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RESUMO 

O complexo da esclerose tuberosa (TSC) é um transtorno clínico, com expressividade 

variável, caracterizado por hamartomas que podem ocorrer em diferentes órgãos. Tem herança 

autossômica dominante e é devido a mutações em um de dois genes supressores de tumor, 

TSC1 ou TSC2. Estes codificam para as proteínas hamartina e tuberina, respectivamente, que 

se associam formando um complexo macromolecular que regula funções como proliferação, 

diferenciação, crescimento e migração celular. As lesões cerebrais podem ser muito graves em 

pacientes com TSC e caracterizam-se por nódulos subependimários (SEN), astrocitomas 

subependimários de células gigantes (SEGA), tuberosidades corticais e heterotopias neuronais, 

podendo relacionar-se clinicamente à epilepsia refratária à terapia medicamentosa, deficiência 

intelectual, desordens do comportamento e hidrocefalia.  

O potencial de crescimento de SEGA até os 21 anos de idade dos pacientes exige 

acompanhamento periódico por exame de imagem e condutas clínicas ou cirúrgicas, conforme 

indicação médica. As lesões subependimárias têm sido explicadas por déficits de controle da 

proliferação, crescimento e diferenciação de precursores neuro-gliais na zona subventricular 

telencefálica. Embora a capacidade da tuberina em inibir a proliferação celular pela repressão 

do alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR) esteja bem documentada, outros aspectos 

celulares do desenvolvimento de SEGA ainda não foram examinados. Assim, é importante 

estabelecer um sistema in vitro para o estudo de células da zona subventricular e testá-lo na 

análise das proteínas hamartina e tuberina. Neste sentido, o cultivo de neuroesferas em 

suspensão é muito apropriado. 

Neste estudo, buscamos relacionar a expressão e distribuição subcelular da hamartina 

e tuberina à capacidade proliferativa e de diferenciação das células de neuroesferas cultivadas 

in vitro a partir da dissociação da vesícula telencefálica de embriões de ratos normais. 
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Analisamos a expressão e distribuição subcelular da hamartina e tuberina por 

imunofluorescência indireta em células entre a primeira e a quarta passagens das 

neuroesferas, sincronizadas nas fases G1 ou S do ciclo celular e após a reentrada no ciclo 

celular, através da incorporação de 5-bromo-2’-desoxiuridina (BrdU) e imunofluorescência com 

anticorpo anti-BrdU.  

Em geral, células de neuroesferas apresentaram baixa colocalização entre hamartina e 

tuberina in vitro. A expressão da tuberina foi elevada em basicamente todas as células das 

esferas e fases do ciclo celular; ao contrário, a hamartina apresentou-se principalmente nas 

células da periferia das esferas. A colocalização entre hamartina e tuberina foi observada em 

células mais periféricas das esferas, sobretudo no citoplasma e, em G1, no núcleo celular. A 

proteína rheb, que conhecidamente interage diretamente com a tuberina, apresentou 

distribuição subcelular muito semelhante à desta. Ao carenciamento das células visando à 

parada do ciclo celular na transição G1/S, tuberina distribuiu-se ao núcleo celular em quase 

todas as células avaliadas e, de forma menos frequente, a hamartina também. À reentrada no 

ciclo celular pelo reacréscimo dos fatores de crescimento, avaliaram-se células com 

incorporação de BrdU ao seu núcleo celular, após 72 e 96 horas. Nestas, tuberina mostrou-se 

novamente no citoplasma de forma preponderante e hamartina manteve-se citoplasmática, em 

geral subjacente à membrana plasmática, em níveis mais baixos. Os grupos cujas células 

reciclaram por 72 ou 96 horas diferiram quanto ao aumento significativo da expressão da 

hamartina em células proliferativas no último. À diferenciação neuronal, aumentaram-se os 

níveis de expressão de hamartina observáveis à imunofluorescência indireta, tornando-se 

equivalentes àqueles da tuberina. 

Concluímos que as células de neuroesferas cultivadas em suspensão apresentam-se 

como um sistema apropriado ao estudo da distribuição das proteínas hamartina e tuberina e 

sua relação com o ciclo celular.  
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ABSTRACT 

The tuberous sclerosis complex (TSC) is a clinical disorder with variable expressivity, 

characterized by hamartomas that can occur in different organs. It has autosomal dominant 

inheritance and is due to mutations in one of two tumor suppressor genes, TSC1 or TSC2. 

These encode for the proteins hamartin and tuberin, respectively, which are associated in a 

macromolecular complex which functions as a regulator of cell proliferation, differentiation, 

growth and migration. TSC brain lesions may be severe and are characterized by 

subependymal nodules (SEN), subependymal giant cell astrocytomas (SEGA), neuronal 

heterotopias and cortical tubers, and may be clinically related to refractory epilepsy, intellectual 

disability, behavioral disorders and hydrocephaly. 

The growth potential of SEGA up to 21 years of age in TSC patients requires regular 

monitoring by imaging. Clinical and surgical interventions may be medically indicated. 

Subependymal lesions have been explained by deficient control of proliferation, growth and 

differentiation of neuro-glial progenitors from the telencephalic subventricular zone. While 

tuberin ability to inhibit cell proliferation by repressing the mammalian target of rapamycin 

(mTOR) has been well documented, other cell aspects of SEGA development have not been 

thoroughly examined. Therefore, it is important to establish conditions for an in vitro system to 

study the cells from the subventricular zone and to test its suitability for the study of the TSC 

proteins. In this regard, the neurosphere suspension culture is very appropriate. 

We evaluated the expression and subcellular distribution of hamartin and tuberin in 

relation to the proliferation and differentiation capability of neurosphere cells derived in vitro 

from the dissociation of the telencephalic vesicle of normal E14 rat embryos. These analyses 

were performed by indirect immunofluorescence in cells from first through fourth passages of 

neurospheres, synchronized in G1 or S phases of the cell cycle, and after reentry into the cell 
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cycle by the addition of 5-brome-2’-desoxyuridine (BrdU) and immunolabeling with anti-BrdU 

antibody. 

In general, neurosphere cells presented low colocalization between hamartin and tuberin 

in vitro. Tuberin expression was relatively high in basically all neurosphere cells and cell cycle 

phases, whereas hamartin distributed mainly to cells from the periphery of the spheres. In these 

cells, hamartin and tuberin colocalization was evident mostly in the cytoplasm and, in G1, also 

in the cell nucleus. Rheb, which is known to interact directly with tuberin, had subcellular 

distribution very similar to tuberin. Cell starvation indicating cell cycle arrest at G1/S 

redistributed tuberin to the cell nucleus in virtually all cells examined, what was accompanied by 

nuclear location of hamartin in a small subset of cells. When cells were allowed to reenter cell 

cycle by adding growth factors, we evaluated BrdU-labeled nuclei 72 and 96 hours later. In the 

two groups, tuberin was shown to move back to the cytoplasm as well as hamartin, which 

apparently maintained its lower expression levels distribution underneath the plasma 

membrane. Group of cells that recycled for 96 hours had significantly more expression of 

hamartin than those cells that cycled for only 72 hours. After neuronal differentiation, hamartin 

expression levels observed by immunofluorescence were similar to those of tuberin. 

We conclude that neurosphere cells cultured in suspension showed to be an appropriate 

cell system to study hamartin and tuberin distribution in respect to the cell cycle. 
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I. INTRODUÇÃO 

O complexo da esclerose tuberosa (TSC) é um transtorno do desenvolvimento, com 

herança autossômica dominante e prevalência estimada entre 1:27.000 e 1:10.000 (Hunt e 

Lindebaum, 1984; Sampson et al., 1989; Osborne et al., 1991). Tem expressividade variável e 

penetrância de pelo menos 90% (Hunt e Lindebaum, 1984; Gómez, 1988; Northrup et al., 

1993). É caracterizado, sob o ponto de vista patológico, por lesões (i) circunscritas; (ii) 

displásicas (tipo celular característico do órgão de origem, mas com desalinhamento em 

relação às demais células); (iii) podendo apresentar taxa de proliferação celular ligeiramente 

aumentada, caracterizando tumores benignos de crescimento lento (hamartomas). As lesões 

do TSC podem acometer múltiplos órgãos, embora ocorram principalmente no cérebro, retina, 

coração, rins, pele e pulmões (Gómez et al., 1999). Duas características adicionais são 

comumente observadas nessas lesões: (iv) o aumento do tamanho das células, as quais são 

muitas vezes descritas como ‘células gigantes’, possivelmente em decorrência de uma 

desregulação do crescimento celular; e (v) a inconsistência à caracterização do tipo celular 

para cada lesão, sugerindo falha na diferenciação celular. Desta forma, observam-se 

deficiências da proliferação, crescimento e diferenciação celular, em vários tipos de lesões no 

TSC (Huttenlocher e Wollmann, 1991). 

1. Diagnóstico Clínico de TSC 

Um breve relato sobre as lesões e diagnóstico clínico de TSC será apresentado a 

seguir. As lesões de pele incluem as máculas hipomelanóticas, com uma prevalência de 90% 

dos casos de TSC; os angiomiofibromas faciais, com distribuição principalmente malar, em 

75% dos pacientes; espessamento da pele na região facial frontal (placas fibróticas) ou região 

lombar (placas em couro, do inglês, shagreen patch, ou ‘casca de laranja’), em cerca de 20% a 

55% dos casos; os fibromas subungueais em 20% dos pacientes; a poliose (descoloração) do 

cabelo e cílios e as lesões em confetti, hipercrômicas em pequeno percentual dos casos. 
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Embora a maioria das lesões de pele constitua, sobretudo, um problema estético, elas são 

muito úteis ao diagnóstico clínico do TSC e algumas delas, como os angiomiofibromas e 

fibromas, podem causar dor (Roach e Sparagana, 2004).  

O rabdomioma cardíaco, presente em cerca de 50% dos pacientes com TSC, é um 

tumor do músculo cardíaco, que ocorre com maior frequência entre o terceiro trimestre pré-

natal e o primeiro ano de vida, podendo haver um aumento de frequência na puberdade. É 

normalmente assintomático, tendendo a regredir e desaparecer, embora possa causar arritmias 

cardíacas (Smythe JF et al., 1990; Roach e Sparagana, 2004).  

Cerca de 70% dos adultos com TSC terão angiomiolipomas com localização, 

notavelmente, renal. É a lesão renal mais comumente associada ao TSC, é composta por 

células de origem mesodérmica, compreendendo adipócitos, músculo liso e endotélio, em 

composição variável. Angiomiolipomas renais são em geral múltiplos e bilaterais, podem sofrer 

complicações vasculares como fenômenos trombóticos e sangramento, causando dor. Quando 

no parênquima renal, eles podem complicar com insuficiência renal crônica (Steiner et al., 

1993; Kennelly et al., 1994; van Baal et al., 1994). Cistos renais simples, em geral múltiplos, 

sem caracterizar rins policísticos ocorrem em até 15% dos casos de TSC. Por outro lado, a 

doença policística renal, associada ao TSC, acomete aproximadamente 5% dos pacientes. O 

carcinoma de célula renal e oncocitomas renais podem afetar 1% dos pacientes TSC (Jozwiak 

S, et al. 2000; Cook JA, et al. 1996; O’Callaghan FJ, et al. 2004; Henske EP et al., 2005).  

As lesões pulmonares não são comuns e compreendem a hiperplasia multifocal 

micronodular de pneumócitos (HMMP) e a linfangioleiomiomatose (LAM). A HMMP consiste na 

proliferação epitelial de pneumócitos do tipo II (hamartoma) formando pequenos nódulos (1 a 

10 milímetros), com margens claras, na parede do alvéolo, em ambos os pulmões, podendo 

acometer pacientes dos sexos feminino ou masculino, em uma frequência entre 2 e 3% no 

TSC. HMMP pode ocorrer de forma independente da LAM pulmonar (Muir et al., 1998; 
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Maruyama et al., 2001; Hayashi et al., 2010). A LAM pulmonar afeta, basicamente, pacientes 

do sexo feminino e consiste de proliferação anormal de células semelhantes ao músculo liso e 

destruição cística do parênquima pulmonar (Ryu JH, et al. 2006).  

Os hamartomas astrocíticos na retina estão presentes em até cerca de 50% dos casos 

de TSC e podem se apresentar, à oftalmoscopia, desde lesões planas, semi-transparentes 

àquelas nodulares, frequentemente multinodulares, de aparência sólida (Nyboer et al., 1976; 

Zimmer-Galler e Robertson, 1995; Mennel S et al., 2007). Embora essas lesões tendem a se 

manter estáveis, podem evoluir a calcificação, além do raro surgimento de novos hamartomas 

retinianos. 

Principais manifestações no sistema nervoso central 

Embora o TSC possa comprometer basicamente qualquer órgão, manifesta-se mais 

comumente como um transtorno do desenvolvimento neurológico, com epilepsia, deficiência 

intelectual, autismo, outras desordens do comportamento e hidrocefalia (Smalley et al., 1998; 

Curatolo et al., 2003; Prather et al., 2004; Thiele et al., 2004). Além dos hamartomas 

astrocíticos de retina, quatro tipos de lesões são identificados aos exames de imagem ou 

postmortem do sistema nervoso central dos pacientes com TSC. A primeira dessas lesões deu 

o nome à doença; são as tuberosidades corticais, também denominadas túberes corticais. 

