HOZANA ANDRADE CASTILLO

IDENTIFICAÇÃO DE MECANISMOS REGULADORES DA RALDH2
DURANTE A PADRONIZAÇÃO DORSO-VENTRAL DA MEDULA
ESPINHAL

Tese apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Biologia Celular e
Tecidual do Instituto de Ciências Biomédicas
da Universidade de São Paulo, para
obtenção do Título de Doutor em Ciências.

São Paulo
2010

HOZANA ANDRADE CASTILLO

IDENTIFICAÇÃO DE MECANISMOS REGULADORES DA RALDH2
DURANTE A PADRONIZAÇÃO DORSO-VENTRAL DA MEDULA
ESPINHAL

Tese apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Biologia Celular e
Tecidual do Instituto de Ciências Biomédicas
da Universidade de São Paulo, para
obtenção do Título de Doutor em Ciências.
Área de Concentração: Biologia Celular e
Tecidual
Orientador:
Prof. Dr. José Xavier Neto

São Paulo
2010

DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo
© reprodução total

Castillo, Hozana Andrade.
Identificação de mecanismos reguladores da RALDH2 durante a
padronização dorso-ventral da medula espinhal / Hozana Andrade
Castillo. -- São Paulo, 2010.
Orientador: José Xavier Neto.
Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências
Biomédicas. Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento.
Área de concentração: Biologia Celular e Tecidual. Linha de pesquisa:
Biologia do Desenvolvimento.
Versão do título para o inglês: Identification of RALDH2 regulatory
mechanisms during the spinal cord dorso-ventral patterning.
Descritores: 1. Biologia 2. Biologia do Desenvolvimento 3.
Embriologia 4. Embriologia Molecular I. Xavier Neto, José
II. Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas.
Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do
Desenvolvimento III. Título.

ICB/SBIB0160/2010

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
_____________________________________________________________________________________________________

Candidato(a):

Hozana Andrade Castillo.

Título da Tese:

Identificação de mecanismos reguladores da RALDH2
durante a padronização dorso-ventral da medula
espinhal.

Orientador(a):

José Xavier Neto.

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão
pública realizada a ................./................./................., considerou
( ) Aprovado(a)

( ) Reprovado(a)

Examinador(a):

Assinatura: ....................................................................................
Nome: ...........................................................................................
Instituição: .....................................................................................

Examinador(a):

Assinatura: ....................................................................................
Nome: ............................................................................................
Instituição: .....................................................................................

Examinador(a):

Assinatura: ....................................................................................
Nome: ...........................................................................................
Instituição: .....................................................................................

Examinador(a):

Assinatura: ....................................................................................
Nome: ...........................................................................................
Instituição: .....................................................................................

Presidente:

Assinatura: ....................................................................................
Nome: ............................................................................................
Instituição: .....................................................................................

Aos meus pais, Antonio e Luzia

AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador Dr. José Xavier Neto. Obrigada por ter confiado a mim o
desenvolvimento deste projeto. Agradeço pela orientação, atenção, generosidade e
por ter compartilhado suas idéias.
Ao Dr. José Eduardo Krieger, diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia
Molecular do InCor, pelo apoio.
Ao Dr. Kleber Gomes Franchini, diretor do Laboratório Nacional de
Biociências, pelo apoio.
À Dra. Chao Yun Irene Yan, obrigada por ceder seu laboratório para a
realização dos experimentos iniciais de eletroporação e também por compartilhar
idéias em diversos momentos durante o desenvolvimento deste trabalho. Também
agradeço pela paciência e atenção de sempre.
À Dra. Cloris Ditzel Faraco, agradeço por ter me iniciado na ciência e por me
dar o exemplo a ser seguido. A minha decisão em seguir a carreira acadêmica foi
inspirada em você. Muito obrigada por toda a atenção, confiança e ensinamento!
Ao Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de
Ciências Biomédicas da USP e aos seus funcionários, em especial a Celiana
Marchiori, pela ajuda prestada.
À FAPESP, cujo apoio financeiro possibilitou a realização deste trabalho.
Aos membros do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do InCor,
em especial a: Renata, Isabel Cristina, Maúde, Silvana, Glória, Marcilene Dr.
Alexandre, Ayumi, Arruda e Dona Antônia, pelo entusiasmo e pela ajuda diária em
situações diversas.
Aos membros do Laboratório Nacional de Biociências: Deivany, Adriana,
Veruska, Carlos, Aline, Alisson, Talita e Júlio pelo apoio e companhia nos últimos
meses e por terem me acolhido de forma tão carinhosa.
À Old Generation do grupo de Genética e Desenvolvimento Cardíaco, se
assim me permitem chamá-los: Allysson, Roberta, Marcos, Mary, Ana, Michelle e
Tatiana. Não posso deixar de utilizar o termo muito bem empregado pela Mary vocês
são o Dream Team, foi fantástico trabalhar ao lado de vocês!!! Muito obrigada pelos
ensinamentos, pelo suporte, ombro amigo nos momentos necessários e por tornar
tudo mais fácil e muito, mas muito mais divertido. Vocês foram minha família em São

Paulo e tenho certeza que serão amigos para toda a vida. À Ana tenho um
agradecimento especial por em ajudar na elaboração de várias figuras e esquemas.
À New Generation do grupo de Genética e Desenvolvimento Cardíaco:
Débora, Bruno e Sylvia. Agradeço pela convivência, pela paciência, pela ajuda e
conselhos, pela amizade e pelas conversas sinceras e divertidas. Vocês também
fizeram meus dias muito mais alegres. Foi muito bom trabalhar com vocês! Agradeço
ao Bruno pela grande amizade fora do laboratório e à Sylvia pela ajuda no
crescimento profissional e à Débora pelo abrigo, amizade em todas as horas e por
me ajudar na elaboração de esquemas para a tese
Aos meus amigos: Fafá e Angelo. Obrigada por fazer os dias mais divertidos
no laboratório ou fora dele e pela amizade.
Aos outros amigos do laboratório. Obrigada pela amizade e pelo período de
convivência e aprendizado que compartilhamos.
Este trabalho contou com a colaboração de inúmeros pesquisadores incluindo
o grupo de Bioinformática do InCor, chefiado por Dr. Paulo Oliveira, Dr. Miguel
Concha, Dra. Marianne Broner-Fraser, Dr. José Garcia Ribeiro Abreu Junior e seus
respectivos laboratórios. Muito obrigada a todos vocês.
Ao meu tio Washington, tia Célia e Camila, muito obrigada pelo apoio nos
passos iniciais desta caminhada.
À Sueli, Flávia e Fernanda muito obrigada por terem me acolhido de forma tão
carinhosa e aconchegante. Sem vocês essa jornada não seria possível. Serei
sempre grata a vocês.
À minha família, agradeço por tudo o que sou. Agradeço aos meus avós pelos
ensinamentos de ética, moral e bons costumes, sempre aplicáveis em todos os
momentos da minha vida. Também agradeço a eles pelo amor e carinho
incondicionais. Agradeço à minha tia Daisilene por todo apoio, incentivo, ajuda e
preocupação.
Às minhas irmãs Kelly, Greyce e Andressa por tornar minha vida mais
agradável e engraçada. Agradeço especialmente à Kelly pelas muitas brigas durante
a infância e às conversas intermináveis. Muito obrigada pelo apoio.
Aos meus pais, não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada pelo todo
apoio e incentivo que sempre me deram, incondicionalmente. Nunca me cansarei de
agradecer: Obrigada!

