “a”,
“b”, “c”, “d”, “e” de acordo com o suplemento adicionado como descrito no item 4.4.3
(semelhante à condição “2” no item 4.4.2). Na condição “4”, o meio foi trocado por
Alpha-MEM e não houve suplementação com agentes indutores (como descrito em
4.4.3).
As fotomicrografias estão esquematicamente organizadas de forma a
comparar o processo de diferenciação com os diferentes tipos de indutor no intervalo
de 13 dias, passando pelas etapas de pré-indução química (A), células ao início da
cultura em suspensão (B) para a formação de EB-like, após dois dias em suspensão
(C), um dia após plaqueamento para diferenciação em neurônios (D), dias após (E)
e 4 dias após (F).
A diminuição da quantidade de beta-mercaptoetanol na condição “3”, em
comparação com a condição “2”, contribuiu para que a morfologia das células
ficasse bastante alterada (Figuras 16A, 17A, 18A, 19A, 20A). Também foi modificado
o meio da condição “e” quando em suspensão (Figura 16B e 16C), já que, de acordo
om os protocolos anteriores, o meio E8 não é muito eficiente. Entretanto, não houve
formação de EB-like nas culturas em suspensão, porém, o aumento do Ácido
ascórbico após a cultura em suspensão manteve as culturas vivas por mais tempo
(Figuras 16F, 17F, 18F, 19F, 20F)
Já na condição 4, não foi utilizado SFB, beta-mercaptoetanol ou qualquer
outro suplemento de pré-indução química. Antes da cultura em suspensão, a cultura
de SHED foi mantida apenas com ALPHA MEM manteve seu formato fibroblastóide,
porém um pouco mais alongado e disforme (Figura 21A). Já em suspensão, formou
EB-like razoavelmente disforme (Figuras 21 B e C) e, após plaqueamento, sem
adição de Ácido ascórbico, as células apresentaram formato próximo ao de
progenitores neurais (Figura 21D) e manteve a taxa de replicação, porém as células
adquiriram novamente o formato fibroblastóide (Figura 21E) e morrem alguns dias
depois (Figura 21F)
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Figura 16 - Processo de transdiferenciação a partir das SHED, condição 3a
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Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED com Ácido Ascórbico como pré-indutor
químico para a diferenciação neuronal em “condição 3” A) SHED após a adição de Ácido
Ascórbico em terceiro dia de protocolo (3D) B) Células em suspensão para a formação de
EB-like em meio NBF no quinto dia de protocolo (5D) C) Células após dois dias em
suspensão para a formação de EB-like (D7) D) Plaqueamento das células em suspensão
em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico com nove dias de protocolo (D9) E) Cultura
após 2 dias de plaqueamento em Matrigel (D11) F) Cultura após 4 dias de plaqueamento
em Matrigel (D13). Magnificação: A-F 10x e barras de 400 m
Figura 17 - Processo de transdiferenciação a partir das SHED, condição 3b
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Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED com dorsomorfina + SB431542 como
pré-indutor químico para a diferenciação neuronal em “condição 3” A) SHED após a
adição de com dorsomorfina + SB431542 em terceiro dia de protocolo B) Células em
suspensão para a formação de EB-like em meio NBF no quinto dia de protocolo C) Células
após dois dias em suspensão para a formação de EB-like D) Plaqueamento das células
em suspensão em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico com nove dias de protocolo E)
Cultura após 2 dias de plaqueamento em Matrigel. F) Cultura com 13 dias após início de
protocolo. Magnificação: A-F 10x e barras de 400 m
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Figura 18 - Processo de transdiferenciação a partir das SHED, condição 3c
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Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED com Ácido ascórbico + dorsomorfina +
SB431542 como pré-indutor químico para a diferenciação neuronal em “condição 3” A)
SHED após a adição de Ácido ascórbico + dorsomorfina + SB431542 em terceiro dia de
protocolo B) Células em suspensão para a formação de EB-like em meio NBF no quinto
dia de protocolo C) Células após dois dias em suspensão para a formação de EB-like D)
Plaqueamento das células em suspensão em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico
com nove dias de protocolo E) Cultura após 2 dias de plaqueamento em Matrigel. F)
Cultura com 13 dias após início de protocolo. Magnificação: A-E 10x e barras de 400 m
Figura 19 - Processo de transdiferenciação a partir das SHED, condição 3d
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Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda:
Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED sem pré-indutor químico para a
diferenciação neuronal em “condição 3” A) SHED após troca de meio sem pré-indutor
químico em terceiro dia de protocolo B) Células em suspensão para a formação de
EB-like em meio NBF no quinto dia de protocolo C) Células após dois dias em
suspensão para a formação de EB-like D) Plaqueamento das células em suspensão
em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico com nove dias de protocolo E) Cultura
após 2 dias de plaqueamento em Matrigel. F) Cultura com 13 dias após início de
protocolo. Magnificação: A-F 10x e barras de 400 m
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Figura 20 - Processo de transdiferenciação a partir das SHED, condição 3e
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Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED sem pré-indutor químico para a
diferenciação neuronal em “condição 3” A) SHED após troca de meio sem pré-indutor
químico em terceiro dia de protocolo B) Células em suspensão para a formação de EB-like
em meio N2 + dorsomorfina +SB431542 no quinto dia de protocolo C) Células após dois
dias em suspensão para a formação de EB-like D) Plaqueamento das células em
suspensão em Matrigel com meio NB e Ácido Ascórbico com nove dias de protocolo E)
Cultura após 2 dias de plaqueamento em Matrigel. F) Cultura com 13 dias após início de
protocolo. Magnificação: A-F 10x e barras de 400 m
Figura 21 - Processo de transdiferenciação a partir das SHED, condição 4
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Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Protocolo de transdiferenciação a partir de SHED sem pré-indutor químico para a
diferenciação neuronal em “condição 3” A) SHED após troca de meio sem pré-indutor
químico em terceiro dia de protocolo B) Células em suspensão para a formação de EB-like
em meio NBF no quinto dia de protocolo C) Células após dois dias em suspensão para a
formação de EB-like D) Plaqueamento das células em suspensão em Matrigel com meio
NB sem suplementos com nove dias de protocolo E) Cultura após 2 dias de plaqueamento
em Matrigel. F) Cultura com 13 dias após início de protocolo. Magnificação: A-F 10x e
barras de 400 m
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5.3 ANÁLISE IMUNOCITOQUÍMICA