Consistem de alargamentos dos giros da superfície cerebral ou lesões circunscritas no 

parênquima cerebral, cortical ou subcortical, sendo mais firmes do que o parênquima adjacente 

e, por isso, tendo o termo esclerose denominado a doença. São caracterizadas como 

displasias, apresentando neurônios piramidais desorganizados, astrócitos displásicos, pontos 

de gliose e desmielininização. Uma vez que se acredita que as tuberosidades corticais sejam 

compostas por células não proliferativas, essas são caracterizadas como hamártias e não 

como hamartomas. Por outro lado, é possível se observar gliose reativa nas lesões 

(Huttenlocher e Wollmann, 1991; Scheithauer e Reagan, 1999). 
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As tuberosidades corticais estão associadas a todas as alterações neurológicas, exceto 

à hidrocefalia. Parte dos pacientes abaixo de dois anos de idade apresentam as crises 

convulsivas sob a forma de espasmos infantis que, apesar de terem uma resposta parcial à 

terapia medicamentosa, não apresentam resultados plenamente satisfatórios (Chiron et al., 

1997; Hancock e Osborne, 1998; Curatolo et al., 2001; Thiele 2004). A maior parte dos 

pacientes com espasmos infantis evoluirá com crises convulsivas de outros tipos - tônico-

clônica, complexa parcial, ausência (Chu-Shore, 2010). Muitos desses pacientes são 

submetidos à ressecção cirúrgica dos hamartomas em foco com atividade 

eletroencefalográfica, com algum sucesso (Parain et al., 2001; Weiner et al, 2004). Há uma 

relação direta entre a falta de controle terapêutico da epilepsia e a gravidade da deficiência 

intelectual. Embora não se tenha estabelecido de maneira convincente uma correspondência 

entre o número e localização de tuberosidades corticais e a gravidade clínica, aquelas com 

distribuição temporal parecem associar-se mais frequentemente aos quadros graves de 

epilepsia e autismo (Goodman et al., 1997; Holmes et al.,2007). As tuberosidades corticais são 

lesões do desenvolvimento encefálico, com aparecimento na primeira infância, estando a 

ausência de manifestações clínicas nos primeiros cinco anos de vida relacionada à melhor 

função cognitiva e social nesta e nas fases sucessivas do desenvolvimento (Joinson et al., 

2003; Humphrey et al., 2004). 

Associados às tuberosidades corticais ou isoladamente, podem-se observar três tipos 

de lesões: (i) nódulos subependimários (SENs); (ii) astrocitomas subependimários de células 

gigantes (SEGAs); e (iii) linhas de migração neuronal na substância branca subcortical que 

sugerem heterotopias neuronais (Gómez et al., 1999; DiMario et al., 2004). Enquanto 

tuberosidades corticais e heterotopias neuronais são consideradas hamártias, lesões sem 

crescimento, SENs e SEGAs são hamartomas formados por astrócitos displásicos e células 

neuronais (Gómez et al., 2009). A localização de SENs e SEGAs está restrita, como o nome 
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indica, à região subjacente ao epêndima, epitélio que reveste os ventrículos cerebrais, estando 

comumente próximo ao forame de Monro. Embora classificados como astrocitomas (Lopes et 

al., 2007), a composição neuro-glial dos SEGAs poderia classificá-los como tumores de origem 

mista (Buccoliero et al., 2009).  

Poucos casos de SEGA foram descritos no período neonatal (Boesel et al., 1979). Há 

um relato de caso de SEGA pré-natal em feto feminino, sem história familiar de esclerose 

tuberosa (Raju, 2007). Acredita-se que os SEGAs sejam tumores relacionados aos SENs, 

embora maiores e muitas vezes altamente vascularizados. SENs e SEGAs acontecem em 10 a 

15% dos pacientes com TSC e podem causar obstrução do fluxo do líquido cérebro-espinhal, 

ocasionando hidrocefalia, cujo quadro de hipertensão intracraniana, que pode estar associado, 

é caracterizado por cefaléia, vômito, pailedema e distúrbios visuais. SEGA pode também 

agravar a epilepsia (Torres et al., 1998; Goh et al., 2004; Ribaupierre et al., 2007) e os déficits 

cognitivos e comportamentais (Sharma et al., 2004; Franz et al., 2009; revisto por Berhouma et 

al., 2010).  

SEGAs e SENs podem ser diagnosticados por meio de exames de imagem 

(ressonância nuclear magnética, RNM ou tomografia computadorizada, TC) nos pacientes. O 

seu seguimento periódico (a cada um a dois anos) por exames de imagens é indicado até os 

21 anos de idade (Nabbout et al., 1999; Roach et al., 1999 Conference) devido à tendência de 

aumento de tamanho de SEN nesse período, passando a ser caracterizado como SEGA se 

acima de um centímetro de diâmetro à RNM (Inoue et al., 1998; Baron et al., 1999; Hasoya et 

al., 1999).  

Embora a apresentação clínica do TSC possa ser muito variável (Hunt e Lindebaum, 

1984; Gómez, 1988; Northrup et al., 1993), a tríade proposta por Vogt (1908) que recebeu seu 

nome, consistindo em adenoma sebáceo, deficiência intelectual e epilepsia, foi utilizada 

inicialmente como critério para seu diagnóstico. O diagnóstico do TSC mantém-se 
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essencialmente clínico, sendo, nas últimas quatro décadas, auxiliado por exames de imagem, 

notavelmente a TC cerebral, torácica e abdominal, a RNM do cérebro e a ultrassonografia 

abdominal. O diagnóstico definitivo, provável ou possível do TSC baseia-se na classificação 

dos diversos sinais e sintomas como critérios principais ou secundários, de acordo com a 

frequência de sua observação entre pacientes com TSC ou de forma isolada, na população 

geral (Tabela 1). 

TABELA 1: Critérios principais e secundários para o diagnóstico definitivo*, provável** ou 

possível*** do TSC 

Critérios principais:  

· Angiofibromas faciais ou espessamento da pele na região frontal 

· Fibromas ungueais ou periungueais não traumáticos 

· Máculas hipomelanóticas (três ou mais) 

· Espessamento da pele na região lombar 

· Hamartomas nodulares múltiplos na retina 

· Tuberosidades corticais 

· Nódulos subependimários 

· Astrocitoma subependimário de células gigantes 

· Rabdomioma cardíaco, isolado ou múltiplos 

· Linfangioleiomiomatose (LAM) pulmonar § 

· Angiomiolipoma renal § 

Critérios secundários: 

· Microcrateras escuras aleatoriamente distribuídas no esmalte dentário 

· Pólipos retais hamartomatosos 

· Cistos ósseos 

· Linhas de migração radial na substância branca cerebral 

· Fibromas gengivais 

· Hamartoma não renal 

· Acromia retiniana 

· Lesões em confete hipercromáticas na pele  

· Cistos renais múltiplos  
As lesões cerebrais encontram-se sublinhadas. 
*Diagnóstico definitvo de TSC: dois sinais principais ou um principal e dois secundários; 
**Diagnóstico provável de TSC: um sinal principal e um secundário; 
***Diagnóstico possível de TSC: um sinal principal ou dois sinais secundários. 
§LAM pulmonar e AML renal no mesmo paciente constituem, juntos, um único sinal principal (Orlova e Crino, 2010). 
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2. Patogênese de SEN e SEGA 

No encéfalo, os quatro tipos de lesões observadas no TSC (Fig 1, Tabela 1, 

sublinhadas) comumente apresentam deficiências nos três processos celulares mencionados, a 

proliferação, a diferenciação e o crescimento celular. Além disso, duas lesões, as 

tuberosidades corticais e a heterotopias neuronais, parecem ser decorrentes de déficits da 

migração e adesão celular (Huttenlocher e Wollmann, 1991; Scheithauer e Reagan, 1999). 

Neste trabalho, atenção será dada às lesões subependimárias, cujas alterações na 

proliferação, diferenciação e crescimento celulares foram bem documentadas. 

 

Figura 1: Localização de nódulos subependimários (SEN) e astrocitomas subependimários de 
células gigantes (SEGA, verde), tuberosidades corticais (vermelho) e heterotopias neuronais 
(amarelo) em relação aos ventrículos cerebrais (brancos). Desenho de corte coronal do 
encéfalo, mostrando os ventrículos laterais e as regiões corticais (cinza escuro) e subcorticais 
(cinza claro, interno). Os ventrículos são revestidos por epitélio simples (epêndima) em 
continuidade com a região subcortical denominada região subventricular.  

 

À inspeção, SENs se apresentam como uma lesão arredondada ou ovoide, projetando-

se à cavidade ventricular, com superfície lisa, firme e, devido à frequente calcificação, 

endurecida. Variáveis em tamanho, SENs podem se mostrar alinhados na parede do ventrículo, 

com aparência de “gotas de cera de vela”. Embora possam ocorrer nos terceiro e quarto 

ventrículos e também no aqueduto cerebral, a grande maioria dos SENs tem localização no 
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sulco tálamo-estriado dos ventrículos laterais. Quando maiores, sua porção mais profunda 

pode estar nos núcleos talâmico e caudado (Scheithauer e Reagan, 1999). 

SENs são revestidos pelo epitélio do epêndima, de forma relativamente intacta, 

apresentam-se não-infiltrativos e com arquitetura sólida, que pode requerer sua descalcificação 

para ser seccionado para análise anatomo-patológica. Células gigantes, com vários núcleos, 

convolutos e grandes tendem a ser observadas no interior do nódulo. Seu corpo celular é, em 

geral, envolto por processos fibrilares, em rede frouxa ou densa. São lesões muito 

vascularizadas, cujos vasos têm tendência à hialinização. Formações concêntricas de cálcio 

acumulam-se inicialmente ao redor dos vasos, agregando-se posteriormente no estroma 

tumoral. Hemorragia e necrose, assintomáticas, internas ao SEN são eventos raros e próprios 

dos nódulos grandes (Scheithauer e Reagan, 1999).  

SENs podem potencialmente evoluir a SEGAs, uma hipótese sustentada pelo 

seguimento com exames de imagem, semelhanças histológicas entre esses hamartomas e sua 

localização encefálica. A maioria dos SEGAs é uma massa solitária, discreta, maior que 1 cm 

de diâmetro e localização próxima ao forame de Monro. Embora alguns sejam internos ao 

parênquima cerebral, a invasão difusa do mesmo não é uma característica do SEGA. Seu 

estroma vascular é proeminente, lembrando formações angiomatosas. A calcificação e 

hialinização vasculares contribuem à ocorrência rara de hemorragia intramural, espontânea. A 

calcificação do estroma é mais comum em SEN do que em SEGA (Shepherd et al., 1991; 

Stefansson et al., 1991; Huttenlocher e Wollmann, 1999; Scheithauer e Reagan, 1999). 

SEGAs podem exibir uma variedade de arranjos celulares, que inclui células fusiformes, 

alinhadas em grupos perivasculares, agregados de células epitelioides ou em forma de 

gânglios, e células gigantes com nucléolo proeminente. Uma apresentação rara e semelhante a 

ependimomas é a formação de células em pseudo-rosetas. As células, embora geralmente 

multinucleadas, apresentam seus núcleos arredondados ou fusiformes, vesiculares a 
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hipercromáticos, com nucléolo proeminente, sem formações convolutas ou bizarras. 

Proliferação endotelial e áreas de necrose são raras e, mais raras são as figuras mitóticas 

(Shepherd et al., 1991). 

Ambos, SENs e SEGAs, contêm astrócitos grandes, multinucleados, com citoplasma 

eosinófilo e aparência poligonal, em fuso ou epitelioide que, em sua maioria, lembra astrócito. 

Embora pouco frequente, a aparência das células pode ser neuronal. À imunohistoquímica, no 

entanto, a composição mista, neuronal e glial, é observada pela imunorreatividade para as 

proteínas acídica fibrilar glial (GFAP), ligante de cálcio (S-100, própria da linhagem glial), 

enolase neuronal, neurofilamentos, sinaptofisina, tubulina beta-III (Altermatt et al., 1992; Inoue 

et al., 1998; Baron et al., 1999, Mizuguchi et al., 2001; Sharma et al., 2004; Chan et al., 2004). 

SEN e SEGA expressam a proteína 4 mediadora da resposta da colapsina (CRMP4) e 

doublecortina, marcadores da zona subventricular (Seung-Ki et al., 2001, Lee et al., 2003; Chan 

et al., 2004; Ess et al., 2004; Buccoliero et al., 2009). Em conjunto, esses dados sugerem que 

SEN e SEGA sejam decorrentes de defeitos de diferenciação celular (positividade para 

marcadores neurais e gliais) e derivados de precursores neurogliais, subventriculares (Crino et 

al., 1996). O mais alto número celular observado em nódulos subependimários e SEGAS deve-

se provavelmente a maiores índices proliferativos de precursores neuro-gliais. Finalmente, as 

células aumentadas de tamanho de SENs e SEGAs sugerem alterações no controle do 

crescimento celular (Huttenlocher e Wollmann, 1999; Stefansson et al., 1991). 

3. Os genes TSC1 e TSC2 e as proteínas por eles codificadas 

O TSC pode ser causado por mutações em um de dois genes supressores de tumor, os 

genes 1 e 2 do complexo da esclerose tuberosa (do inglês, Tuberous Sclerosis Complex 1 and 

2, TSC1 e TSC2). TSC1 mapeia-se em 9q34.1, tem 23 éxons e expressa um transcrito de 8.6 

kb, que codifica para uma proteína hidrofílica de 140 kDa, hamartina (van Slegtenhorst et al., 

1997). TSC2 mapeia-se em 16p13.3, expressa um transcrito de 5.5 kb, contendo 41 éxons e 
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codifica para uma proteína de 200 kDa, tuberina (The European Chromosome 16 Tuberous 

Sclerosis Consortium, 1993). 

As mutações em TSC2 são cinco vezes mais comuns do que em TSC1 e podem estar 

associadas a fenótipos mais graves (Jones et al., 1997; Dabora 2001). As deleções em TSC2 

que comprometem o domínio GAP (do inglês, GTPase activating protein) da tuberina, 

composto por 300 aminoácidos, podem também associar-se aos déficits neurológicos mais 

graves de TSC (Maheshwar et al., 1997; Dabora et al., 2001). Há um percentual pequeno de 

casos (3-5%) em que deleções em TSC2 compreendem o gene vizinho, PKD1 (do inglês, 

Polycystic Kidney Disease 1), causando um quadro de rins policísticos (Sampson et al., 1997).  

Os produtos de TSC1 e TSC2, hamartina e tuberina, respectivamente, interagem 

formando um complexo funcional heterodimérico (Planck et al., 1998; Nellist et al., 1999). A 

região de hamartina que pode interagir com a tuberina compreende do resíduo 302 ao 430. Os 

primeiros 418 aminoácidos da tuberina contêm o sitio de interação para hamartina (Fig. 2, 

Plank et al., 1998). A interação hamartina/tuberina é regulada pela fosforilaçao da tuberina em 

resíduos de serina e treonina, e pela sua ubiquitinação pela ubiquitina ligase E3 (HERC1), que 

pode reconhecer seus 608 aminoácidos iniciais (Chong-Kopera et al., 2006; Lu et al., 2004). 