Agradeço também a Deus por todas as bênçãos que colocou em meu
caminho.
A todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a realização
deste trabalho, muito obrigada!

RESUMO
Castillo HA. Identificação de mecanismos reguladores da raldh2 durante a
padronização dorso-ventral da medula espinhal [tese (Doutorado em Biologia Celular
e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo; 2009.
A

sinalização

pelo

ácido

retinóico

(AR)

é

fundamental

para

o

correto

desenvolvimento embrionário. A principal enzima responsável pela síntese do AR
durante o desenvolvimento é a Raldh2 (Aldh1a2), cujo padrão de expressão é
bastante dinâmico. Apesar dos padrões de expressão da raldh2 e seus papéis
durante o desenvolvimento já estarem bem estabelecidos, pouco se conhece sobre
sua regulação. Estudos de bioinformática identificaram no gene raldh2 um elemento
não-codante conservado (CNE), presente de anfíbios até humanos, denominado
Raldh2.2. Utilizando ensaios de eletroporação e análise de camundongos
transgênicos, nós mostramos que o CNE Raldh2.2 é um enhancer responsável por
ativar a expressão da raldh2 na medula espinhal dorsal de tetrápodes e que seu
padrão de atividade coincide em aves e camundongos. Através de ensaios de
deleções e mutações sítio-direcionadas deste enhancer, identificamos quatro
elementos cis regulatórios responsáveis por regulá-lo na placa do teto e em
interneurônios dorsais da medula espinhal. A regulação positiva da atividade desse
enhancer ocorre de maneira redundante por três sítios Tcf-homeobox, enquanto sua
inibição nos interneurônios ventrais da medula espinhal se dá por dois sítios
repressores, um Lim-homeodomínio e um Tgif. Neste trabalho, utilizando hibridação
in situ dupla para raldh2 e math1/cath1, descrevemos um novo território transiente
de expressão da raldh2, os interneurônios dorsais 1. Esses interneurônios dão
origem a circuitos ascendentes e a interneurônios comissurais intraespinhais,
sugerindo papéis para a sinalização pelo ácido retinóico na ontogenia dos circuitos
proprioceptivos espinocerebelar e intraespinhal.

Palavras-chave: Enhancer. Raldh2. Ácido retinóico. Medula espinhal. Placa do teto.
Interneurônios dorsais.

ABSTRACT
Castillo HA. Identification of raldh2 regulatory mechanisms during the spinal cord
dorso-ventral patterning [Ph.D. thesis (Cellular and Tissue Biology)]. São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009.
Retinoic acid (RA) signaling is crucial for correct embryonic development. Raldh2
(Aldh1a2) is the major enzyme involved in retinoic acid synthesis during early
development and its expression pattern is dynamic. Despite raldh2 expression
patterns and function during development are well described, little is known about its
regulation. Bioinformatic analysis identified a conserved non-coding element (CNE) in
the raldh2 gene conserved from amphibians to humans, namely Raldh2.2. Using
electroporation assays and transgenic mice analysis we showed that CNE Raldh2.2
is an enhancer that activates raldh2 in the dorsal spinal cord of tetrapods and that its
activity pattern is the same in chicken and mice. Using deletions assays and sitedirected mutagenesis, we identified four cis regulatory elements of this enhancer
regulating raldh2 expression in the roof plate and dorsal interneurons of the spinal
cord. This enhancer is activated by a redundant mechanism through three predicted
Tcf-homeobox binding sites and it is repressed in ventral interneurons via two
repressors sites, a Lim-homeodomain and a Tgif. In this work, using raldh2 and
math1/cath1 double in situ hybridization, we described a new transient territory of
raldh2 expression in the dorsal interneurons 1. These interneurons give rise to
ascending circuits and intraspinal commissural interneurons, suggesting roles for
retinoic acid signaling in the ontogeny of spinocerebellar and intraspinal
proprioceptive circuits.

Key Words: Enhancer. Raldh2. Retinoic acid. Spinal cord. Roof plate. Dorsal
interneurons.
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A sinalização pelo ácido retinóico (AR) é de fundamental importância para o
correto desenvolvimento embrionário, o excesso desta molécula ou quantidades
reduzidas da mesma durante o desenvolvimento, resulta em malformações
congênitas. O AR atua através de receptores nucleares para ativar ou reprimir a
expressão de genes-alvo. Já foi demonstrado que o AR está envolvido com o
estabelecimento dos padrões de atividade gênica em diversos órgãos durante o
desenvolvimento (Lu et al., 1997; McCaffery et al., 1999; Mendelsohn et al., 1999;
Niederreither et al., 1999; Niederreither et al., 2000; Xavier-Neto et al., 2001;
Hochgreb et al., 2003).
A principal enzima de síntese de AR durante o desenvolvimento, a Raldh2,
possui um padrão de expressão bastante dinâmico, sendo expressa em vários
órgãos em diferentes tempos embrionários e localizando-se diferencialmente em um
determinado órgão de acordo com o estágio do desenvolvimento. Este padrão de
expressão da Raldh2 é condizente com os complexos e diversos papéis da
sinalização pelo AR durante o desenvolvimento (Li et al., 2000; Malpel et al., 2000;
Hochgreb et al., 2003).
Apesar dos padrões de expressão e papéis desempenhados pela Raldh2
durante o desenvolvimento já estarem bem estabelecidos em várias espécies,
pouco se conhece sobre a regulação deste gene. Até o momento apenas foram
descritos alguns elementos em cis na região promotora do gene raldh2 (Wang et al.,
2001; Fatma et al., 2004) ou em um promotor críptico no intron 2 (Ono et al., 1998).
Porém, estes elementos em cis foram testados em ensaios de cultura de célula,
assim a importância dos mesmos para o desenvolvimento embrionário ainda não foi
comprovada.
Para entender como o gene raldh2 é regulado durante as diferentes etapas
da embriogênese, é necessário identificar quais são os seus elementos cisregulatórios. Utilizando uma abordagem evolutiva, Cravo (2008) descreveu o
primeiro acentuador (enhancer)1 do gene raldh2 no contexto embrionário, uma
região de 840pb presente no intron 1 e conservada de anfíbios a humanos.

1

Segundo Gilbert (2006), um acentuador, ou enhancer, é uma seqüência de DNA que controla a
eficiência e a taxa de transcrição de um promotor específico. Estas seqüências podem atuar a
grandes distâncias do promotor. Gilbert SF. Developmental Biology. 8th ed. Sunderland: Sinauer
Associates; 2006.
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No presente trabalho nós descrevemos os elementos reguladores em cis presentes
neste enhancer, responsáveis por descrever o padrão de atividade do mesmo na
medula espinhal de embriões de galinha. Este enhancer ativa a expressão da raldh2
na medula espinhal dorsal de embriões de tetrápodes, sendo o módulo regulatório
da raldh2 responsável por estabelecer a sinalização pelo AR neste território.