A análise foi realizada com as células do protocolo 3 no décimo terceiro dia de
cultura (Figuras 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F). Estas células foram analisadas a fim
de verificar se expressavam marcadores mesenquimais ou neuronais. Para isso
foram utilizados os marcadores CD73, Nestina e MAP2, como descrito no item 4.5.
Os resultados mostram que as células expressam MAP2 (Figuras 22B, 23B, 24B,
25B, 26B, 27B) e CD73 (Figuras 22C, 23C, 24C, 25C, 26C, 27C), porém não
expressam Nestina (Figuras 22D, 23D, 24D, 25D, 26D, 27D) sugerindo que estas
células não se diferenciaram.

Figura 22 – Análise Imunocitoquímica das células após protocolo condição 3a

A

B

D

C

E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Análise da expressão dos marcadores DAPI (A), MAP2 (B), CD73 (C), Nestina (D) e
sobreposto (E) por imunofluorescência mostrando que as células continuaram
expressando marcadores mesenquimais. Magnificação: 10x.
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Figura 23 – Análise Imunocitoquímica das células após protocolo condição 3b
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D

C

E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Análise da expressão dos marcadores DAPI (A), MAP2 (B), CD73 (C), Nestina (D) e
sobreposto (E) por imunofluorescência mostrando que as células continuaram
expressando marcadores mesenquimais. Magnificação: 10x.