Esses e vários outros resíduos de serina e treonina de hamartina e tuberina já foram 

documentados como alvo de diferentes cinases regulando a atividade e distribuição subcelular 

dessas proteínas (Fig. 2). Essa regulação será discutida a posteriormente. 

No sistema nervoso central, tuberina e hamartina co-localizam-se, sendo detectadas no 

córtex cerebral, hipocampo, cerebelo, tronco cerebral, epitélio do plexo coróide, substância de 

Nissl de neurônios motores da medula espinhal e astrócitos (Gutmann et al., 2000; Johnson et 

al., 2001; Murthy et al., 2001). Tuberina no cerebelo adulto é expressa na região perinuclear 

das células de Purkinje e hamartina pode ser observada em astrócitos e processos neuronais. 

Por outro lado, nos neurônios do córtex cerebral, ambas as proteínas são expressas no corpo 
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celular e no processo neuronal onde tuberina tem uma distribuição perinuclear e hamartina é 

mais homogeneamente distribuída no corpo celular e nos processos. Em astrócitos, hamartina 

em comparação a tuberina é mais altamente expressa, sugerindo que esta poderia ser 

importante no controle do crescimento em astrócitos (Gutmann et al., 2000). 

 

Figura 2: Diagramas mostrando a estrutura de domínios e localização de motivos de fosforilação das 
proteínas hamartina (A) e tuberina (B), que possuem em sua forma completa, respectivamente, 1164 e 
1807 aminoácidos, como indicado. Estão indicados os terminais amino (N) e carboxílico (C), os domínios 
de interação entre as duas proteínas (vermelho) e os domínios coiled-coil e ativador de GTPase (GAP), 
em amarelo, respectivamente, de hamartina e tuberina. Os sítios de fosforilação em serinas (S) e 
treoninas (T) e a numeração desses aminoácidos estão indicados em cada diagrama. Entre parênteses, 
o acrônimo da cinase demonstrada experimentalmente para fosforilação do respectivo resíduo, como se 
segue: GSK3b (cinase da sintase de glicogênio 3 β), CDK1 (cinase dependente de ciclina 1), ERK2 
(cinase regulada por sinal extracelular 2), AKT (cujo nome provém da linhagem de timoma derivada de 
vírus Ak, também conhecida como cinase proteica B, PKB), MK2 (cinase 2 ativada por MAPK, cinase 
ativada por mitógeno), AMPK (cinase ativada por AMP) e RSK1 (cinase 1 da proteína ribossomal S6). 
Estão representados apenas alguns resíduos alvos de fosforilação. 

 

No sistema nervoso central, a hamartina no complexo heterodimérico pode interagir 

com NF-L e actina através da sua interação direta com proteínas ERM (ezrina, radixina, and 

moesina) na região proximal a central dos cones de crescimento de neurônios, sugerindo a sua 

importância na regulação do citoesqueleto neuronal (Lamb et al., 2000; Haddad et al., 2002). 
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Além do sistema nervoso central, hamartina e tuberina colocalizam-se em outros órgãos como 

rins, pulmões, pâncreas, fígado, intestino delgado, intestino grosso, testículos, sobretudo no 

período embrionário (Johnson et al., 2001, Murthy et al., 2002). 

O domínio GAP da tuberina fica em sua região C-terminal e tem envolvimento na 

inativação de rheb (do inglês, ras-homology enriched in brain), pequena GTPase da 

superfamília Ras, e consequente supressão do crescimento celular por inibição de mTOR (do 

inglês, mammalian target of rapamicyn; Garami et al., 2003; Manning et al., 2003; Tee et al., 

2003; Zhang et al., 2003). A falta de inibição de mTOR, por exemplo em células com mutações 

que inativam o complexo hamartina/tuberina, causa aumento da fosforilação da cinase S6K e 

de seu substrato S6 (proteína 6 da menor unidade - S, do inglês, small - do ribossomo), com 

consequente elevação dos níveis gerais de síntese protéica e crescimento celular (Gao et al., 

2002). Desta forma, a GTPase rheb é um ativador de mTOR e é inibido pela tuberina que a 

mantém ligada a GDP, inativando-a (Fig. 3). 

A fosforilação de tuberina pela cinase AKT nos sítios S939, S981 e T1462 causa a 

inibição de sua atividade GAP para rheb, mantendo altos os níveis de rheb ligado a GTP. Por 

esta via, AKT pode estimular mTOR pela inibição de tuberina ao dissociar o complexo 

hamartina/tuberina e provocar crescimento celular. Um dos estímulos à cinase AKT é o 

hormônio insulina relacionado ao crescimento celular (Fig. 3, Saucedo et al., 2003).  

A mutação somática condizente com o segundo evento mutacional, pela teoria de 

Knudson sobre genes supressores de tumor (Kudson, 1971), tem sido demonstrada 

experimentalmente em grande parte dos hamartomas no TSC, mas não amplamente em lesões 

do sistema nervoso central de pacientes TSC (Sepp et al., 1996; Henske et al., 1996; Arai et 

al., 1999; Niida et al., 2001). Isso pode se dever ao fato de, apesar de clonais, as hamártias e 

hamartomas do TSC serem compostos por um baixo percentual de célula duplamente 

mutadas, mas também por células reativas (Li et al., 2008; Crino et al., 2010). No sistema 
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nervoso, há considerável gliose tanto em SEN e SEGA quanto em tuberosidades corticais 

(Crino et al., 2010). Henske et al. (1997) descreveram perda de heterozigose em 16p13.3 nas 

células fusiformes e epitelioides de SEGA, mas não em células gigantes deste. Outros estudos 

com microdissecção adequada demonstraram o evento mutacional somático em SEGA e 

tuberosidades corticais (Chan et al., 2004; Crino et al., 2010).  

Figura 3: Sinalização do complexo hamartina-tuberina a mTOR. Hormônios, como a insulina, e fatores 
de crescimento ativam a cascata de sinalização pela ativação de receptores com atividade cinásica para 
serina/treonina e consequente ativação das cinases 3 de fosfoinositol (PI3K) e AKT. AKT pode também 
ser ativada pela isoforma 1 da cinase da desidrogenase de piruvato (PDK1). A atividade de AKT inibe 
diretamente o complexo hamartina e tuberina, pela fosforilação desta, mantendo Rheb ligado ao GTP, 
cuja acão ativadora de mTOR, em seu complexo 1 em associação com a proteína raptor (mTORC1), 
induz a síntese protéica pela fosforilação de proteínas-chave nesta via, a cinase da proteína S6 da 
menor subunidade ribossomal (S6K) e a proteína ligante do fator 4E iniciador da tradução (4EBP), 
ambas importantes reguladoras da iniciação traducional. A razão entre monofosfato de 5´-adenosina 
(AMP) e trifosfato de adenosina (ATP) – razão AMP/ATP - reflete o estado nutricional da célula e modula 
a atividade da cinase ativada por AMP (AMPK). Esta via ativa o complexo hamartina-tuberina inibindo 
mTOR via rheb e, consequentemente, a síntese protéica. A fosfatase homóloga à tensina e fosfatase 
(PTEN) inibe mTOR, de modo semelhante ao complexo hamartina-tuberina. (Laplante et al, 2009; 
Jaworski et al., 2006; Tee et al., 2003). 

 



Dissertação de Mestrado 

14 

Em outros casos, a patogênese do SEGA vem sendo sugerida pela haplo-insuficiência 

de TSC1 ou TSC2 ou pela hetorozigose composta em algum loco ainda não identificado, mas 

não entre TSC1 e TSC2. Em tuberosidades corticais, hamartina e tuberina podem apresentar-

se subexpressas ou apresentar uma distribuição alterada, nos tipos celulares específicos 

criando um modelo alternativo para a patogênese (Jansen et al. 2004). Hamartina tem uma 

distribuição principalmente citoplasmática em neurônios normais, mas em tuberosidades 

corticais e células displásicas pode-se encontrar uma distribuição nuclear e citoplasmática. 

Tuberina nas células displásicas tem uma distribuição citoplasmática e granular e em células 

gigantes os níveis desta proteína são mais baixos (Boer et al., 2008). A redução considerável 

dos níveis dessas proteínas é consistente com o modelo de Knudson (1971). Em um estudo 

com SEGAs, obtidos de ressecções cirúrgicas de sete pacientes TSC, a inativação bialélica foi 

demonstrada em seis deles. Em todos os tumores, havia aumento das formas fosforiladas de 

proteínas alvos da ação de mTOR (Chan et al., 2004).  

Na hipótese de haplo-insuficiência, o surgimento de SEGAs poderia estar relacionado 

também à hiperativação de mTOR pela fosforilação de proteínas como S6K, S6 e ERK. Isso se 

relacionaria à hipótese do heterozigoto composto por mutações em genes codificadores para 

proteínas que atuam na mesma via, mas em níveis anteriores ao complexo heterodimérico de 

hamartina-tuberina. Por outro lado, a superprodução de proteínas envolvidas no ciclo celular 

como os protooncogenes, c-Myc ou n-Myc, poderiam ser fatores que potencialmente levariam 

ao desenvolvimento de SEN a SEGA (Chan et al., 2004; Han et al., 2004; Kaper et al., 2006, 

Jozwiak et al., 2004; Jozwiak et al., 2007; Jozwiak et al., 2008).  

4. Hamartina e tuberina no ciclo celular 

O ciclo celular em eucariotos é um processo de eventos coordenados e altamente 

conservados que dão lugar ao crescimento, diferenciação e divisão celular. Este processo é 

controlado por três transições reguladas (checkpoints), que ocorrem (i) entre a fase gap 1 (G1) 
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e a fase de síntese de DNA (S) – transição G1/S; (ii) na própria fase S; e (iii) na transição entre 

a fase gap 2 (G2) e a mitose (fase M) – transição G2/M (Murray e Hunt, 1993). Estas transições 

permitem ou inibem a progressão do ciclo celular mediante cinases dependentes de ciclinas 

(CDKs), as ciclinas especificamente associadas e as proteínas inibidoras de CDK (CKI), como 

p27, p53 e a proteína do retinoblastoma (Hardwiger et al., 1989; Hunt,1989; Gali-Muhtasib e 

Bakkar, 2002).  

O complexo hamartina/tuberina pode antagonizar a rede de sinalização de mTOR/ 

p70SK6, que repercute na regulação do crescimento e da progressão do ciclo celular. Neste 

último caso, a transição desde um estado quiescente G0/G1 a um estado proliferativo S está 

regulado pelas cinases dependentes de ciclinas (CDKs), Cdk2 ou Cdk4 (Soucek et al., 1997). 

Quando as células encontram-se na fase G0/G1 do ciclo celular, as CDKs estão negativamente 

reguladas por pequenas moléculas inibidoras, entre elas se encontra p27, uma proteína com a 

capacidade de ligar-se a Cdk2 no núcleo (Soucek et al., 1998). Por outro lado, quando as 

células entram em fase proliferativa S do ciclo celular, as quantidades protéicas de p27 no 

núcleo são mais baixas (Polyak et al., 1994a, 1994b; Toyoshima e Hunter, 1994), 

provavelmente pelos seguintes fatos: (i) p27 é fosforilada pela AKT, redistribuindo-se do núcleo 

ao citoplasma ao formar o complexo p27/14-3-3 (Rosner et al., 2007); e (ii) p27 na fase S sofre 

proteólise mediada por Skp2, uma proteína da classe F-box que, em conjunto a outras 

proteínas, forma um tipo de complexo ubiquitina ligase tipo E3, SCF (Rosner et al ., 2004).  

Com o aumento dos níveis nucleares e estabilidade de p27, o complexo 

tuberina/hamartina mantém as células em estado quiescente. Isso pode se dar por ser o 

complexo hamartina-tuberina regulado pela inibição de sua retenção citoplasmática mediada 

pela proteína 14-3-3 (Rosner et al., 2007) e, no segundo caso, em conseqüência de a tuberina 

poder sequestrar p27, unindo-se ao complexo Skp2/p27, regulando negativamente a Cdk2 ao 

formar o complexo Cdk2/p27 (Rosner et al ., 2004, 2009).  
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Figura 4: Relação entre o inibidor de CDK, p27 (p27KIP1), e a proteína tuberina na regulação da transição 
G1/S no ciclo celular. Em G1, p27KIP1 está associado à tuberina e é translocado ao núcleo celular. A 
associação com tuberina impede a interação de p27KIP1 com a proteína 14-3-3. A fosforilação de p27KIP1 
por Akt no núcleo celular aumenta a afinidade desse por 14-3-3 que libera tuberina e retorna ao 
citoplasma. Em células francamente proliferativas (painel inferior, bloco da esquerda), p27KIP1 é 
ubiquitinado e degradado. Sua associação com tuberina (bloco da direita) mantém esse complexo no 
núcleo celular e para o ciclo celular. Fonte: Rosner et al., 2007. 

 

Hamartina pode ser fosforilada pelo complexo Cdk1/ciclina B regulando a função do 

complexo tuberina/hamartina durante a fase G2/M do ciclo celular, deixando de inibir 

mTOR/S6K, permitindo o aumento da síntese protéica e crescimento celular (Astrinidis et al., 

2003). 
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Finalmente, pode-se corroborar que o complexo hamartina-tuberina no ciclo celular tem 

efeito na manutenção das células em estado quiescente através do aumento dos níveis de p27 

no núcleo e de sua meia-vida. No primeiro caso, é regulado pela inibição da interação com a 

proteína 14-3-3 (Rosner et al., 2006) e, no segundo caso, pelo sequestro de p27 pela tuberina 

ao invés de Skp2 regulando negativamente Cdk2 ao formar o complexo Cdk2/p27 (Rosner et 

al., 2004).  