1.1 O desenvolvimento do Sistema Nervoso Central

O sistema nervoso central (SNC) é formado a partir da placa neural, uma
camada de tecido epitelial que deriva da ectoderme dorsal do embrião. A placa
neural sofre uma série de movimentos morfogenéticos, conhecidos como
neurulação, para formar o tubo neural. Este tubo é inicialmente uma única camada
de epitélio pseudo-estratificado, que prolifera rapidamente e dá origem a diversos
tipos neuronais (Wilson e Maden, 2005). O primeiro passo no desenvolvimento do
SNC é a determinação de um grupo de células da ectoderme para se tornar a placa
neural, num processo conhecido como indução neural. Anteriormente acreditava-se
que toda a ectoderme expressava Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) e que
estas moléculas induziam o fenótipo de epiderme e que, em contrapartida, a
sinalização por Noggin, Chordin e Follistatin, proveniente do organizador2, reprimia a
sinalização por BMPs e induzia o fenótipo neural (Smith e Harland, 1992; HemmatiBrivanlou et al., 1994; Sasai et al., 1994). Atualmente acredita-se que a capacidade
das células ectodermais de realizar a diferenciação neural representa seu estado
default e que a diferenciação neural deve ser suprimida na ectoderme lateral através
da sinalização por BMPs, para essas células desenvolverem como epiderme
(revisado por (Wittler e Kessel, 2004)). Estudos recentes com embriões de galinha
demonstraram que a indução neural começa antes da formação da região do

2

Segundo Stern et al. (2006), Um organizador é um grupo de células que tem a capacidade de
induzir um novo destino em células vizinhas e de padronizar os tecidos induzidos. Stern CD, Charite
J, Deschamps J, Duboule D, Durston AJ, Kmita M, et al. Head-tail patterning of the vertebrate
embryo: one, two or many unresolved problems? Int J Dev Biol. 2006;50 (1):3-15.,
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organizador, logo deve ser iniciada por sinais derivados de outro domínio
embrionário. Nesses estudos foi proposto que primeiro a placa neural é induzida
pela sinalização por FGF proveniente da endoderme primária e, subseqüentemente,
a repressão da sinalização por BMPs pelas moléculas provenientes do organizador
mantém, ao invés de iniciar, o processo de indução neural (Stern, 2005; Linker et
al., 2009). Após a indução neural, a placa neural começa a se dobrar, formando as
pregas neurais, esse dobramento culmina com o fechamento do tubo neural,
estrutura que dará origem ao SNC. Os diferentes tipos neuronais existentes no SNC
são determinados de acordo com dois sistemas de sinalização, um ao longo do eixo
ântero-posterior (A-P) e outro ao longo do eixo dorso-ventral (D-V) do tubo neural
em desenvolvimento, desta forma de acordo com a posição da célula progenitora ao
longo destes dois eixos ela será influenciada por diferentes sinais indutores e
repressores que determinarão seu destino (Jessell, 2000).

1.1.1 A padronização ântero-posterior do tubo neural

A sinalização ao longo do eixo ântero-posterior (A-P) do tubo neural
estabelece as principais subdivisões do SNC: o prosencéfalo, o mesencéfalo, o
romboencéfalo e a medula espinhal (Figura 1) (Lumsden e Krumlauf, 1996). O
prosencéfalo se divide em telencéfalo (anterior) e diencéfalo (posterior). O
telencéfalo forma os hemisférios cerebrais e o diencéfalo forma as vesículas
ópticas, assim como as regiões talâmica e hipotalâmica do cérebro que recebem
informação neural da retina. O mesencéfalo não se subdivide e seu lúmen se torna
o aqueduto cerebral. O romboencéfalo se divide em metencéfalo (anterior) e
mielencéfalo (posterior). O metencéfalo se torna cerebelo e o mielencéfalo se torna
o bulbo raquidiano (Gilbert, 2006).
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Figura 1. Subdivisões primárias do tubo neural ao longo do eixo ântero-posterior. A estrutura
mais anterior do tubo neural é o prosencéfalo, que se subdivide em telencéfalo e
diencéfalo, representado em lilás. Em seguida encontra-se o mesencéfalo (azul), seguido
pelo romboencéfalo, que se divide em metencéfalo e mielencéfalo, representado em verde.
A estrutura mais posterior no tubo neural é a medula espinhal, em vermelho.
Fonte: Adaptado de Gilbert (2006).

A padronização ântero-posterior do tubo neural é inicialmente induzida pela
ação combinada de dois sinais produzidos na mesoderme dorsal. O primeiro sinal
inicia o desenvolvimento neural e induz a neuroectoderme que tem um destino
neural anterior. Tem sido especulado que a molécula Cerberus exerceria este
primeiro papel sinalizador, sendo regulada pelos fatores de transcrição lim1 e otx2
(Vieira et al., 2010). O segundo sinal que atuaria na placa neural seria
posteriorizante, induzindo o romboencéfalo e a medula espinhal. Moléculas
candidatas a exercerem este papel posteriorizante são: ácido retinóico (AR), FGFs,
Wnts e genes Hox (Durston et al., 1989; Papalopulu et al., 1991; Cox e HemmatiBrivanlou, 1995; Kelly e Melton, 1995; Blumberg et al., 1997; Hemmati-Brivanlou e
Melton, 1997; Hooiveld et al., 1999; Liu et al., 2001). Membros dos grupos gênicos
Hoxc e Hoxd são expressos em diferentes níveis caudo-rostrais na medula espinhal,
indicando que células neurais em diferentes posições segmentais podem receber
informações posicionais distintas (Belting et al., 1998; de la Cruz et al., 1999). De
fato, a inativação dos genes Hoxd9 e Hoxd10 causam alterações nas identidades
vertebrais, mostrando que os genes Hox estão envolvidos na padronização ânteroposterior do tubo neural (de la Cruz et al., 1999).
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1.1.2 A padronização dorso-ventral da medula espinhal