Figura 24 – Análise Imunocitoquímica das células após protocolo condição 3c
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D
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E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Análise da expressão dos marcadores DAPI (A), MAP2 (B), CD73 (C), Nestina (D) e
sobreposto (E) por imunofluorescência mostrando que as células continuaram
expressando marcadores mesenquimais. Magnificação: 10x.
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Figura 25 – Análise Imunocitoquímica das células após protocolo condição 3d
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E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Análise da expressão dos marcadores DAPI (A), MAP2 (B), CD73 (C), Nestina (D) e
sobreposto (E) por imunofluorescência mostrando que as células continuaram
expressando marcadores mesenquimais. Magnificação: 10x.

Figura 26 – Análise Imunocitoquímica das células após protocolo condição 3e
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E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Análise da expressão dos marcadores DAPI (A), MAP2 (B), CD73 (C), Nestina (D) e
sobreposto (E) por imunofluorescência mostrando que as células continuaram
expressando marcadores mesenquimais. Magnificação: 10x.
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Figura 27 – Análise Imunocitoquímica das células após protocolo condição 4
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D
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E

Fonte: (CRUZ, 2016)
Legenda: Análise da expressão dos marcadores DAPI (A), MAP2 (B), CD73 (C), Nestina (D) e
sobreposto (E) por imunofluorescência mostrando que as células continuaram
expressando marcadores mesenquimais. Magnificação: 10x.
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6 DISCUSSÃO

As células-tronco revolucionaram a medicina e a forma de estudar as
doenças, produzindo células e tecidos in vitro que servem inclusive para o teste de
fármacos, em plataformas que possibilitam maior rapidez e segurança. Pensando na
produção de tipos celulares in vitro, a transdiferenciação é um processo de grande
aplicabilidade e que revela que o conhecimento científico acerca da irreversibilidade
e imutabilidade das linhagens celulares ainda é precário.
Tendo em vista a grande utilidade das CTM para o estudo e ou o tratamento
de doenças, principalmente para estudar doenças neurodegenerativas, o domínio de
técnicas de transdiferenciação seriam uma alternativa à produção das iPSC, já que o
processo de produção de células neurais, sem passar pelas iPSC, diminuiriam
substancialmente o trabalho e o custo do processo. Além disso, a transdiferenciação
de CTM para células neuronais abririam portas para um possível tratamento
autólogo mais seguro, pois diferentemente das CTM, as iPSC formam teratomas in
vivo e não há maneira de garantir que todas as células iPSC em cultivo estariam
pré-diferenciadas antes da aplicação (ZHOU; MELTON, 2008).
Este projeto explorou a utilização de CTM extraídas da polpa de dentes
decíduos esfoliados (SHED) como célula-tronco escolhida para os testes de
transdiferenciação neuronal. Apesar de vantajosas pela facilidade de obtenção e sua
origem embrionária ectomesenquimal (CHEN et al., 2013), células-tronco derivadas
de tecidos dentais apresentam taxa relativamente alta de contaminação pela
bactéria do gênero micoplasma (Mycoplasma sp), por ser parte da flora da região
oral. A presença desta bactéria muitas vezes inviabiliza a cultura celular, como
amplamente descrito na literatura, e faz-se necessário o tratamento com antibiótico
antes de sua utilização (UPHOFF; DENKMANN; DREXLER, 2012). A presença da
bactéria pode não apenas afetar a taxa de multiplicação como também atrapalhar o
processo de transdiferenciação celular (informação não publicada). Por esse motivo
foram