5. Neurogênese cortical piramidal no mamífero e regulação do ciclo 

celular 

Durante a corticogênese cerebral no camundongo, entre os 11º e 19º dias embrionários, 

respectivamente E11 e E19, duas camadas da zona germinal, a zona ventricular e a zona 

subventricular, geram os neurônios piramidais. Antes do início da neurogênese, antes de E11, 

um grupo de células neuroepiteliais, proliferativas sofre várias divisões simétricas formando um 

epitélio pseudo-estratificado na zona ventricular. Por volta do décimo dia embrionário no 

camundongo (E10), essas células sofrem alguma diferenciação com perda de certas 

características epiteliais gerando três tipos principais de precursores neurono-gliais que 

passam a sofrer divisões assimétricas. Estas divisões assimétricas gerarão uma célula-filha, 

progenitora que não sai do ciclo celular, e a outra célula, pós-mitótica, gerará um neurônio ou 

célula da glia. As células pós-mitóticas migrarão tangencialmente formando as seis camadas 

corticias, conhecidas como neocortex (revisto por Bystron et al., 2008). As projeções neuronais 

mais novas são distribuídas nas camadas mais profundas do neocortex (camada V-VI), 

enquanto as projeções mais antigas migram às camadas mais superficiais (camadas II-IV), 

ultrapassando as primeiras (Caviness et al.,1982; Takahashi et al.,1999). 

Neste período da embriogênese, os SEN poderiam se originar como pequenos 

aglomerados de células que manterão, mais tarde, um índice proliferativo ligeiramente acima 

do esperado. Sabendo que esses progenitores retêm, mesmo no adulto, a capacidade de 
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diferenciação e migração tangencial, pode-se especular que alguns sinais mitógenos ou 

mutações somáticas no desenvolvimento pós-natal estimulariam o crescimento desses nódulos 

por mecanismos ainda desconhecidos, originando SEGAs. 

 

Figura 5: Dois nichos neurogênicos – o córtex embrionário (esquerda) e o ventrículo lateral do adulto 
(direita). Progenitores apicais sofrem migração nuclear intercinética. VZ: zona ventricular; SVZ: zona 
subventricular; CP: placa cortical; RMS: fluxo migratório rostral. Fonte: Salomoni e Calegari (2010) 

 

Acredita-se haver uma ligação entre a fase G1 do ciclo celular e o modo de divisão de 

precursores corticais. Um ciclo celular curto, determinado por uma breve duração da fase G1 

gera mais progenitores. Quando há uma fase G1 mais longa, pode existir divisão assimétrica, 

gerando por sua vez células neuronais e mais células progenitoras. E, por último, quando 

existe uma fase muito longa de G1, há uma divisão simétrica e as células precursoras corticais 

geram somente neurônios (Calegari et al., 2003).  

O processo de neurogênese e também da histogênese do neocortex é regulado 

principalmente pelo ponto de restrição G1 da fase do ciclo celular por ser capaz de controlar se 

os progeniotres neuro-gliais continuarão se dividindo, constituindo a reserva de células que 

proliferarão ou se elas vão escapar do ciclo celular e entrar no estado Q (Sherr et al., 1999).  

Depois de sucessivas divisões dos progenitores neuro-gliais, irá se acrescentando a 

fração de células pós-mitóticas que deixam o ciclo (fração Q, neurônios) havendo um 
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incremento da duração da fase G1 do ciclo dos progenitores restantes (Caviness et al.,1999). 

Assim, o número total de células produzidas pelos progenitores depende de dois parâmetros 

críticos: (i) a probabilidade de células saírem do ciclo celular (fração Q) a cada ciclo; e (ii) o 

número de ciclos celulares que constituem o período de produção, onde geralmente são 11 nos 

camundongos (Mitsuhashi e Takahashi et al., 2009, Takahashi et al., 1995). O término da 

neurogênese para a corticogênese embrionária é definido, então, como o ponto onde o último 

grupo de progenitores deixa o ciclo celular. Este período tem um tempo determinado de seis 

dias, começando a acontecer a partir do dia embrionário E11 até por volta do dia E17 

(Takahashi et al., 1996). 

A expressão de genes envolvidos na progressão da fase G1 a S (ex. ciclina E) é mais 

alta nas primeiras etapas da neurogênese (Q baixo) e no decorrer da neurogênese a atividade 

de p27 vai aumentando, tendo sua máxima expressão em E14 e inibindo a progressão da fase 

G1 nos progenitores, aumentando a fração de células no estado quiescente ou Q. Desta forma, 

p27 é uma proteína crítica no processo de proliferação e diferenciação característico dos 

progenitores neuro-gliais nessa região (Delalle et al., 1999). Tarui (2005) observou que a 

superexpressão de p27 incrementa a fração de células Q, aumentando o número de células 

que migram até as camadas supragranulares do córtex, esclarecendo que os mecanismos 

regulatórios de Q são importantes para o plano geral de desenvolvimento. 

As células progenitoras que se dividem para gerar neurônios são caracterizadas por ter 

um ciclo celular mais longo que as células progenitoras que se manterão na zona proliferativa. 

Aquelas com uma fase G2 mais longa são encontradas na base da zona ventricular e 

subventricular em relação às células que estão se dividindo na superfície ventricular. Desta 

forma, a duração do ciclo celular regula o estado proliferativo diferentemente do neurogênico 

(Calegari e Hunter 2003; Calegari et al.,2005). 
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No modelo patogenético de SEGA, suas células são provenientes de progenitores 

neuro-gliais da zona subventricular, onde residem. Desta forma, os progenitores neuro-gliais 

são células importantes à patogênese do TSC. No início da década de 1990, definiram-se 

condições para o cultivo, em suspensão, de células progenitoras obtidas de tecido encefálico 

dissociado. Essas apresentavam franca proliferação in vitro, formando agregados celulares que 

foram denominados neuroesferas, mantidos em presença de fator de crescimento epidérmico 

(EGF) e fator-2 de crescimento de fiboblastos (FGF-2 ou bFGF) (Reynolds et al., 1992; Vescovi 

et al., 1993). Esse sistema de cultivo mostra-se muito apropriado ao estudo das proteínas 

hamartina e tuberina e suas relações. 
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II. OBJETIVOS 

O cultivo de neuroesferas constitui um modelo in vitro que pode ser informativo ao 

estudo dos papeis da hamartina e tuberina na proliferação de precursores neuro-gliais, sua 

diferenciação cleular e também no papel dessas proteínas na migração celular. O estudo da 

expressão e distribuição da hamartina e tuberina em células de neuroesferas derivadas de 

ratos pode servir como base para futuros projetos com células humanas derivadas de 

pacientes ou de modelos animais geneticamente modificados.  

6. Objetivo geral 

• Relacionar os níveis de expressão endógena das proteínas hamartina e tuberina 

do complexo da esclerose tuberosa e a taxa de proliferação de células da 

vesícula telencefálica de rato no 14º dia embrionário, cultivadas in vitro em 

suspensão. 

7. Objetivos específicos 

• Produzir culturas primárias em suspensão de neuroesferas a partir da região 

rostral do encéfalo de rato no 14º dia embrionário (E14); 

• Caracterizar por imunofluorescência indireta o fenótipo de células das 

neuroesferas de acordo com a expressão de marcadores proteicos; 

• Avaliar a proliferação celular de neuroesferas em cultura pela incorporação de 5-

bromo-2’-desoxiuridina e relacionar à expressão da hamartina e tuberina;  

• Diferenciar in vitro as neuroesferas em neurônios e examinar a expressão das 

proteínas hamartina e tuberina por imunofluroescência indireta. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

8. Animais  

Foram utilizados ratos Wistar no décimo quarto dia embrionário (E14). As fêmeas, 

prenhas foram utilizadas para fornecimento de embriões e mantidas no Centro de Bioterismo 

da Faculdade de Medicina da USP, em gaiolas adequadas, sala climatizada, sob ciclo claro-

escuro de 12 horas, com livre acesso a água e alimento. Um protocolo para trabalho 

experimental em animais neste projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética de pesquisa em 

animais do Instituto de Biociências, USP (No. 091/2009, Anexo). Os experimentos seguiram as 

normas para cuidados e experimentação animal. 

Todos os embriões de cada cria, ambos os sexos, foram utilizados em cada 

experimento. As fêmeas prenhas foram sacrificadas por inalação de CO2, um procedimento 

muito rápido que não envolve dor ou sofrimento ao animal. Crânio e meninges foram 

dissecados do encéfalo e sua região rostral isolada. 

9. Anticorpos 

Os seguintes anticorpos foram utilizados em experimentos de imunofluorescência 

indireta e seu fator de diluição (f.d.), espécie animal em que foi gerada e laboratório fornecedor 

estão respectivamente indicados entre parênteses: anticorpo monoclonal anti-hamartina 1B2 

(f.d. 10 a 25, camundongo, gentilmente cedido por Vijaya Ramesh, Harvard Medical School); 

anticorpo monoclonal anti-tuberina IA22 (f.d. 50 a 100, coelho, Sigma, St Louis MO); anticorpo 

policlonal anti-rheb (f.d. 50, coelho, Abcam, Cambridge MA); anticorpo policlonal anti-BrdU (f.d. 

100, carneiro, Abcam, Cambridge MA); anticorpo policlonal anti-p27kip1 (f.d. 50, coelho, Abcam, 

Cambridge MA); anticorpo monoclonal anti-nestina (clone rat-401, f.d. 200, Chemicon, 

Temecula CA); anticorpo policlonal anti-Oct-6 (f.d. 100, coelho, Abcam, Cambridge MA); 

anticorpo anti-NFL (cadeia leve do neurofilamento, f.d. 50, coelho, Chemicon, Temecula CA), 
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anticorpo monoclonal anti-GFAP (proteína acídica filamentar de glia, clone GA5, f.d. 200, 

camundongo, Chemicon, Temecula CA). Os anticorpos secundários conjugados a fluorocromo 

para imunofluorescência indireta eram compostos pelas quatro cadeias completas de 

imunoglobulinas (duas leves e duas pesadas). Estes foram anti-coelho conjugado a Alexa 488 

(f.d. 400, cabra, Molecular Probes), anti-camundongo conjugado a Alexa Fluor 568 (f.d. 400, 

cabra, Molecular Probes), anti-coelho conjugado a Alexa Fluor 568 (f.d. 400, jumento, 

Molecular Probes), anti-camundongo conjugado a Alexa Fluor 647 (f.d. 400, cabra, altamente 

adsorvido, Molecular Probes), anti-carneiro conjugado a Alexa Fluor 488 (f.d. 400, jumento, 

altamente adsorvido, Jackson Immuneresearch, West Grove PA). 

10. Cultivo primário de neuroesferas a partir da vesícula telencefálica de 

rato 

Para cultura primária de precursores neuro-gliais derivados da vesícula telencefálica de 

ratos em E14, a região rostral do encéfalo foi isolada com pinça do restante do encéfalo e 

coletada em meio completo (DMEM:F12 (7:3) acrescido de piruvato de sódio 1X, B-27 a 2%, 

fator de crescimento epidérmico (EGF) a 20 ng/mL, fator básico de crescimento de fibroblasto 

(βFGF) a 20 ng/mL, heparina a 5 µg/mL, L-glutamina a 2 mM e antibióticos penicilina e 

estreptomicina (Invitrogen, Carlsbad CA). Após o isolamento do tecido de todos os animais, os 

fragmentos se depositaram no fundo do tubo por gravidade e o meio foi removido por 

pipetagem. O tecido foi digerido em 3 mL de solução de tripsina-EDTA 0,25% (Invitrogen, 

Carlsbad CA) por 10 min., a 37C. A reação foi parada pela adição de 3 mL de soro fetal bovino 

(FBS, Invitrogen, Carlsbad CA). Após a sedimentação do tecido no fundo do tubo, a solução foi 

removida e acrescentou-se 1 mL de meio completo. O tecido foi dissociado mecanicamente 

com pipetas com calibres decrescentes (5 mL, 2 mL, micropipetas com capacidade para 1000 

µL e 200µL) até a obtenção de uma solução homogênea e filtrado para remover debris 

celulares (filtro de 100 µm, BD Biosciences, Billerica MA). Foram utilizados 20 µL do 
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sobrenadante para observar, ao microscópio, a morfologia das células e contá-las em câmara 

de Neubauer. As células foram plaqueadas em garrafas de cultura de capacidade de 75 mL (T-

75 tratada para adesão celular (TTP, Melbourn UK) ou garrafa não tratada para adesão celular 

(Corning, Corning NY), previamente revestidas com poly-2-hidroxietil-metacrilato (poli-HEME, 

Sigma, St Louis MO) para evitar adesão celular (Savary et al., 2007). Em cada garrafa foram 

semeadas 106 células em 10 mL de meio completo. As garrafas foram mantidas a 37C e CO2 a 

5% e não houve troca de meio por sete dias. 

11. Passagens e congelamento de neuroesferas 

Para repiques, neuroesferas e meio de cultura foram transferidos para um tubo e 

centrifugados a 212 X g, por 5 min., a 4ºC. O sobrenadante foi removido e 1mL de Tryple 

Express (Invitrogen) foi adicionado para dissociação das neuroesferas. Esta suspensão foi 

incubada por 20 min., a 37ºC, seguida de centrifugação a 500 X g, por 5 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante foi removido e as células ressuspensas em 500 µL de meio de cultura completo 

e dissociadas com pipeta Pasteur, repetidas vezes. O número de células viáveis foi 

determinado em câmara de Newbauer. As células dissociadas (3 X 104) foram plaqueadas nas 

mesmas condições anteriores e mantidas a 37ºC, CO2 a 5%. Foram também utilizados tripsina-

EDTA 0,25% (Invitrogen, Carlsbad CA) ou accutase (BD Bioscience, Billerica MA), ao invés de 

trypLE (Invitrogen) para a dissociação enzimática, no memso volume. 

Para congelamento se utilizaram as neuroesferas do sétimo dia in vitro onde a maioria 

delas não excedem os 100µm de diâmetro. As neuroesferas foram centrifugadas a 200 x g por 

5 minutos e resuspensas em meio de manutenção DMEM:F12 (1:1) ou DMEM:F12 (7:3) sem 

os fatores de crecimento, com soro fetal bovino a 20% e DMSO 15% ou a 10% e transferidas a 

criotubos, mantidos a -80°C. 