A medula espinhal tem uma clara organização dorso-ventral (D-V). A região
mais dorsal da medula espinhal é denominada placa do teto, sendo uma região fina
e estreita, composta por apenas uma fila de células. A região mais ventral da
medula espinhal é chamada de placa do assoalho e é organizada de maneira
semelhante à placa do teto, mas é maior. A região entre esses dois extremos é
composta de neuroblastos, a maior parte desta região contém uma grande
densidade de neuroblastos, porém em uma região mais ventral encontram-se os
motoneurônios, uma região com uma densidade menor de neuroblastos. Uma vez
que os neuroblastos se diferenciam em neurônios maduros, eles ainda apresentam
uma organização D-V, uma vez que neurônios com funções distintas estão
anatomicamente separados dentro da medula espinhal. Os neurônios espinhais
possuem duas funções principais: levar informações sensórias cutâneas para
grandes centros no cérebro e integrar a informação proprioceptiva aferente com a
saída motora. Estes dois sistemas estão segregados anatomicamente. Os
neurônios e circuitos que processam a informação sensória cutânea estão
concentrados na medula espinhal dorsal, a região sensória da medula espinhal.
Enquanto os circuitos envolvidos no controle motor estão localizados na medula
espinhal ventral, a região motora da medula espinhal (Figura 2). Conectando estes
dois domínios estão diversas populações de interneurônios que formam vários
circuitos e trajetórias de axônios (Figura 2) (Jessell, 2000; Wilson e Maden, 2005;
Vieira et al., 2010).
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Figura 2. Domínios sensório (dorsal) e motor (ventral) da medula espinhal. A região dorsal da
medula espinhal contém os circuitos de neurônios sensórios cutâneos (destacada em
azul), enquanto os neurônios motores e viscerais são encontrados na região ventral da
medula espinhal (destacada em vermelho). (PT) placa do teto; (RGD) raiz do gânglio
dorsal; (IA) interneurônio de associação; (IC) interneurônios comissural; (Mn)
motoneurônio; (PA) placa do assoalho; (D) dorsal; (V) ventral.
Fonte: Adaptado de Wilson e Maden (2005).

O uso de marcadores moleculares permitiu a identificação de onze subtipos
de progenitores neuronais ao longo do eixo D-V da medula espinhal. A identidade
de cada subtipo é definida por um código combinatorial de fatores de transcrição.
Os neurônios dorsais são subdivididos em seis grupos (dI1 – dI6) e os neurônios
ventrais são divididos em 5 grupos (v0 – v3 e motoneurônios), sendo que cada tipo
de neurônio é caracterizado pela expressão de genes marcadores distintos (Figura
3). A região mais próxima ao lúmen do tubo neural, denominada região ventricular, é
uma região proliferativa e contém os precursores dos diferentes subtipos neuronais,
que já começam a expressar os marcadores próprios (fatores de transcrição no lado
esquerdo da Figura 3). À medida que estes tipos neuronais entram no processo de
diferenciação, eles saem do ciclo celular e migram lateralmente para a região do
manto, a região mais externa da medula espinhal, e passam a expressar o código
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de fatores de transcrição que os caracteriza como determinado tipo neuronal
(fatores de transcrição do lado direito da Figura 3).
A padronização D-V da medula espinhal resulta da atividade de várias
moléculas sinalizadoras secretadas que fornecem informações posicionais para os
progenitores neuronais em forma de gradientes. Estas moléculas sinalizadoras
incluem: Sonic hedge-hog (Shh), Bone Morphogenetic Proteins (BMP), Winglessrelated MMTV iNTegration site (Wnts), Fibroblast Growth Factors (FGF) e Ácido
Retinóico (AR), embora geralmente seja aceito que as principais moléculas que
atuam na formação de um padrão D-V na medula espinhal são Shh e BMPs. Neste
cenário, a teoria de padronização dorso-ventral da medula espinhal amplamente
adotada sugere que a geração das diferentes populações neuronais nesse tecido
envolve a atuação de gradientes opostos de morfógenos3. Essas influências
opostas ativam fatores de transcrição do tipo homeodomínio e hélice-volta-hélice
que estabelecem diferentes programas de especificação dorsal ou ventral,
dependendo da quantidade de cada morfógeno que a célula recebeu. Nessa teoria,
a proteína Shh, que é sintetizada na placa do assoalho e na notocorda (estrutura
ventral à medula espinhal), atua de maneira concentração-dependente, a partir da
região ventral, para induzir diversas classes de interneurônios ventrais (v0 - v3) e
também auxilia na especificação de progenitores de motoneurônios. A sinalização
por Shh ocorre pela regulação da atividade de fatores de transcrição da família Gli:
Gli1, Gli2 e Gli3, sendo que na padronização D-V da medula espinhal Gli2 atua
como um ativador da sinalização por Shh e Gli3 atua como repressor desta
sinalização na região intermediária da medula espinhal (Persson et al., 2002). Os
níveis de Shh parecem controlar o balanço entre as atividades repressoras e
ativadoras de Gli nas células responsivas (Ulloa e Briscoe, 2007). Em contrapartida,
proteínas BMPs, membros da família das proteínas secretadas TGF-beta, que são
sintetizadas na placa do teto e na ectoderme adjacente, agem como um gradiente
proveniente da região dorsal, oposto às proteínas Shh, atuando através da ativação

3

Segundo Niederreither e Dolle (2008), morfógeno é uma substância ativa na formação de um
padrão. A concentração espacial ou a atividade desta substância varia, formando um gradiente, e as
células que estão ao redor deste gradiente respondem diferentemente às diferentes concentrações
do morfógeno. Niederreither K, Dolle P. Retinoic acid in development: towards an integrated view. Nat
Rev Genet. 2008;9 (7):541-53.
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de membros da família de fatores de transcrição Smads, em mecanismos que
especificam progenitores das populações dorsais de interneurônios (dl1 - dl6)
(Figura 3) (Wilson e Maden, 2005; Ulloa e Briscoe, 2007).

Figura 3. Padronização dorso-ventral da medula espinhal. Os gradientes de sinalização de
BMPs, proveniente da placa do teto (diferentes tons de vermelho), e de Shh, proveniente
da placa do assoalho (diferentes tons de verde), atuam na especificação dos diferentes
tipos neuronais presentes na medula espinhal. Existem seis tipos de interneurônios dorsais
e cinco tipos de interneurônios ventrais, cada um deles é determinado por uma
combinação de fatores de transcrição diferentes que são expressos apenas em cada tipo
de interneurônio (fatores de transcrição do lado direito), que se encontram na região do
manto da medula espinhal. Uma diferente combinação de fatores de transcrição é
expressa nas células progenitoras, que se encontram na região ventricular da medula
espinhal (fatores de transcrição do lado esquerdo).
Fonte: Adaptado de Wilson e Maden (2005).
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1.1.2.1 A placa do teto e os interneurônios dorsais 1