realizados

testes

de

PCR

antes

de

realizar

os

protocolos

de

transdiferenciação. As células utilizadas neste projeto foram tratadas com
Plasmocina conforme descrito pelo fabricante, e, como demonstrado nos resultados
do PCR, estavam livres de contaminação.
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Os protocolos usados para transdiferenciação neuronal das SHED seguiram
preceitos e usaram reagentes anteriormente descritos para indução neuronal. O βmercaptoethanol é um agente redutor utilizado em processos de reprogramação e
diferenciação celular. Já foi visto que este composto foi eficientemente usado na
diferenciação neuronal de certos tipos celulares em neurônios como as célulastronco do tecido adiposo (ASCs) (PAVLOVA et al., 2012), células hepáticas fetais
(LIU; ZHANG, 2004), hESCs (LEE et al., 2007), respeitando-se, o limite de
toxicidade para as células em diferenciação (LU; BLESCH; TUSZYNSKI, 2004;
TAHA et al., 2013)
O ácido ascórbico, por sua vez, funciona como um anti-oxidante liberado na
fenda sináptica durante as sinapses (HARRISON; MAY, 2010), modulador de
neurotransmissão (LEVINE et al., 1985; TODD; BAUER, 1988; MAJEWSKA; BELL;
LONDON, 1990) ou cofator na produção de neurotransmissores (LEVINE; MORITA;
POLLARD, 1985). No que se diz respeito a neurogênese, o ácido ascórbico já foi
utilizado em meio suplementado com N2 para a diferenciação de rosetas neurais,
para a formação de neurônios motores (LEE et al., 2007), nociceptivos (BOISVERT
et al., 2015) e até mesmo dopaminérgicos (YAN et al., 2005) a partir de hESCs.
Além disso, sua presença em meio de co-cultura com células de Schwann e
neurônios foi capaz de diferenciar tais células da glia e promover consequente
formação de lâmina basal e mielina (ELDRIDGE; BUNGE; BUNGE, 1989). Em
protocolos in vivo, o ácido ascórbico esteve relacionado ao aumento da taxa
neurogênica em condições pós-AVC isquêmico (CORBETT et al., 2015).
Há algumas décadas, Zalani e colaboradores discutiram os níveis de ácido
ascórbico em cérebros em formação de fetos em todos os estágios gestacionais. Foi
visto que em todos eles, o ácido ascórbico esteve presente em maiores níveis
cerebrais se comparado às adrenais (ZALANI; RAJALAKSHMI; PAREKH, 1989) e
sabe-se que, devido ao seu potencial antioxidante, o ácido ascórbico consegue
melhorar o processo de reprogramação celular e, enfim, a produção de iPSCs
(ESTEBAN et al., 2010). Desta forma, as propriedades e demais funções biológicas
do Ácido Ascórbico são potencialmente interessantes na construção de novos
protocolos de diferenciação direta ou via reprogramação para a produção de células
neurais e, em uma visão mais ampla, para a medicina regenerativa.
Como o objetivo deste trabalho foi testar diferentes protocolos para a
diferenciação, o primeiro protocolo teve como intuito verificar se o procedimento
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utilizado para produzir iPSC e diferencia-las em neurônios poderiam ser usadas para
transdiferenciar as SHED em neurônios. Durante o protocolo, houve alteração na
morfologia das células, porém, ao final do protocolo, estas células voltaram à
morfologia original.
Os resultados de caracterização morfológica obtidos mostram que a utilização
do β-mercaptoetanol modifica rapidamente a estrutura das células em cultivo e que o
ácido retinóico promove uma mudança mais lenta, porém ambos promovem a
morfologia de células neuron-like, o que corrobora com outros estudos que apontam
resultados semelhantes. Estes estudos descrevem esta alteração da morfologia
como sendo artefato técnico devido ao sofrimento celular, quebra do citoesqueleto e
retração da borda celular atribuídos à toxicidade desses compostos (NEUHUBER et
al., 2004; MAMMADOV; KARAKAS; ISIK, 2011). Em nossos protocolos, um aspecto
de sofrimento celular foi observado quando as células estavam sob o modelo 2D, ou
seja, aderidas a placa de cultura sob a forma de monocamada. Entretanto, a
morfologia fusiforme original das SHED ficou relativamente preservada, com o