Para o ensaio de auto-renovação, neuroesferas isoladas do sétimo DIV foram 

transferidas a uma placa de 96 pocos individualmente com ajuda de lupa esteroscópica. Cada 
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dia foi obtida uma foto ao microscópio e as dimensões e diâmetro de cada poço contendo só 

uma neuroesfera foram medidas. 

12. Sincronização de células de neuroesferas na fase G1 do ciclo celular 

por carenciamento 

Para a sincronização das células de neuroesferas na fase G1 do ciclo celular, após uma 

semana in vitro (7 DIV) de cultivo primário, primeira ou segunda passagem, as esferas foram 

lavadas como descrito e passadas, sem dissociação, a nova garrafa T75, revestida com poli-

HEME (Sigma), contendo meio mínimo (DMEM:F12 (7:3) acrescido de piruvato de sódio 1X, B-

27 a 2%, heparina a 5 µg/mL, L-glutamina a 2 mM e antibióticos), onde foram mantidas por 

sete dias. 

13. Sincronização de células de neuroesferas na fase S do ciclo celular 

com hidroxiureia 

Para sincronização de células na fase S do ciclo celular, as células foram carenciadas 

como acima, embora por apenas 72 horas, e seguiu-se o tratamento com hidroxiureia para 1 

mM em meio completo, mantido por 16 horas. 

14. Ensaio de viabilidade celular e proliferação celular baseado na 

incorporação de CFSE 

As neuroesferas foram sincronizadas no sexto DIV por sete dias pela privação dos 

fatores de crescimento EGF e bFGF. Após uma semana, o meio foi trocado por meio completo 

de manutenção por duas horas para posteriormente se dissociar as esferas com accutase (BD 

Bioscience). As células foram contadas e o volume ajustado com PBS para 25 x 106 celulas por 

mL, centrifugado a 300 x g por 5 minutos e as células ressuspensas em 1ml de PBS e BSA a 

0,1% mantendo a concentração anterior. As células foram coradas com éster de succimidil-

diacetato de carboxifluoresceína (CFSE) a 2,5 uM e incubadas por 15 minutos a 37°C. Dez mL 

de meio completo foram adicionados e as células levemente agitadas. Após 10 minutos de 
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incubação, a temperatura ambiente, as células foram lavadas com meio completo, repetidas 

vezes e sua concentração ajustada para 1x 106 celulas/mL. As condições para sua 

manutenção a 37C em incubadora de CO2 (5%) foram mantidas. 

15. Ensaio de proliferação celular baseado na incorporação de BrdU 

Células sincronizadas na fase G1 foram lavadas três vezes em PBS (centrifugações a 

220 X g, 2 min.), dissociadas em accutase como descrito acima, ressuspensas, ao abrigo da 

luz, em meio completo, contendo 5-bromo-2’-desoxiuridina (BrdU, Sigma,, St Louis MO) para 

50 nM e uridina para 100 ng/mL (podendo ser usada a 1µg/mL), mantidas assim por 24 hs. As 

células foram coletadas após 72 hs ou 96 hs. Duas garrafas contendo células carenciadas 

foram retiradas antes de se iniciar o tratamento com BrdU. Para coletar células que foram 

expostas ao BrdU, as células foram lavadas duas vezes em PBS contendo ácido ascórbico 

para 67 nM. 

16. Análise das fases do ciclo celular baseada no conteúdo do DNA 

Para análise do conteúdo de DNA baseada na fluorescência pelo iodeto de propídeo, as 

neuroesferas foram dissociadas com accutase como descrito e então mecanicamente e 

contadas em câmara de Neubauer. Foram utilizadas 106 células por análise. As células foram 

fixadas emmetanol em MES, por 60 min a 4C, lavadas em PBS e ressuspensas em 100 µL de 

PBS contendo iodeto de propídeo a 10 mg/mL. As células foram analisadas ao citômetro de 

fluxo Guava (Millipore), cujos parâmetros recomendados devem ser o programa express plus e 

a centralização do primeiro pico em 1024 antes de salvar os dados. Para análise dos dados, 

utilizou-se o programa cell cycle do software Guavasoft (versão 2.1). 

17. Preparo de neuroesferas em suspensão para imunofluorescência 

Para preparar neuroesferas para corte ao criostato, elas foram cuidadosamente 

coletadas, lavadas em PBS (centrifugação a 220 X g, 3 min.) e fixadas em solução em 
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microtubo, em paraformaldeído a 4%, por 30 min, temperatura ambiente. Após lavadas três 

vezes em PBS, as neuroesferas foram ressuspensas em sacarose a 10% e mantidas por uma 

hora a 4C. Outras três lavagens em PBS se seguiram e as esferas ressuspensas em sacarose 

a 20% em PBS, incubadas a 4C, por 1 hora. As esferas lavadas três vezes em PBS foram 

suspensas em sacarose a 30% e mantidas por pelo menos 16 horas a 4C. As esferas foram 

montadas em meio Tissue-tek O.C.T. (Sakura Finetek, Torrance CA) em forma, congeladas a 

-80C e cortes de 10 a 12 µm realizados ao criostato (CM 1850, Leica Microsystems, Alemanha) 

e capturados em lâminas tratadas com poli-l-lisina. Os cortes em lâminas foram tratados em 

acetona gelada (-20C) por dez min. e estocados a -80C. 

18. Diferenciação neuro-glial de neuroesferas 

Neuroesferas foram plaqueadas sob condições de aderência em placas revestidas com 

poli-D-lisina (50 µg/mL em PBS, por 16 horas) e cultivadas em DMEM:F12 (7:3), suplementado 

B27 1X, glutamina a 2 mM e antibióticos, por sete ou 14 DIV. Como alternativa, o meio de 

cultivo foi composto por Neurobasal (Invitrogen, Carlsbad CA), B27 1X, heparina 2,5µg/mL, N-

acetil-cisteína a 400 mM, insulina-transferrina-selênio 1X, glicose a 0,2%, glutamina 2 mM e 

antibióticos. Nestas condições, para cultivos acima de 10 DIV, a partir de 4 DIV, a cada dois 

dias, metade do meio foi trocada substituindo por meio completo. Após fixação em 

paraformaldeído a 4%, por 20 min, a temperatura ambiente, as células foram submetidas à 

imunofluorescência indireta. 

19. Imunofluorescência indireta 

Para imunofluorescência indireta, células fixadas foram permeabilizadas em triton-X-100 

a 0,3% ou Igepal a 0,1% por 20 minutos, a temperatura ambiente, tratadas em glicina a 0,1M 

em PBS, por 20 min, bloqueadas em albumina sérica bovina (BSA) a 5% (livre de 

imunoglobulinas, Jackson Immuneresearch, West Grove PA) por 60 min a temperatura 

ambiente. Para marcação com anti-BrdU, imediatamente após a permeabilização, houve uma 
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etapa de desnaturação do DNA em HCl a 1,5 M por 60 min. a temperatura ambiente, em placa 

de Petri de vidro, na capela, seguida de três lavagens em tampão borato, 5 mn. cada. Os 

cortes foram incubados com anticorpo primário diluído em PBS e  BSA a 0,5%, lavadas em 

PBS, e posteriormente incubadas com anticorpo secundário conjugado a fluorocromo. Após a 

última lavagem, as lamínulas foram montadas em lâmina contendo Vectashiled (Vector 

Laboratories, Burlingame CA) com o corante de ácido nucléico 4′,6-diamidina-2-fenyl indol 

(DAPI, Sigma) a 1 µg/mL e seladas com esmalte. As imagens de imunofluorescência serão 

capturadas ao microscópio confocal LSM410 ou LSM510 (Zeiss, Germany). 

20. Análises estatísticas 

As médias obtidas para o número de células marcadas pelo anticorpo anti-BrdU ou 

expressão de tuberina ou hamartina em células positivas para BrdU de cada grupo (72h ou 

96h) foram analisadas usando o teste t de Student para avaliar semelhança entre os grupos. O 

nível de significância foi considerado 5% (p<0.05).  
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IV. RESULTADOS 

21. Hamartina e tuberina são expressas em células de neuroesferas e 

neurônios diferenciados a partir dessas 

O cultivo de neuroesferas a partir da vesícula telencefálica de rato em E14 mostrou-se 

reprodutível desde os primeiros ensaios. Observamos a formação dos agregados celulares em 

suspensão antes de 24 horas de plaqueamento das células dissociadas obtidas do animal (Fig. 

6). Embora, mesmo com o revestimento da garrafa de cultivo para evitar a aderência celular, 

houve células aderidas, mas que não prejudicaram a proliferação celular em neuroesferas. As 

medidas do diâmetro das esferas em cultura, ao microscópio Axiovert 40C (Zeiss), mostraram 

esferas com 20 a 40 µm, seis horas após iniciado o cultivo, que passaram a ter 40 a 70 µm de 

diâmetro após outras 12 horas (t = 18 horas), 50 a 100 µm 24 horas após o plaqueamento e até 

150 µm ao concluir 48 horas in vitro. 

 
Figura 6: Neuroesferas em suspensão, cultivadas a partir da dissociação de vesícula telencefálica de 
rato em E14.5. Fotografias foram obtidas com câmera AxioCam MRC5 acoplada ao microscópio Axiovert 
40C (Zeiss) ao plaquear as células dissociadas (A, t=0); seis horas após plaqueamento (B); 18hs (C); 24 
horas (D) e 48 horas após o plaqueamento (E). Setas indicam neuroesferas. Barra de escala: 50 µm.  

 

Verificamos nas células das esferas algumas características de células indiferenciadas 

derivadas dessa região encefálica. Essas compreenderam (i) a auto-renovação; (ii) a 

proliferação celular; (iii) a expressão de marcadores de células progenitoras; e (iv) a 

diferenciação neuronal e glial. As propriedades (i), (iii) e (iv) serão apresentadas a seguir. A 

proliferação celular, por ser objetivo deste estudo, será apresentada em seção posterior. 
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Tripsina e duas composições enzimáticas, Trypsin-like enzyme (TrypLE, Invitrogen, 

Carlsbad CA) e accutase (Thermo, Louisville CO), foram usadas para dissociação celular de 

neuroesferas que haviam sido cultivadas por sete dias in vitro (DIV). Após a dissociação 

enzimática e mecânica, as células foram contadas e recultivadas, estabelecendo-se a primeira 

passagem. Uma alíquota dessas células também foi testada para o congelamento. Após cinco 

DIV, em primeira passagem, foi possível observar a formação de novas neuroesferas, a maioria 

com até 50µm de diâmetro após tratamento com accutase (Fig. 7, G-I). Esses dados confirmam 

a propriedade de auto-renovação dessas células, que formaram esferas a partir de células 

isoladas. Embora novas esferas tenham-se formado após tratamento com trypLE (Fig. 7, A-C) 

ou tripsina (Fig. 7, D-F), a proliferação celular foi aparentemente mais rápida após accutase 

(Fig. 7, G-I). Para o congelamento das células dissociadas, testado por quatro dias a -80C, o 

meio composto por DMEM/F12 (1:1); soro fetal bovino a 20% e DMSO a 15% manteve a 

viabilidade celular e permitiu, após o descongelamento e recultivo, a formação de esferas de 

até 300 µm em 15 DIV (dados não mostrados). Um segundo meio de congelamento 

(DMEM/F12 (7:3); soro fetal bovino a 20% e DMSO a 10%), nas demais condições acima, 

manteve a viabilidade celular por até oito DIV (dados não mostrados). Esses resultados 

confirmaram a viabilidade da criopreservação deste tipo celular obtido de cultivo primário, 

favorecendo o meio de congelamento DMEM/F12 (1:1); soro fetal bovino a 20% e DMSO a 

15%. 

O ensaio de viabilidade celular pela incorporação de éster de succimidil-diacetato de 

carboxifluoresceína (CFSE) foi testado com dois objetivos. Inicialmente, verificamos a 

viabilidade celular e, posteriormente, o avaliamos como teste de proliferação celular. O CFSE 

se difunde passivamente na célula. A clivagem do seu grupo acetato por esterases da célula 

viva fornece um produto fluorescente, com espectros de excitação e emissão, respectivamente 

em 492 mm e 517 mm, que indicam a viabilidade celular. Como esse produto é retido na célula, 
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ele é distribuído às células-filhas, permanecendo detectável. Nossos dados para a viabilidade 

celular indicaram que grande parte das células estava viável após dissociação (Fig. 8). 

Figura 7: Dissociação e passagem de neuroesferas após sete DIV. Células inteiramente dissociadas 
usando Tryple (A), tripsina (D) ou accutase (G) e após 48 horas ou 72 horas de recultivo para o grupo de 
trypLE (respectivamente B e C), tripsina (respectivamente E e F) ou accutase (respectivamente H e I). 
Fotografias foram obtidas com câmera AxioCam MRC5 acoplada ao microscópio Axiovert 40C (Zeiss). 
Barra de escala: 50 µm. 

 

As células de neuroesferas em suspensão foram submetidas à imunofluorescência 

indireta para verificar a expressão do filamento intermediário, nestina, próprio de progenitores 

neuro-gliais. Sua expressão foi confirmada e, nas mesmas células, houve detecção da tuberina 

(Fig. 9). Ao contrário da intensa expressão da tuberina, que se mostrou citoplasmática, a 
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proteína hamartina apresentou níveis de expressão baixos. Estava restrita basicamente às 

células da periferia das esferas, de forma subjacente à membrana plasmática, onde alguma 

colocalização com a tuberina foi observada (Fig. 9). Examinamos também a expressão da 

proteína rheb, com a qual tuberina sabidamente interage. Não foi possível realizar marcação 

dupla para tuberina e rheb porque tínhamos ambos os anticorpos gerados na mesma espécie. 

No entanto, analisando, lado a lado, o padrão de expressão de tuberina e rheb de 

experimentos independentes, verificamos semelhanças na distribuição da duas proteínas em 

células de neuroesferas: expressão abundante e citoplasmática, não polarizada (Fig. 9). 