A placa do teto é a região mais dorsal da medula espinhal, uma região fina e
estreita, composta de uma fila única de células cujos núcleos estão localizados na
periferia. Além disso, há uma ausência de neuroblastos nessa região, uma vez que
essas células se tornarão glia radial (revisado por (Wilson e Maden, 2005)). Lmx1a,
um fator de transcrição da família Lim-homeodomínio, é um fator intrínseco
necessário para a formação da placa do teto, uma vez que em camundongos
mutantes Dreher, onde há perda do gene Lmx1a, não ocorre a formação da placa
do teto caudal (Chizhikov e Millen, 2004; Chizhikov e Millen, 2005). Além de
expressar este marcador intrínseco, assim que os progenitores da placa do teto
diferenciam, eles começam a expressar outros marcadores específicos desta
região, incluindo BMPs e Wnts (Chizhikov e Millen, 2005).
A placa do teto é uma fonte de moléculas regulatórias que atuam na
padronização dorso-ventral do tubo neural. Além disso, a sinalização proveniente
desta região é crucial para o controle da proliferação dos interneurônios dorsais,
assim como para sua migração e orientação axônica (Chizhikov e Millen, 2004;
Chizhikov e Millen, 2005). As moléculas sinalizadoras presentes na placa do teto
são: BMPs, activin e dorsalin, membros da família TGF-beta, que por gradiente de
difusão, especificam os interneurônios dorsais no tubo neural (revisado por (Liu e
Niswander, 2005)). Além destes morfógenos, a placa do teto também secreta Wnts
(especificamente Wnt1 e Wnt3a), sendo que estas moléculas, além de atuarem
como

mitógenos

responsáveis

concentração-dependente

por

(Chizhikov

induzir
e

proliferação

Millen,

2004),

de

uma

também

maneira

atuam

na

especificação de interneurônios dorsais (revisado por (Wilson e Maden, 2005)).
Os interneurônios dorsais 1 (dI1) são os interneurônios mais dorsais da
medula espinhal, localizados adjacentes à placa do teto. Os progenitores dos dI1
expressam math1 e quando essas células saem do ciclo celular e entram no
processo de especificação passam a expressar os fatores de transcrição Lhx2,
Lhx9, BarH1 e Brn3a (Wilson e Maden, 2005). Estes interneurônios fazem parte da
classe A de interneurônios dorsais (dI1 – dI3), que são dependentes da sinalização
proveniente da placa do teto para serem formados (Lee et al., 1998; Muller et al.,
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2002). Os dI1 migram para o corno dorsal profundo da medula espinhal, onde dão
origem a interneurônios que projetam contralateralmente, os interneurônios
comissurais, e a interneurônios que recebem informações sensórias e as conduzem
para regiões cerebrais superiores (Bermingham et al., 2001; Gowan et al., 2001).
Estudos com camundongos demonstraram que na ausência de math1 os
precursores dos dI1 deixam de ser especificados. Ademais estes estudos revelaram
e que os precursores dos dI1 dão origem a um grupo de interneurônios
proprioceptivos e a tratos espinocerebelares4 que ascendem para o cerebelo
(Bermingham et al., 2001) Análises de camundongos transgênicos math1/LacZ
revelaram que os dI1 também dão origem a interneurônios comissurais, que levam a
informação motora para o lado contralateral da medula espinhal (Helms e Johnson,
1998).
No presente trabalho, nós mostramos que a raldh2, principal enzima de
síntese de AR durante o desenvolvimento, além de ser expressa na placa do teto
também é expressa transitoriamente em interneurônios dorsais 1, sugerindo a
participação da sinalização pelo AR na especificação de interneurônios dorsais da
medula espinhal.

1.2 O ácido retinóico, a raldh2 e o desenvolvimento do Sistema Nervoso
Central

O ácido retinóico é requerido muitas vezes durante o desenvolvimento do
tubo neural para uma série de eventos indutivos. Nos eventos iniciais a ação do AR
em células neurais ocorre de maneira parácrina devido à difusão do AR produzido
na mesoderme lateral e nos somitos adjacentes pela raldh2. Primeiramente ele age

4

Segundo Bosco e Poppele (2001) tratos espinocerebelares são fibras axônicas que nascem de
grupos celulares na medula espinhal e passam diretamente para o cerebelo, levando informação
proprioceptiva. Bosco G, Poppele RE. Proprioception from a spinocerebellar perspective. Physiol
Rev. 2001;81 (2):539-68.
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na padronização ântero-posterior da medula espinhal, como um fator posteriorizante
durante a indução neural, padronizando a medula espinhal anterior, numa ação
conjunta com FGFs e Wnts. Esse evento indutivo ocorre via ativação de genes Hox
(Liu et al., 2001). O AR é requerido, então, para a indução da diferenciação neural
ao longo de toda a medula espinhal através da ativação do gene neuroM e da
inibição a sinalização de FGF no neuroepitélio, permitindo a diferenciação do
mesmo (Diez del Corral et al., 2003) (Figura 4 A). Em seguida, o AR atua na
padronização dorso-ventral da medula espinhal, quando é requerido para a indução
de um grupo de interneurônios ventrais conhecidos como V0 e V1, ativando a
expressão dos genes dbx1, dbx2 e en1 e reprimindo a expressão de Sonic
hedgehog (Shh) (Novitch et al., 2003) (Figura 4 B). Num próximo momento, o AR é
requerido, em colaboração com Shh, para estabelecer o progresso da diferenciação
dos motoneurônios a neurônios da Coluna Lateral Motora (CLM), via gene Olig2
(Novitch et al., 2001) (Figura 4 B).
Em estádios posteriores de diferenciação dos motoneurônios, o AR passa a
ser sintetizado na medula espinhal, através da enzima raldh2, em um grupo de
motoneurônios da Coluna Lateral Motora Medial (CLMM), apenas nos níveis
braquial e lombar. Esse AR induz o fenótipo de motoneurônios da Coluna Lateral
Motora Lateral (CLML) a neurônios recém-formados na zona ventricular, à medida
que eles migram através da CLMM e entram em contato com o AR (Sockanathan e
Jessell, 1998) (Figura 4 C).
Um segundo território de síntese de AR na medula espinhal, também através
da enzima raldh2, é a placa do teto (Berggren et al., 1999) (Figura 4 C). Pouco se
sabe sobre o papel do AR sintetizado nesse local, porém Wilson et al. (2004)
verificaram que a ausência de Vitamina A causa alterações na organização dorsoventral da medula espinhal (Wilson et al., 2004). Neste trabalho os autores
utilizaram um modelo de codornas com alimentação deficiente em Vitamina A (VAD
- Vitamin A Deficient) e mostraram que na ausência de sinalização pelo AR há uma
expansão do território de genes expressos diferencialmente em neurônios ventrais à
custa da redução do território de genes expressos especificamente nos neurônios
dorsais, além de haver perda da população de interneurônios V1. Desse modo, eles
propuseram que o AR sintetizado na placa do teto possui um papel na padronização
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dorso-ventral da medula espinhal (Wilson et al., 2004).

Figura 4. Os papéis do AR no desenvolvimento do tubo neural. (A) Num primeiro momento o AR
produzido nos somitos participa da indução da diferenciação neural, através na inibição de
FGF e ativação do gene pan neural neuroM no neuroepitélio. (B) Em seguida, o AR
produzido nos somitos, atua na padronização dorso-ventral da medula espinhal,
participando da indução dos interneurônios V0 e V1 e do progresso da diferenciação dos
motoneurônios. (C) Em estádios posteriores do desenvolvimento o AR passa a ser
sintetizado na medula espinhal, em um grupo de motoneurônios da Coluna Lateral Motora
Medial (CLMM) (identificados como uma região com listras dentro da medula espinhal),
apenas nos níveis braquial e lombar e também na placa do teto. O AR produzido nos
motoneurônios atua na especificação de outro grupo de motoneurônios, os motoneurônios
da Coluna Lateral Motora Lateral (CLML, representados por círculos vermelhos). Esta
especificação ocorre devido ao contato dos CLML com o AR, à medida que os precursores
dos mesmos deixam a região ventricular da medula espinhal e atravessam o local de
síntese de AR (os CLMM, região com listras) para atingir sua localização final na medula
espinhal. Tem sido postulado que o AR produzido na placa do teto participa da
padronização dorso-ventral da medula espinhal.
Fonte: Adaptado de Wilson e Maden (2005).