formato fusiforme ainda mais afilado, mas observando-se poucas e pequenas
protrusões celulares, mas que não lembravam neuritos. A avaliação da diferenciação
neural tem sido fortemente baseada na morfologia das células e na expressão de
marcadores neurais (JORI et al., 2005; YU et al., 2007). No nosso trabalho, porém, a
medida que os dias de indução seguiam, as células começaram a desaparecer,
provavelmente por um processo de morte celular, o qual não foi identificado como
sendo apoptose nem necrose. Por isso, não foi possível realizar experimentos para
verificar a atividade elétrica destas células.
A expressão de marcadores neurais através de ensaios imunofluorescência é
uma medida usada em diversos protocolos de diferenciação celular e também foi
usada neste projeto para verificar a eficácia da transdiferenciação (BAE et al., 2011;
NOURBAKHSH et al., 2011). Entretanto, nossos resultados revelaram que a maioria
das células continuou expressando os marcadores de células-tronco mesenquimais
originalmente expressos e poucas células expressaram o marcador de neurônios em
diferenciação MAP2.
A ideia deste projeto em usar as SHED como células-tronco candidatas a
transdiferenciação neuronal se deu em função de sua origem ser ectomesenquimal,
e, portanto, as SHED poderiam ser mais susceptíveis para a diferenciação neuronal
que outras CTM, pouco descritas na literatura como células capazes de fazer
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neurônios funcionais. Os trabalhos que realizaram a diferenciação neuronal das
SHED e CTPD mostram que, assim como neste trabalho, as células expressam
marcadores neuronais em pequena escala e continuam expressando marcadores
mesenquimais após o processo de diferenciação (MORSCZECK et al., 2010; ELLIS
et al., 2014; OSATHANON et al., 2014).
Neste trabalho nós utilizamos protocolos descritos na literatura capazes de
induzir diferenciação neuronal de células-tronco embrionárias e iPSC, e também
lançamos mão de protocolos de pré-indução química que poderiam dar mais força
ao processo de diferenciação neuronal. Entretanto, mesmo usando várias
estratégias, não foi possível observar nem mesmo uma morfologia nas SHED pósdiferenciação que indicasse que as mesmas estavam se diferenciando em células
neurais.
Com os resultados obtidos neste projeto podemos afirmar que as SHED não
têm capacidade de se diferenciar em neurônios funcionais através do método de
transdiferenciação por indução química. Entretanto, sabemos que as SHED podem
se diferenciar em neurônios funcionais se antes forem submetidas ao processo de
indução de pluripotência. Estes achados corroboram com a tese de que as CTM não
podem se diferenciar em células do sistema nervoso, cuja origem embrionária vêm
de um folheto diferente das células mesenquimais, ou seja, ectoderma e
mesoderma, respectivamente.
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7 CONCLUSÃO



As SHED podem apresentar formato “neuron-like” após indução química,
porém isto pode ser devido ao sofrimento celular, deixando-as disformes e
assemelhando-se a um neurônio;



Os meios utilizados para a produção de EB e neurônios mostrou-se ineficaz
na indução da diferenciação neuronal das SHED;



O uso do Beta-Mercaptoetanol e do Ácido Ascórbico, regularmente utilizados
na literatura para o processo de transdiferenciação com indução química,
induziram sofrimento e aparentemente houve morte celular;



A presença da dorsomorfina e do SB431542 mostrou-se ineficaz para o
processo de diferenciação quando as células foram cultivadas no sistema 3D;



As células mantiveram a expressão do marcador mesenquimal (CD73) após
os protocolos de indução química utilizados neste trabalho;



A morte celular inviabilizou a realização de experimentos como RT-PCR e
análise de cálcio para verificar a atividade destas células;



Os protocolos de transdiferenciação por indução química testados foram
ineficazes para induzir diferenciação neuronal das SHED.
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