 

Figura 8: Ensaio de viabilidade de neuroesferas após a marcação com CFSE. Vinte e quatro horas (A) 
ou 48 horas (B) após marcação com CFSE, a análise ao citômetro Guava indicou 68,30% e 70,70% de 
células viáveis. Note que neste ensaio, o aparelho definiu viabilidade celular a partir de limites diferentes 
(linhas verticais, vermelhas) em cada condição. Uma linha tracejada em cor roxa foi desenhada 
manualmente por nós para indicar 10e1, em ambos os gráficos, valor a partir do qual, em geral, se 
considera a viabilidade celular. 
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Figura 9: Imunofluorescência indireta de neuroesferas cultivadas em suspensão, fixadas e seccionadas 
ao criostato. Painel horizontal superior: tuberina e nestina, como indicado, detectadas, respectivamente 
por Alexa 488 e Alexa 568. Segundo painel horizontal: tuberina e hamartina, como indicado, detectadas, 
respectivamente por Alexa 488 e Alexa 568. Terceiro painel horizontal: rheb e hamartina, como indicado, 
detectadas, respectivamente por Alexa 488 e Alexa 568. A terceira coluna para esses três painéis 
horizontais representa a sobreposição das duas imagens anteriores. A seta indica possível colocalização 
entre hamartina e tuberina em células periféricas. Os dois painéis inferiores foram tratados 
independetmente para tuberina ou rheb. As imagens foram obtidas ao microscópio LSM510 (Zeiss) sem 
obtenção de seções z. Barras de escala: 50 µm. 
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A capacidade de células de neuroesferas se diferenciarem in vitro em células com 

fenótipo neuronal ou glial foi analisada pela expressão e distribuição subcelular da cadeia leve 

do neurofilamento ou da proteína GFAP, respectivamente. Ambos expressaram-se bem, como 

observado na Figura 10. Como já relatado (Haddad et al., 2002), hamartina teve níveis altos de 

expressão e colocalizou-se com NFL, indicando o fenótipo neuronal. A expressão da hamartina 

foi elevada nessas células. Hamartina teve ampla colocalização com tuberina, em sete e 14 

DIV (Fig. 10). A expressão de tuberina foi analisada em células com expressão de GFAP, mas 

se mostrou negativa, inferindo que nessas condições, hamartina e tuberina são expressas e 

colocalizam-se em células com fenótipo neuronal, mas não em células com expressão de 

marcador glial.  

22. Tuberina desloca-se ao núcleo de células de neuroesferas na fase 

G1/S do ciclo celular 

A padronização de protocolos para a sincronização de células na transição G1/S do 

ciclo celular é uma etapa importante, anterior aos ensaios de proliferação celular, definindo um 

ponto no ciclo celular em que a maior parte das células em cultura se encontrará. Há 

possibilidade de sincronizar as células em outro ponto de transição como, por exemplo, na 

transição G2/M ou na fase M. Para o estudo das proteínas hamartina e tuberina, cujas 

distribuições subcelulares são alteradas na transição G1/S, escolhemos a sincronização das 

células nas fases G1 ou S como ponto de partida dos nossos estudos. Dois protocolos foram 

padronizados para as células de neuroesferas. O primeiro baseia-se no carenciamento das 

células pela remoção dos fatores de crescimento do meio de cultivo, por uma semana, e será 

referido aqui simplesmente como carenciamento. A falta de mitógenos causa uma parada no 

ciclo celular não permitindo a entrada na fase de replicação do DNA. O segundo protocolo é o 

tratamento das células com hidroxiureia, a qual reduz o pool celular de desorribonucleotídeos 

na célula resultando em forquilhas de replicação do DNA paralisadas (Bianchi et al., 1986). 
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Figura 10: Imunofluorescência indireta de células de neuroesferas que foram submetidas ao tratamento 
para diferenciação neuronal e glial por sete DIV ou 14 DIV, como indicado. A terceira coluna de imagens 
representa a sobreposição das duas imagens anteriores. As cores verde e vermelha representam a 
fluroescência obtida através de Alexa 488 e Alexa 568, respectivamente. Os anticorpos primários 
utilizados (anti-tuberina, hamartina, NF-L (cadeia leve do neurofilamento) ou GFAP (proteína acídica 
filamentar da glia) estão indicados. Barras de escala: 25, 20, 50 e 20 µm, respectivamnete da primeira à 
ultima linhas de imagens. 
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Como o método de referência para a análise do ciclo celular é a citometria de fluxo, 

decidimos utilizar o citômetro de fluxo de análise (Guava EasyCyteTM, Millipore, Billerica MA), 

disponível no Centro de Estudos do Genoma Humano (IB-USP). Células sincronizadas na fase 

G1 ou S do ciclo celular foram submetidas à análise ao citômetro Guava, utilizando-se iodeto 

de propídeo, um agente intercalante do DNA, inespecífico, sem preferência por sequência de 

bases.  

Na análise com marcador de DNA, o conteúdo deste pode ser distribuído de acordo 

com a intensidade de fluorescência, definindo dois picos principais, um para o DNA diploide 

(2n) e outro para o conteúdo tetraploide (4n), que representa o DNA replicado em células que 

ainda não sofreram divisão mitótica. Picos intermediários definem a fase de replicação do DNA 

(fase S). Embora a interpretação seja lógica com este tipo de análise, permitindo inferir a fase 

do ciclo celular em que se encontram distribuídas as células, tivemos dificuldades com a 

interpretação dos nossos resultados. Ao término da análise de fluorescência, os dados devem 

ser salvos pelo operador, alinhando-se o primeiro pico em 1024, referência para o conteúdo 2n. 

No entanto, isso não foi realizado para nenhuma de nossas análises. Diante disso, tentamos 

interpretar os dados de duas formas diferentes. 

Na primeira tentativa, definimos ao software analisar a posição relativa do maior pico em 

relação ao pico do grupo controle (não carenciado e não tratado). Essa análise relativa 

permitiu-nos observar que os picos do conteúdo de DNA dos grupos carenciado ou hidroxiureia 

estavam deslocados para a direita em relação ao controle, sugerindo ter iniciado a replicação 

do DNA e parado (Fig. 11). A segunda abordagem para a análise, em novo experimento, foi 

definirmos manualmente para o grupo controle, no software, que o primeiro pico que surgisse 

inteiro teria sua porção mediana definida como valor 2n e que o mesmo seria feito com o 

segundo pico da análise do controle para definir o valor 4n. Uma amostra do mesmo 

experimento, mas com células tratadas com hidroxiureia, foi analisada e teve seu maior pico de 
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conteúdo de DNA localizado entre os picos 2n e 4n, sugerindo se tratar de replicação de DNA 

iniciada mas interrompida (Fig. 12). 

 

Figura 11: Perfis de fluorescência do iodeto de propídeo obtidos ao citômetro Guava (Millipore) pela 
análise de células de neuroesferas cultivadas por sete dias in vitro (controles) ou que foram submetidas 
ao carenciamento por sete DIV (carenciamento) ou ao tratamento com hidroxiureia (hidroxiureia).  
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Figura 12: Perfis de fluorescência do iodeto de propídeo obtidos ao citômetro Guava (Millipore) pela 
análise de células de neuroesferas cultivadas por sete dias in vitro (controle) ou que foram submetidas 
ao tratamento com hidroxiureia (hidroxiureia). Os conteúdos 2n e 4n de DNA foram definidos 
manualmente com explicado no texto. As cores (rosa, verde vivo e lilás) foram usadas no gráfico como 
legenda da tabela à direita, respectivamente para as fases G1, S e G2. O percentual de células em 
relação ao total, bem como o número absoluto, está indicado. 

As células dos grupos sincronizados por carenciamento ou tratamento com hidroxiureia 

foram analisadas por imunofluroescência indireta para verificação da distribuição das proteínas 

hamartina e tuberina e de marcadores que, na transição G1/S, são translocados ao núcleo 

celular, como p27kip1 e o fator transcricional Oct-6. Oct-6 não se mostrou um bom marcador da 

transição G1/S, uma vez que nos três grupos (controle, carenciado e tratado com hidroxiureia) 

distribuiu-se ao núcleo celular (Fig. 13). Outras imagens para o grupo hidroxiureia não foram 

satisfatórias e, com isso, prosseguimos com os experimentos somente pela sincronização na 

fase G1 pelo carenciamento do meio de cultivo. 
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Figura 13: Imunofluorescência indireta de células de neuroesferas cultivadas por sete dias in vitro (painel 
vertical do controle) ou que posteriormente foram submetidas ao carenciamento por sete DIV (painel 
vertical do carenciamento) ou ao tratamento com hidroxiureia (painel único, hidroxiureia). A marcação foi 
realizada com anticorpos para tubeirna, hamartina, p27KIP1, Oct-6 ou nestina, como indicado. A detecção 
foi com Alex488 ou Alexa 568. Para a detecção com Alexa568, utilizamos na montagem das figuras a 
pseudocor verde, visando a uma melhor comparação. No painel para a tuberina (controle), um quadrado 
delimita a área em que houve magnificação de 5 vezes (painel à direita no mesmo eixo horizontal). 
Barras de escala: 50 µm. 
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Figura 14: O deslocamento da tuberina ao núcleo celular na transição G1/S não impede sua 
colocalização com hamartina no citoplasma; alguma colocalização no núcleo é possível. Neuroesferas 
carenciadas por sete DIV foram seccionadas e submetidas à imunofluorescência indireta com anticorpo 
anti-hamartina e anti-tuberina (painel horizontal superior) ou anti-p27kip1 (painel horizontal inferior), como 
indicado. Hamartina foi detectada com Alexa 488 e tuberina ou p27KIP1 com Alexa 568. A terceira coluna 
define a sobreposição das duas imagens horizontais, anteriores. As setas indicam regiões onde é 
possível observar coloração mais amarelada, citoplasmática, sugerindo colocalização entre hamartina e 
tuberina. O empalidecimento do núcleo celular na imagem superior, direita sugere alguma colocalização 
nuclear entre hamartina e tuberina. Barras de escala: 50 µm. 

 

No grupo controle, a proteína p27KIP1 apresentou uma marcação de baixa intensidade, 

citoplasmática; enquanto, em células carenciadas, teve elevada expressão com distribuição 

nuclear. Da mesma forma, tuberina localizou-se no núcleo celular em células carenciadas e no 

citoplasma em células do grupo controle. Por outro lado, de forma diferente de p27KIP1, os 

níveis de intensidade de marcação com o anticorpo anti-tuberina não pareceram variar muito 

entre os grupos controle e carenciado (Fig. 13 e 14). 
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A distribuição nuclear de tuberina e p27KIP1 na transição G1/S é evidente na Figura 15 

que apresenta magnificação. No painel superior da Figura 14, observa-se que, mesmo em 

células carenciadas, onde a distribuição nuclear da tuberina é clara, alguma co-marcação 

citoplasmática existe para os anticorpos anti-tuberina e anti-hamartina. Embora a distribuição 

de hamartina ao núcleo celular não seja perceptível no respectivo painel, em verde, observa-se 

um empalidecimento da imagem da tuberina quando esta é sobreposta à da hamartina, 

sugerindo alguma colocalização das proteínas da escerose tuberosa nessa organela. O mesmo 

é perceptível para a sobreposição das imagens de hamartina e p27kip1 (Fig. 14). Como controle 

negativo, a distribuição da proteína nestina não se alterou entre os grupos controle e 

carenciado. Os dados obtidos nesta etapa mostraram que as condições do carenciamento 

foram satisfatórias, baseando-nos no deslocamento nuclear das proteínas tuberina e p27kip1. 

23. Tuberina e hamartina em células proliferativas  

Para os experimentos de análise da proliferação celular, a sincronização das células em 

cultura foi realizada em G1 pelo carenciamento do meio de cultura. Para a análise da 

proliferação propriamente dita, utilizamos inicialmente o método baseado na incorporação 

citoplasmática do CFSE. A análise com CFSE foi realizada 24, 48, 72 e 96 horas após a 

marcação das células em cultura com esse reagente. A cada 24 horas, observamos uma 

diminuição da fluorescência sem considerável diminuição na contagem celular (Fig. 15). Para o 

mesmo número de células, a diminuição da fluorescência a cada 24 horas pode indicar a 

distribuição da fluorescência entre as células filhas, isto é, proliferação celular; mostrando que o 

intervalo de 24 horas de observação deve ser apropriado para experimentos futuros com esse 

tipo celular e as condições de cultivo.  

Testamos outra alternativa para avaliar a capacidade proliferativa das células de 

neuroesferas em suspensão, através da incorporação de 5-bromo-2’-desoxiuridina (BrdU) no 

DNA. Para isso, permitiu-se a reentrada das células no ciclo celular pelo reacréscimo dos 
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fatores de crescimento EGF e bFGF, juntamente com BrdU e uracila para diminuir a chance de 

incorporação do desoxirribonucleotídeo modificado no RNA.  

 

Figura 15: Ensaio proliferativo de neuroesferas baseado na marcação com CFSE. Neuroesferas 
sincronizadas na fase G1 pelo carenciamento do meio de cultura, foram dissociadas e coradas com 
CFSE a 2,5µM. O controle negativo, sem CFSE, está indicado em (A). O controle positivo, constituído 
por neuroesferas não submetidas ao carenciamento, mas marcadas com CFSE, é apresentado em (B). 
Neuroesferas dissociadas coradas com CFSE e observadas 24 horas (C), 48 horas (E), 72 horas (F) ou 
96 horas (F) mais tarde. Os dados foram obtidos através do Citometro de fluxo Guava e avaliados pelo 
programa Guavsoft 2.1. 
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Os experimentos foram feitos sucessivamente em concentrações decrescentes de BrdU 

porque observamos perda de viabilidade celular em 10 µM, 5µM e 1µM (dados não mostrados). 

Os resultados apresentados foram obtidos com BrdU a 50 nM. A disponibilidade de anticorpos 

comerciais que detectam BrdU facilita a observação in situ dos núcleos das células que o 

incorporaram. Uma vez que as células estavam paradas em G1, sua reentrada no ciclo celular 

em presença de BrdU permite identificar, em experimentos de imunofluorescência indireta, 

aquelas que proliferaram in vitro. 