1.3 O ácido retinóico

O ácido retinóico (AR) é um metabólito biologicamente ativo da vitamina A. A
importância da vitamina A para o correto desenvolvimento embrionário foi
primeiramente descrita na década de 30, quando Hale (1933) verificou que ao
fornecer uma dieta insuficiente em vitamina A para fêmeas de porcos prenhas, os
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filhotes nasciam sem olhos (Hale, 1935). Seguindo a demonstração inicial de Hale
de que a deficiência de Vitamina A (VAD) leva a malformações congênitas nos
olhos, Warkany et al. (1944) mostraram que uma grande variedade de
malformações congênitas, que afetam o apropriado desenvolvimento ocular,
cardíaco, respiratório e urogenital (coletivamente chamado de síndrome VAD fetal),
ocorria em fetos de ratas alimentadas com deficiência de Vitamina A (Warkany e
Schraffenberger, 1944). Mais tarde foi demonstrado que a administração de AR
podia compensar a ausência de Vitamina A durante a embriogênese, pelo menos
em alguns estádios e em certos órgãos (Dickman et al., 1997; White et al., 1998) e
também que a sinalização pelo AR durante o desenvolvimento está envolvida na
padronização dos eixos do corpo (Conlon, 1995) e no estabelecimento dos padrões
de atividade gênica em vários órgãos, tais como: cérebro, medula espinhal, pulmão,
broto dos membros, rim, olhos e coração (Lu et al., 1997; Moss et al., 1998;
McCaffery et al., 1999; Mendelsohn et al., 1999; Niederreither et al., 1999; Malpel et
al., 2000; Niederreither et al., 2000; Xavier-Neto et al., 2001; Hochgreb et al., 2003).

1.3.1 O ácido retinóico: síntese e degradação

O ácido retinóico (AR) é produzido a partir de precursores obtidos na dieta e
não pode ser sintetizado de novo. Em animais placentários a fonte de retinol
(Vitamina A), precursor do AR, encontra-se na corrente sanguínea, enquanto em
animais ovíparos a fonte de retinol está no vitelo (Niederreither e Dolle, 2008). O
transporte dos retinóides do seu local de armazenamento para as células ocorre
através da corrente sangüínea, onde o retinol é liberado e circula pelo corpo ligado a
uma proteína conhecida como Retinol-Binding Protein (RBP). Nas células alvo, o
complexo retinol-RBP interage com um receptor de superfície celular específico,
denominado STRA6 que retira o retinol do complexo retinol-RBP e o transporta
através da membrana plasmática até o citoplasma, onde esse é liberado e poderá,
então ser metabolizado (Kawaguchi et al., 2007; Niederreither e Dolle, 2008). Em
vertebrados amniotos, a síntese de AR requer duas reações de oxidação
sucessivas, a primeira transforma o retinol a retinaldeído e a segunda converte o
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retinaldeído a AR, porém em vertebrados anaminiotos e em invertebrados há outra
via de síntese de AR, que consiste na clivagem simétrica oxidativa de betacarotenos a retinaldeído, que é então convertido a AR. Tem sido especulado que
esta pode ser a principal rota do AR nesses organismos e que ela pode representar
a via ancestral de síntese de AR (Simoes-Costa et al., 2008). Em vertebrados
amniotos, o retinol é transformado em retinaldeído via álcool desidrogenases
(ADHs), desidrogenases microssomais de cadeia curta (SDRs) e aldo-Keto
redutases (AKR). Já foi mostrado que muitas ADHs e SDRs podem oxidar retinol a
retinaldeído e que SDRs e AKR possuem maior afinidade para NADP/NADPH que
NAD/NADH e podem então funcionar para reduzir retinaldeído a retinol para depois
estocá-lo como retinil ésters (Duester et al., 2003). Existem cinco classes de
enzimas ADHs presentes tanto em humanos quanto em camundongos, essas
enzimas possuem uma distribuição tecidual muito ampla, sendo uma delas, a ADH3,
é ubíqua, o que indica que a etapa de conversão de retinol a retinaldeído não é
regulada espacial e temporalmente, sendo todas as células embrionárias capazes
de realizar a síntese de retinaldeído a partir de retinol (Molotkov et al., 2002; Duester
et al., 2003). Entretanto, recentemente foi mostrado que a mutação em uma enzima
da família SDR que possui uma restrita distribuição tecidual, a Rdh10, gera várias
anormalidades semelhantes ao fenótipo encontrado com a deficiência em AR,
sugerindo que a primeira etapa de síntese de AR pode possuir uma regulação mais
específica em alguns tecidos (Cammas et al., 2007; Sandell et al., 2007). A
conversão de retinaldeído a AR é irreversível e catalisada por retinaldeído
desidrogenases (Raldhs/Aldh1as). As Raldhs têm uma distribuição muito restrita
(Berggren et al., 1999; Swindell et al., 1999; Blentic et al., 2003), e acredita-se que é
a ação dessas enzimas que delimita as zonas de síntese de AR.
Compondo o quadro de enzimas relacionadas com o metabolismo do AR
estão as enzimas do tipo CYP26a, CYP26b e CYP26c, citocromo-oxidase da família
P450. Essas enzimas catabolizam o AR nos metabolitos inativos 4-OH-RA, 18-OHRA, 5,8-epoxy-RA e também em 4-oxo-RA, composto com considerável atividade
biológica (Chithalen et al., 2002). Acredita-se que uma das funções dessas enzimas
seria proteger determinados tecidos embrionários da sinalização pelo AR, uma vez
que sua distribuição é complementar à presença das Raldhs, ou seja, nas regiões
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onde as citocromo-oxidases estão presentes as Raldhs não são expressas, nem é
sintetizado o AR (Swindell et al., 1999; Niederreither et al., 2002; Reijntjes et al.,
2004). Contudo, também é comum o estabelecimento de pequenas faixas de tecido
entre zonas de expressão de Raldhs e de CYP26s. Essas faixas de tecido
funcionariam como um território neutro no qual podem ser gerados gradientes de
concentração, como por exemplo, a região precursora dos rombômeros, estruturas
metaméricas do SNC que são especificadas por gradientes de sinalização de AR
(Dupe e Lumsden, 2001).

Figura 5. Metabolismo do ácido retinóico (AR). A via canônica de síntese do AR está
representada em preto. (1) A vitamina A é obtida através da dieta. A síntese do
retinaldeído ocorre pela oxidação reversível da vitamina A, catalisada por álcool
desidrogenases (ADHs) ou desidrogenases microssomais de cadeia curta (SDRs). (2) O
retinaldeído é oxidado a AR pelas retinaldeído desidrogenases (Raldhs). (3) Após a síntese
do AR, este atua no núcleo da célula se ligando aos receptores nucleares RAR e RXR, que
regulam a expressão gênica. Em vermelho, a via de degradação do AR. (5) As CYP26s
oxidam o AR a diferentes metabólitos como o 4-hidroxi AR, o 4-oxo-AR e o 5,6-epoxi AR.
Estes compostos são subseqüentemente degradados até se tornarem inativos. Em laranja
a via alternativa de síntese de AR a partir de βcaroteno.
Fonte: Adaptado de Simoes-Costa et al. (2008).
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1.3.2 O ácido retinóico: mecanismo de ação

Os efeitos sinalizadores do AR são mediados pela sua ligação a receptores
nucleares, os receptores RARs (RARα, RARβ e RARγ) e RXRs (RXRα, RXRβ e
RXRγ), fatores de transcrição que heterodimerizam e se ligam a elementos de
resposta ao AR (RAREs) em genes responsivos (Chambon, 1996; Duester, 2000).
O AR é transportado do citoplasma, onde é sintetizado, para o núcleo celular, onde
exercerá sua ação, pela ação das Cellular Retinoic-acid Binding Proteins (CRABPs).
Na ausência do AR, o heterodímero RAR/RXR se encontra ligado a elementos de
resposta ao AR no DNA, associado a co-repressores que induzem silenciamento
transcricional pela deacetilação de histonas e compactação de cromatina. A ligação
do AR ao domínio de ligação do heterodímeiro RAR/RXR induz uma mudança
conformacional que causa a liberação dos co-repressores e aumenta a afinidade
com co-ativadores. Os co-ativadores ativam processos de acetilação de histonas
que resultam na abertura da cromatina e ativação de expressão gênica (Aranda e
Pascual, 2001; Germain et al., 2002). RAR e RXRs possuem também ampla
distribuição tecidual, o que sugere que a maioria das células embrionárias dos
vertebrados pode responder ao AR (Dolle et al., 1994; Dreyer e EllingerZiegelbauer, 1996).
Estudos utilizando camundongos nocaute mostraram que a ablação de
apenas uma das isoformas de RAR (RARα, RARβ ou RARγ) resulta em
camundongos viáveis, embora apresentem algumas malformações congênitas
(Mark et al., 2006). Ao contrário, animais nocaute para duas ou mais isoformas de
RAR morrem in utero e apresentam defeitos severos de desenvolvimento (Mekler,
1975; Mark et al., 2006). Já animais nocaute para a isoforma RXRα morrem aos
14.5 dpc e apresentam hipoplasia da camada compacta do miocárdio ventricular
(Kastner et al., 1994; Kastner et al., 1997; Ross et al., 2000; Mark et al., 2006),
sugerindo que o RXRα está envolvido na transdução do sinal de AR durante o
desenvolvimento do miocárdio. Animais nocaute simples para RXRβ e RXRγ e
animais duplo nocaute para β e γ não apresentam defeitos morfogenéticos (revisado
por (Mark et al., 2006)). A redundância funcional e a ampla distribuição desses
receptores são fortes evidências que todos os tecidos embrionários são capazes de
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responder à sinalização pelo AR. Além disso, estudos sobre os receptores
RXR/RAR confirmam a importância deste heterodímero como uma unidade
funcional importante para a transdução do sinal de AR em diversos tecidos (Kastner
et al., 1994; Ross et al., 2000; Blomhoff e Blomhoff, 2006; Mark et al., 2006).

1.3.3 O ácido retinóico: sinalização

O modelo atual que explica o padrão de sinalização pelo AR propõe que esta
sinalização é ativada em tecidos alvo por uma combinação de síntese localizada,
difusão e degradação (Moss et al., 1998; Malpel et al., 2000; Xavier-Neto et al.,
2000). Durante algum tempo acreditou-se que todos os diversos papéis
desempenhados pelo AR seriam mediados por gradientes de concentração a partir
da difusão do morfógeno de um centro produtor e pela expressão diferenciada de
receptores (RARs e RXRs) nos tecidos. No entanto, foi demonstrado que grande
parte das células afetadas pela sinalização o faz de forma autócrina, produzindo o
seu próprio AR. Adicionalmente, dados em animais nocaute para os receptores de
AR mostraram que a distribuição de malformações não se correlaciona nem com a
abundância relativa dos receptores em um determinado tecido, nem com a sua
distribuição espacial (Mekler, 1975; Dolle et al., 1994; Kastner et al., 1994; Kastner
et al., 1997; Ross et al., 2000; Chambon, 2005; Mark et al., 2006). Portanto, a
expressão diferenciada destes receptores não é suficiente para explicar a grande
variedade de efeitos do AR no desenvolvimento. Logo, o ponto chave da sinalização
pelo AR não deve ser a difusão a partir de um único centro produtor, e sim a síntese
localizada do sinal. Com a caracterização das enzimas sintetizadoras de AR,
mostrou-se que é a presença de Raldhs que limita a disponibilidade local de AR,
uma vez que as outras enzimas de sua cadeia biossintética podem ser
consideradas ubíquas.
A sinalização pelo AR deve-se, portanto, à síntese localizada desse
morfógeno em regiões onde as Raldhs estão presentes, e adicionalmente, à difusão
local a partir destes centros produtores. As enzimas de degradação do AR
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estabelecem regiões protegidas da sinalização e em adição, contribuem para gerar
gradientes acentuados de sinalização em regiões limitadas. Portanto, a regulação
da sinalização pelo AR se deve, em grande medida, à regulação da expressão das
Raldhs.

1.4 A raldh2 e sua regulação.

Dentre as quatro retinaldeído desidrogenases conhecidas Raldh1 (Aldh1a1),
Raldh2 (Aldh1a2), Raldh3 (Aldh1a3) e Raldh4 (Aldh8a1), a Raldh2 é a primeira a
ser expressa em embriões de galinha e camundongo (Ulven et al., 2000; XavierNeto et al., 2000; Blentic et al., 2003), é a principal enzima sintetizadora de AR no
coração em desenvolvimento (Moss et al., 1998) e é responsável por grande parte
da síntese de AR na região do tronco e na coluna vertebral do embrião
(Niederreither et al., 2002). O camundongo nocaute para a Raldh2 morre in útero,
aos 10.5 dias pos coitum (dpc), sendo que esses embriões aos 9.5 dpc apresentam
severas anormalidades, tais como: encurtamento da região posterior, ausência de
vasos extra-embrionários no saco vitelínico, ausência de rotação axial, ausência de
fechamento da região ventral, ausência de brotos de membros, má formação
cardíaca, sendo que coração é apenas uma câmara dilatada, e má formação da
medula espinhal, que permanece aberta. Já os camundongos nocaute para Raldh1
e Raldh3 são viáveis (Niederreither et al., 2000; Dupe et al., 2003; Fan et al., 2003).
A expressão da Raldh2 é extremamente dinâmica, surgindo em vários órgãos em
diferentes