Células carenciadas consistiram o grupo controle e testamos células que ciclaram por 

72 (72h) ou 96 (96h) horas. Todas as análises foram realizadas em esferas que foram 

seccionadas ao criostato e submetidas à imunofluorescência tripla com anti-BrdU detectado por 

Alexa fluor 488, anti-tuberina detectado por Alexa fluor 568 e anti-hamartina detectado por 

Alexa fluor 647. Após a marcação, as células foram montadas em Vectashield contendo DAPI, 

embora este não tenha sido observado por falha técnica no LASER apropriado do microscópio 

LSM510 (Zeiss). A falta de exposição do grupo carenciado ao nucleotídeo BrdU permitiu 

discriminar entre núcleos corados dos grupos 72h e 96h e coloração de fundo do grupo 

controle para o anticorpo anti-BrdU (Figs. 16 e 17). Para todas as imagens dessa análise foi 

realizada subtração do sinal obtido pela omissão do anticorpo primário (controle negativo) ao 

microscópio confocal LSM510, seguido por obtenção de seções z e formação de imagem 

única. Dois fluorocromos foram selecionados para cada imagem, permitindo pseudocores, 

sendo sempre BrdU (verde) e hamartina (vermelho) e, posteriormente, BrdU (verde) e tuberina 

(vermelho), como os exemplos das Figuras 16 e 17, respectivamente. Desta forma, obtivemos 

dois tipos de sobreposições de imagens para cada esfera analisada.  

Foram coletadas seis imagens do grupo carenciado e nove imagens de cada grupo 72h 

ou 96h. De acordo como número de neuroesferas no grupo de imagens, foi possível analisar 14 

neuroesferas do grupo carenciado e 11 e 10 esferas respectivamente dos grupos 72h e 96h.  
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Figura 16: Imunofluorescência indireta de neuroesferas em ensaios de proliferação e marcação com 
BrdU. Células de neuroesferas de segunda passagem foram cultivadas por sete dias in vitro após 
passagem, carenciadas por mais sete dias e permitidas re-entrar no ciclo celular pela reposição dos 
fatores de crescimento com a acréscimo de BrdU. As células foram fixadas e submetidas à 
imunofluroescência indireta em diferentes tempos: logo que concluído o carenciamento e imediatamente 
antes do acréscimo dos fatores de crescimento (paineis horizontais superiores), 72 horas e 96 horas 
mais tarde, com indicado. Marcação dupla para hamartina (Alexa 647, vermelho) e BrdU (Alexa 488, 
verde). A terceira coluna indica a sobreposição das duas imagens horizontais, anteriores. Barras de 
escala: 50 µm. 

 

Foi estimada a área de cada esfera por ferramenta do programa do microscópio Zeiss. 

A área média das esferas de cada grupo foi de 20.068 µm2 (variando de 4.512 a 55.810 µm2) 

para o grupo carenciado, 36.671 µm2 (variando de 873 a 134.339 µm2) para o grupo 72h e 

45.682 µm2 (variando de 3.176 a 93.228 µm2). 
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Figura 17: Imunofluorescência indireta de neuroesferas em ensaios de proliferação e marcação com 
BrdU. Células de neuroesferas de segunda passagem foram cultivadas por sete dias in vitro após 
passagem, carenciadas por mais sete dias e permitidas re-entrar no ciclo celular pela reposição dos 
fatores de crescimento com a acréscimo de BrdU. As células foram fixadas e submetidas à 
imunofluroescência indireta em diferentes tempos: logo que concluído o carenciamento e imediatamente 
antes do acréscimo dos fatores de crescimento (paineis horizontais superiores), 72 horas e 96 horas 
mais tarde, com indicado. Marcação dupla para tuberina (Alexa 568, vermelho) e BrdU (Alexa 488, 
verde). A terceira coluna indica a sobreposição das duas imagens horizontais, anteriores. Barras de 
escala: 50 µm. 

 

Ao programa powerpoint, sem auxílio automático, todas as imagens sugestivas de 

marcação nuclear com anticorpo anti-BrdU foram identificadas para os grupos 72h e 96h, por 

um segundo examinador sem conhecimento da identidade de cada grupo. Cada célula positiva 

para BrdU teve a expressão e distribuição de tuberina ou hamartina registrada.  
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O objetivo nesta análise foi verificar se a expressão das proteínas tuberina ou hamartina 

se relaciona à atividade proliferativa de células de neuroesferas. Uma vez que se perdeu a 

informação dada pelo DAPI, o examinador considerou somente imagens muito sugestivas de 

estrutura nuclear, baseando-se também na marcação negativa pelo anticorpo anti-tuberina que, 

nessas condições, detecta, sobretudo, citoplasma. À contagem das células, no grupo 72h, 

houve uma média de 23 marcações de BrdU por esfera (variando de zero a 71) e, no grupo 96h 

observou-se uma média de 59,4 marcações (variando de 21 a 136). Embora esses dados 

sugiram um maior número de células marcadas após 96 horas, a comparação desses valores 

não alcançou significância significativa (teste t de Student, p = 0,082). 

Diante da observação de que algumas esferas não devem ter sido bem dissociadas 

antes do tratamento com BrdU, mantendo-se grandes, como mostrado pela variação de 

tamanho citada anteriormente, estimamos a razão entre o número de células marcadas e a 

área da esfera fornecida pelo mesmo programa de análise de imagens do microscópio 

LSM510. Todas as imagens estão apresentadas nas Figuras 19 e 20, disponíveis no Anexo. As 

áreas estimadas encontram-se na Tabela 2 (Anexo). Novas comparações foram realizadas e 

não se observou uma diferença entre as razões de células marcadas (0,001026 vs. 0,0015962, 

teste t de Student, p = 0,31), indicando que no tempo 96h já deva haver uma redução da 

incorporação de BrdU ou da intensidade da marcação com o anticorpo. 

Nessa análise de área, estimamos a área de uma célula na esfera, a partir da 

observação de uma pequena esfera cujas células conseguimos contar. Assim, estabelecendo a 

área celular em 87,3µm2 (Tabela 2), estimamos o número de células por esfera, em seção de 

12 µm, através da razão entre a área da esfera (µm2) e a área da célula (µm2). Estimamos, 

posteriormente, o percentual de células positivas para BrdU em cada imagem de cada grupo 

(Tabela 3, Anexo). No grupo 72h, o percentual variou de 0 a 33,8%, com a média de 10,32% de 

células positivas para BrdU. O grupo 96h apresentou em média 15,6% de células positivas para 
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BrdU, com variação de 8,9% a 33% de células marcadas. Curiosamente, as esferas com mais 

alto índice de marcação eram as menores de cada grupo. As duas esferas em que não 

obtivemos marcação no grupo 72h eram as maiores esferas, com áreas de 1538 µm2 e 

904µm2. Por outro lado, três esferas do grupo 96h, com áreas de 1002 µm2, 1011 µm2 e 1067 

µm2, apresentaram, respectivamente, 9,2%, 8,9% e 12,7% de células marcadas (Tabela 3, 

Anexo). 

Em relação à detecção de tuberina em células marcadas pelo anticorpo anti-BrdU, 

observamos uma média de 8,73 células (variando entre 0 e 21) para o grupo 72h e 21,1 

(variando entre 8 e 73) para o grupo 96h. A comparação estatística entre os dados não revelou 

diferença de expressão entre os grupos para a expressão de tuberina em células proliferativas 

(teste t de Student, p = 0,16). Estimando o percentual de células positivas para BrdU que 

expressaram tuberina, obtivemos 37,9% para o grupo 72h e 35,5% para o grupo 96h. 

Para a harmatina, observamos sua expressão em uma média de 1,6 células marcadas 

por anti-BrdU (variação de 0 a 9) no grupo 72h e 27 células do grupo 96h em média (variando 

de 0 a 88). A comparação dos dados pelo teste t de Student revelou um aumento na detecção 

de hamartina no grupo 96h em relação ao grupo 72h, em células que apresentaram 

incorporação de BrdU (p = 0,027). Esses dados mostraram um aumento significativo da 

expressão de hamartina de 6,9% das células do grupo 72h para 45,5% das células do grupo 

96h. Essas análises não permitiram verificar se eram as mesmas células que expressavam 

hamartina e tuberina. 

Imagens dos três grupos (carenciado, 72h e 96h) foram também analisadas para a 

marcação dupla para tuberina e hamartina, como mostrado na Figura 18. É interessante 

evidenciar que o grupo carenciado apresentou marcação dupla para essas proteínas, inclusive 

em estrutura sugestiva de núcleo celular. Neste experimento, hamartina foi detectada por novo 

anticorpo secundário, conjugado a Alexa fluor 647 ao contrário dos experimentos anteriores em 
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que se usou Alexa 488. Colocalização entre tuberina e hamartina foi também identificada nos 

grupos 72h e 96h, em células positivas para BrdU, indicando células proliferativas. Na Figura 

18, é mostrada uma grande esfera do grupo 72h, em que a marcação para hamartina se 

localiza nas células da periferia da esfera. O tamanho da esfera (área estimada em 134.339 

µm2) sugere que ela não tenha sofrido ação enzimática para sua dissociação antes da 

reentrada no ciclo celular. Isso pode significar que mesmo mantida intacta, as células de sua 

periferia reciclaram, como se vê por um halo de células marcadas por anti-Brdu, na periferia da 

esfera do grupo 72h, na Figura 16. 

 



Dissertação de Mestrado 

49 

 

Figura 18: Imunofluorescência indireta de neuroesferas em ensaios de proliferação e marcação com 
BrdU. Células de neuroesferas de segunda passagem foram cultivadas por sete dias in vitro após 
passagem, carenciadas por mais sete dias e permitidas re-entrar no ciclo celular pela reposição dos 
fatores de crescimento com a acréscimo de BrdU. As células foram fixadas e submetidas à 
imunofluroescência indireta em diferentes tempos: logo que concluído o carenciamento e imediatamente 
antes do acréscimo dos fatores de crescimento (paineis horizontais superiores), 72 horas e 96 horas 
mais tarde, com indicado. Marcação dupla para tuberina (Alexa 568, pseudocor verde) e hamartina 
(Alexa 647, vermelho). A terceira coluna indica a sobreposição das duas imagens horizontais, anteriores. 
Barras de escala: 50 µm. 
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V. DISCUSSÃO 

O neocórtex é a estrutura predominante da substância cinzenta do telencéfalo de 

mamíferos, dividida em seis camadas, compostas por neurônios de projeção, excitatórios, 

neurônios inibitórios e glia. Os neurônios excitatórios (65 a 80% dos neurônios neocorticias) 

desenvolvem-se por uma sequência de processos coordenados, que se inicia a partir da 

neurogênese em um epitélio pseudoestratificado, nas margens do sistema ventricular, nas 

porções mais profundas da parede cerebral do embrião. Os mecanismos que controlam a 

proliferação celular nessa região são os mesmos que regularão o número de neurônios 

destinados a cada camada neocortical. Os progenitores neuronais do epitélio 

pseudoestratificado subventricular ciclam de forma contínua e não sincronizada pelas fases do 

ciclo celular até a sua saída deste, como neurônios pós-mitóticos, migratórios. Assim, a cada 

um dos sucessivos onze ciclos celulares dos progenitores neuronais, na fase neurogênica, há 

um incremento na duração de G1, embora de nenhuma outra fase do ciclo celular, e também 

um aumento na fração de células que deixa G1 (fração Q, revisto por Caviness-Jr et al., 2009; 

Mitsuhashi e Takahashi, 2009). 

Demonstrou-se que o neocórtex humano, adulto contém uma quantidade considerável 

de células tronco neurais (Sanai et al., 2004). A produção de neurônios e astrócitos in vitro, a 

partir de células isoladas do sistema nervoso de animal adulto, havia sido demonstrada, após 

cultivo em suspensão de neuroesferas clonais (Reynolds e Weiss, 1992). Glioblastomas e 

astrocitomas anaplásticos são tumores malignos do adulto, de localização cerebral, cuja origem 

se associa a células semelhantes às células tronco neurais. Amostras de tais tipos tumorais, 

obtidas de ressecção cirúrgica, podem ser cultivadas in vitro como neuroesferas, permitindo 

ensaio de drogas que interfiram em sua proliferação e crescimento (Galli et al., 2004). Este 

sistema pode ser promissor ao estudo de SEGA e seus mecanismos patogenéticos, uma vez 

que a natureza pouco diferenciada de suas células foi demonstrada (Huttenlocher e Wollmann, 
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1991; Scheithauer e Reagan, 1999) e um pequeno percentual de pacientes com TSC precisam 

ter esse tumor removido cirurgicamente (Nabbout et al., 1999). O rato Eker, com mutação 

natural em Tsc2 e os camundongos nocautes, heterozigotos (Tsc1+/- ou Tsc2+/-) desenvolvem 

SEGAs, de forma muito semelhante a humanos (Uhlmann et al. 2002; Ess et al., 2005; Zhou et 

al., 2011; Takahashi et al., 2004). Assim, SEGAs desenvolvidos por esses modelos animais 

são também apropriados ao ensaio de neuroesfera, podendo trazer informações sobre a 

patogênese e evolução de SEN e SEGA.  

Neste trabalho, caracterizamos a distribuição de hamartina e tuberina em células de 

neuroesferas obtidas da dissociação da vesícula telencefálica de rato em E14. Apesar da 

disponibilidade comercial de alguns anticorpos dirigidos às proteínas hamartina e tuberina, há 

geral dificuldade à obtenção de resultados, de forma reprodutível, em experimentos de 

imunocoloração para essas protéinas. Acredita-se que o complexo hamartina-tuberina seja 

solúvel e distribui-se ao citosol (Plank et al., 1998; Nellist et al., 1999). Os anticorpos testados 

neste estudo incluíram os anticorpos anti-hamartina HF6 e 1B2 (Murthy et al., 2000) e EP318Y 

(Abcam) e os anticorpos anti-tuberina IA22 (Sigma), C20 (Santa Cruz), D93F12 (Cell Signaling) 

e EB4 (Abcam, dados não mostrados). Dados anteriores do grupo afirmaram a melhor 

qualidade da imunomarcação neuronal com o anticorpo anti-hamartina 1B2 em experimentos 

com fluorescência (Haddad et al., 2002). O anticorpo policlonal, gerado em coelho, HF6, 

produzido pelo mesmo grupo e para o mesmo antígeno (aminoácidos 480 a 666 da hamartina), 

apresenta-se bom em imunohistoquímica mas não tão satisfatório com fluorescência. HF6 é um 

bom anticorpo para blots, enquanto 1B2 é muito adequado à imunoprecipitação (Murthy et al., 

2000, 2001). Todas essas variações limitam a análise e a confirmação da especificidade dos 

dados. Não foi possível, por exemplo, utilizar dois anticorpos, gerados em espécies diferentes, 

mas dirigidos à mesma proteína, para verificar-se semelhanças e diferenças entre as 

marcações. Utilizando o anticorpo IA22, dirigido à porção N-terminal da tuberina e o anticorpo 
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anti-hamartina 1B2, observamos a distribuição dessas proteínas em células de neuroesferas e 

a comparamos com dados obtidos em outras preparações da mesma espécie, rato, mas em 

tipos celulares diferentes (Murthy et al., 2000; Haddad et al., 2002). 

Com o anticorpo anti-tuberina IA22, a imunomarcação nuclear foi claramente observada 

em células sincronizadas na fase G1, como já relatado para tipos celulares como HeLa e HEK-

293 (Rosner et al., 2004). Sua distribuição citoplasmática, difusa, observada em células 

proliferativas e não sincronizadas, é semelhante à detectada em células renais e neurônios 

corticais de rato, em cultura (Murthy et al., 2000; Haddad et al., 2002). Hamartina tem sido 

relatada por sua expressão em níveis mais baixos do que a tuberina e distribuição subcelular 

mais restrita e polarizada (Murthy et al., 2000, Haddad et al., 2002). Da mesma forma, 

observamos hamartina concentrada na borda livre de células da periferia das esferas, em fases 

proliferativas ou aleatórias (não sincronizadas). Essa distribuição é semelhante à das proteínas 

ERM (ezrina, radixina e moesina), que interagem com hamartina e se associam fortemente 

com microfilamentos de actina (Lamb et al., 2000). Embora não examinada, a marcação dupla 

para hamartina e as ERM deverá ser informativa. A localização de hamartina no núcleo celular, 

em células sincronizadas em G1, foi detectada, embora de maneira muito menos exuberante 

do que para a tuberina. Esta larga abrangência de distribuição citoplasmática da tuberina em 

relação à hamartina infere que, embora a interação entre as duas proteínas seja necessária 

para atuação de cada uma, elas devam ter funções independentes. No entanto, aquelas 

funções em que elas participam como heterodímeros devem ser essenciais para sua atuação 

supressora de tumor. O efeito GAP de tuberina sobre rheb é a atividade mais reconhecida para 

esse complexo molecular no citoplasma (Garami et al., 2003; Manning et al., 2003; Tee et al., 

2003; Zhang et al., 2003) em que hamarina pode agir como chaperona de tuberina (Nellist et 

al., 1999, 2001). 
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Por outro lado, à diferenciação neuronal, hamartina e tuberina mantiveram 

aparentemente níveis de expressão e padrão de distribuição muito semelhantes. Uma 

possibilidade alternativa seria que, em precursores neurogliais, tuberina exerceria uma função 

mais relevante ao controle do ciclo celular, cuja deficiência ocasionaria índices proliferativos 

mais altos, descontrole do crescimento celular, e surgimento de SENs e SEGAs. Na população 

de pacientes TSC com mutações germinativas identificadas, observou-se que pacientes com 

mutações em TSC2 têm pelo menos um SEN com frequência significativamente mais alta do 

que aqueles com mutações em TSC1. Quando presente o SEN, pacientes com mutações em 

TSC2 têm maior número desses nódulos do que aqueles com mutações em TSC1. Nenhuma 

diferença significante foi observada para a ocorrência de SEGA em pacientes com mutações 

em um ou outro gene (Dabora et al., 2001; Au et al., 2007). 

Em nossos ensaios de sincronização do ciclo celular, achamos que seria fundamental 

usar um corante de DNA para a identificação nuclear. Diante da disponibilidade de um LASER 

que identifique o DAPI (LSM510, Instituto do Coração, USP), ele foi escolhido para nossas 

análises ao invés de outros corantes, como o iodeto de propídeo, também por permitir a 

marcação dupla ou tripla das células, empregando LASER para excitação de fluoróforos como 

os utilizados, Alexa Flúor 488, Alexa Flúor 568 e Alexa Flúor 647. No entanto, a falha técnica 

do LASER não permitiu tal análise, limitando-nos inicialmente a identificar o núcleo celular em 

imagens negativas deste. Outro obstáculo no trabalho foi análise ao citômetro GUAVA 

(Millipore), cujo processamento não foi adequadamente conduzido, inviabilizando a distribuição 

correta dos picos de fluorescência. Por outro lado, a análise do marcador p27/p27KIP1 de fase 

G1 (marcação nuclear) permitiu-nos afirmar a sincronização em G1 adequada pelo 

carenciamento das células, bem como definir a marcação nuclear para comparações com a 

tuberina. 



Dissertação de Mestrado 

54 

O principal fato que determina se os precursores neurogliais continuam se proliferando 

ou se diferenciam em neurônios é o tempo de progressão do ciclo celular, determinado 

principalmente pelo período G1 (Caviness-Jr et al., 2009; Mitsuhashi e Takahashi, 2009). Uma 

das proteínas que pode regular negativamente o ciclo celular é p27/p27KIP1. Na neurogênese, 

essa proteína encontra-se em baixas concentrações nas primeiras etapas embrionárias, porque 

neste período as células têm, em geral, uma fase G1 curta e, portanto, um ciclo celular rápido, 

com maior produção de novos precursores neurogliais de divisões simétricas (Delalle et al., 

1999; Tarui 2005). Quando existe uma desregulacão na progressão do ciclo celular, 

encontram-se problemas na correta formação do neocortex (Bystron et al., 2008). Segundo 

Soucek et al. (1997), o complexo hamartina-tuberina pode regular negativamente a progressão 

do ciclo celular deixando-as em um estado quiescente G0/G1 ao antagonizar mTOR ou por ter 

a capacidade de interagir diretamente no núcleo com p27/p27KIP1 impedindo a degradação ou 

ubiquitinação desta última. 

Tuberina é capaz de transitar entre o citoplasma celular (onde interage com a 

hamartina) e o núcleo celular quando há fosforilação de sua porção carboxi-terminal (resíduos 

1351 e 1807, Lou et al., 2006; York et al., 2009). Essa redistribuição na fase tardia de G1 do 

ciclo celular, demonstrada em nossos dados, já foi evidenciada em linhagem celular de 

músculo liso de traqueia (Clements et al., 2007) e outras (Rosner et al., 2004). A atividade e 

função da tuberina, regulada pela sua localização subcelular, sugere que, durante proliferação 

dos precursores neurogliais, ela controle positivamente a função de p27/p27KIP1 no núcleo 

celular, permitindo que essa CKI iniba a formação de ciclina E-CDK2, não progredindo à fase 

S. Em células quiescentes ou pós-mitóticas, sua distribuição citoplasmática, com possível ação 

inibidora de mTOR, deve controlar a síntese proteica e o crescimento celular. Nossos 

resultados corroboram os dados do trânsito celular de tuberina, regulado em relação ao ciclo 

celular, confirmando que o sistema de cultivo de células de vesícula telencefálica é apropriado 
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à análise das proteínas hamartina e tuberina. Buscando validar mais extensivamente este 

sistema in vitro, é desejável que seja feita uma análise de marcadores da via de mTOR, como 

os alvos de sua fosforilação, as proteínas S6K e 4EBP, em suas formas fosforiladas ou não. 

Nos ensaios de proliferação celular, foram padronizadas condições para a marcação 

com CFSE, com definição de um intervalo de tempo para análises posteriores do ciclo das 

células de neuroesferas; e para identificação de células proliferativas pelo ensaio de 

incorporação de BrdU no DNA em neuroesferas. Neste, não observamos um aumento 

significativo de proliferação celular ou marcação com anticorpo anti-BrdU, no intervalo de 72 a 

96 horas, sugerindo que as janelas de observação temporal de 24 a 48 horas e 48 horas a 72 

horas sejam possivelmente mais adequadas, quando se busca por uma fase de aumento 

numérico significativo de células proliferativas. Outro fator relacionado pode ser a concentração 

de BrdU em cultura e a frequência de sua administração ao meio. Dada a toxicidade desse 

nucleotídeo modificado, os resultados apresentados só foram possíveis após uma redução de 

10µM a 50 nM de BrdU. É possível que, nessas baixas concentrações, a administração deva 

ser repetida a cada 24 horas, embora a administração única tenha sido satisfatória para 

detecção do nucleotídeo por imunofluorescência. 

Na análise de marcação por BrdU, levando-se em consideração a área e a aproximação 

do número de células por esfera, os percentuais de células marcadas por esfera, apesar se não 

terem sofrido um tratamento estatístico, foram aparentemente semelhantes (10,32% e 15,6%, 

respectivamente). Por outro lado, poderíamos supor certo aumento percentual na marcação por 

BrdU significaria um incremento no índice proliferativo, indicando que as células, nas condições 

testadas, continuam incorporando BrdU do meio. Por outro lado, nossas estimativas não 

levaram em conta que, no interior de esferas grandes, as células estejam mais restritas e, com 

isso, ocupem uma área menor. As células deverão ser reanalisadas após a correção do erro do 
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LASER (LSM510), tendo-se o número de células marcadas por DAPI como o denominador 

para o cálculo do índice proliferativo. 

O aumento significante na marcação de hamartina, entre os grupos 72h e 96h, poderia 

refletir o tamanho mais homogêneo das esferas do grupo 96h. No entanto, observamos que, 

nas esferas grandes do grupo 96h, havia marcação para hamartina (Tabela 4). 

Nossos dados mostram que as células cultivadas como neuroesferas em suspensão, a 

partir da dissociação da vesícula telencefálica de rato em E14, apresentam características de 

expressão e distribuição subcelular de hamartina e tuberina muito semelhantes a outros 

sistemas avaliados. Em particular, esse sistema deve ser mais profundamente analisado para 

favorecer análises de células com a mesma origem que essas, mas com modificações 

genéticas para Tsc1 ou Tsc2, favorecendo o melhor entendimento da patologia de SENs e 

SEGAs. 
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VII. ANEXOS 

24. Aprovação pelo Comitê de Ética de Uso de Animais Vertebrados em 

Experimentação 
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25. Imagens de neuroesferas cujas áreas foram definidas 

 

Figura 19: Áreas definidas para neuroesferas de nove imagens do grupo 72h. Estas nove imagens (B1-
B9) representam onze neuroesferas que foram circuladas manualmente com ferramenta do programa 
LSM510 (Zeiss) tendo a área sido definida consequentemente pelo programa. A menor esfera 
encontrada (em B8) tinha dez células, defininindo a área celular em 87 µm2. As áreas encontram-se na 
tabela 2 (Anexo). As imagens são de marcação dupla para anti-BrdU (verde) e anti-tuberina (vermelho) e 
sobreposição de seções z obtidas ao microscópio confocal LSM510 e agrupadas. 
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Figura 20: Áreas definidas para neuroesferas de nove imagens do grupo 96h. Estas nove imagens (C1-
B9) representam dez neuroesferas que foram circuladas manualmente com ferramenta do programa 
LSM510 (Zeiss) tendo a área sido definida consequentemente pelo programa. As áreas encontram-se na 
tabela 2 (Anexo). As imagens são de marcação dupla para anti-BrdU (verde) e anti-tuberina (vermelho) e 
sobreposição de seções z obtidas ao microscópio confocal LSM510 e agrupadas. 
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26. Tabela de áreas estimadas de cada neuroesfera analisada dos grupos 

72h e 96h 

 

Tabela 2: Áreas estimadas de cada neuroesfera analisada 

dos grupos 72h e 96h 

Grupo/imagem* Área (µm2)** 

B1 31856 

B2 35904 

B3 78991 

B4 23820 

B5 35680 

B6 134339 

B7 18410 

B8a 18563 

B8b 873 (***) 

B9a 5069 

B9b 19878 

C1 27338 

C2 50253 

C3 93228 

C4 88289 

C5 28462 

C6 87501 

C7 64600 

C8a 3176 

C8b 8295 

C9 5674 
*Grupo B (72 horas) e Grupo C(96 horas). Imagens 1 a 9 
correspondem às Figuras 19 e 20. (a) e (b) discriminam entre 
neruoesferas da memsa imagem. 
**De acordo com programa Zeiss LSM510. 
***Neuroesfera contendo dez células e definindo aproximadamente a 
área da célula em 87,3 µm2. 
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Tabela 3: Dados numéricos das análises de células proliferativas do grupo 72h 

Número 
de células 
positivas 

para BdrU 

Número 
estimado de 
células para 
cada esfera 

Percentual 
de células 
marcadas 
por esfera 

Número de células 
marcadas para tuberina no 
grupo de células positivas 

para BrdU 

Número de células 
marcadas para hamartina 

no grupo de células 
positivas para BrdU 

30 364 8,20% 9 0 

29 411 7% 20 0 

0 904 0 0 0 

19 272 7% 6 3 

19 408 4,70% 10 0 

0 1538 0 0 0 

71 210 33,80% 21 9 

23 222 10,40% 11 6 

62 285 21,80% 19 0 

 

 

 

Tabela 4: Dados numéricos das análises de células proliferativas do grupo 96h 

Número 
de células 
positivas 

para BdrU 

Número de 
células 

estimado para 
cada esfera 

Percentual 
de células 
marcadas 
por esfera 

Número de células marcadas 
para tuberina no grupo de 

células positivas para BrdU 

Número de células 
marcadas para hamartina 

no grupo de células 
positivas para BrdU 

54 313 17,30% 23 18 

81 575 14,10% 32 24 

136 1067 12,70% 73 74 

90 1011 8.9% 14 88 

55 326 16,90% 16 32 

92 1002 9,20% 22 0 

44 739 5,60% 11 11 

21 131 16% 12 14 

21 64 33% 8 9 

 
 