tempos

embrionários

e

localizando-se

diferencialmente

em

um

determinado órgão de acordo com o estádio do desenvolvimento, sugerindo que
essa enzima desempenha papéis variados durante os processos de organogênese.
(Li et al., 2000; Malpel et al., 2000; Niederreither et al., 2002; Hochgreb et al., 2003).
A importância do AR como morfógeno é conhecida desde a década de 30 e a
Raldh2, sua principal enzima de síntese, foi descrita em 1996 (Zhao et al., 1996),
desde então muitos trabalhos descreveram seus locais de expressão. Sendo assim,
os padrões de expressão da raldh2, assim como seus papéis durante o
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desenvolvimento, já estão bem estabelecidos em muitas espécies, porém pouco se
conhece sobre a regulação deste gene. Até o momento foram publicados apenas
três artigos que abordam alguns aspectos a respeito da regulação da raldh2. Ono et
al. (1998), utilizando como modelo de estudo células-T de leucemia linfoblástica
aguda, identificaram um promotor críptico no segundo intron da raldh2, que é
iniciado pelo fator de transcrição GATA3, quando o mesmo liga-se a um sítio GATA
nesse promotor críptico. É interessante notar que neste trabalho os autores
detectaram um transcrito de RNA mensageiro da raldh2 truncado, iniciado no
segundo intron deste gene e sintetizado quando ocorre a super-expressão de
proteínas TAL1 e LMO em células-T de leucemia. Além disto, este transcrito
truncado de RNA mensageiro não foi detectado em tecidos humanos normais (Ono
et al., 1998). Em 2001, Wang et al. analisaram 2.3 kb à montante do sítio de início
de transcrição da raldh2 e identificaram o promotor desse gene. Neste promotor,
não foi encontrado elementos de resposta ao AR, mas o mesmo possui os motivos
TATA e CCAAT e sítios para AP, AHR, CREB, ER, Ets e SREBP. Este promotor de
2.3 kb foi testado em ensaios de cultura de células imortalizadas derivadas de rim
embrionário humano (EBNA), células de Leydig de camundongo (TM3) e em
linhagens de células derivadas de células de Sertoli (TM4) e em todos os tipos
celulares iniciou a transcrição do gene-repórter luciferase (Wang et al., 2001). Fatma
et al., em (2004), demonstraram que o fator de crescimento derivado do epitélio da
lente ocular (LEDGF) se liga e trans-ativa elementos de resposta a choque (nGAAn)
e a estresse (A/TGGGA/T) na região promotora do gene raldh2. Para chegar a esse
resultado eles analisaram 995pb a montante do ATG, realizaram ensaios de
mobilidade eletroforética (Gel shift) e supershift, além de ensaios de transfecção de
células epiteliais de lente, utilizando vetores onde o promotor de 995pb da raldh2 foi
ligado ao gene-repórter cloranfenicol acetiltransferase (CAT). Nesses ensaios a cotransfecção de LEDGF aumentou a atividade de CAT (Fatma et al., 2004).
Nos trabalhos acima foram descritos elementos em cis no gene raldh2
presentes em sua região promotora (Wang et al., 2001; Fatma et al., 2004) ou em
um promotor críptico no intron 2, que não é ativo em condições biológicas normais
(Ono et al., 1998). Porém os testes de funcionalidade desses elementos regulatórios
foram realizados apenas em ensaios de cultura de células, sendo que até o
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momento não foi determinada a atividade efetiva desses promotores na regulação
da raldh2 no contexto de um organismo.
O gene raldh2 possui um padrão de expressão bastante dinâmico e
diferentes papéis ao longo do desenvolvimento, o que infere a existência de
diferentes módulos regulatórios para o controle espacial e temporal da sua
expressão. Até o momento apenas a tese de doutorado de Roberta Mascioli Cravo
descreveu um módulo regulatório que ativa a expressão da raldh2 no contexto do
embrião em desenvolvimento (Cravo, 2008). Os resultados encontrados neste
trabalho serão descritos numa seção posterior.

1.5 A abordagem evolutiva para a identificação de seqüências regulatórias

O advento da capacidade de seqüenciar e organizar diversos genomas
animais teve conseqüências importantes para o estudo do controle da expressão
gênica. Esse campo, tradicionalmente encarado como complexo e pouco
recompensador, ganhou ferramentas poderosas de análise (Boffelli et al., 2004;
Wasserman e Sandelin, 2004). Vários paradigmas surgiram a partir da comparação
entre os genomas de organismos vertebrados e invertebrados cordados. Em
primeiro lugar ficou evidente que é quase impossível encontrar conservação de
seqüências regulatórias em genes ortólogos de espécies que divergiram por mais
de 500 milhões de anos, embora a distribuição espacial de suas expressões possa
ser bem semelhante. Em segundo lugar, se estabeleceu que as comparações mais
úteis do ponto de vista de identificação de seqüências regulatórias são entre
espécies que divergiram entre 50 milhões de anos (como humanos e camundongos)
a 450 milhões de anos (como humanos e peixes). A comparação entre essas
espécies pode revelar grupos bem definidos de seqüências com probabilidade
significativa de conter elementos de controle da expressão gênica. (Nobrega e
Pennacchio, 2004). Atualmente, diversas ferramentas de bioinformática estão
disponíveis

para

localizar,

comparar

e

identificar

regiões

evolutivamente

conservadas ao longo de um determinado gene em diversas espécies. Este
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processo é conhecido como análise de conservação filogenética ou phylogenetic
footprinting (Boffelli et al., 2003; Nobrega e Pennacchio, 2004; Ovcharenko et al.,
2004). Também ficou claro que as comparações entre organismos muito próximos
evolutivamente (≤ 50 milhões de anos) não pode definir blocos de seqüências
conservadas, pois há uma identidade muito acentuada entre os genomas (Nobrega
e Pennacchio, 2004). Mesmo assim, essa característica tem sido explorada, em
espécies muito próximas, para definir sítios conservados de ligação a fatores de
transcrição,

num

processo

conhecido

como

“sombreamento

filogenético”

(Ovcharenko et al., 2005). Não obstante, é importante notar que a simples
conservação não é indicativo absoluto de papel regulatório, já que blocos podem
estar conservados devido a heterogeneidades nas taxas de mutação ao longo do
genoma e/ou tempo insuficiente de divergência. Logo é de fundamental importância
a realização de análises funcionais para testar o real papel regulatório de um
elemento não-codante conservado (CNE).

1.6 Identificação de um CNE funcional da raldh2

Cravo (2008), através de análises de bioinformática, identificou vários CNEs
no gene raldh2. Dentre eles a autora testou a funcionalidade de três, utilizando
transgênese em camundongo, e assim descreveu um CNE funcional, presente no
intron 1 da raldh2. Este CNE mostrou-se ativo no tubo neural, epicárdio, plexos
braquial e lombar, gânglios simpáticos, gânglio de raiz dorsal e crista urogenital
(Cravo, 2008).

1.6.1 Análise bioinformática do gene raldh2
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Para identificar potenciais elementos não-codantes conservados
(CNEs) contendo seqüências regulatórias da raldh2, Cravo (2008) alinhou as
seqüências dos genes ortólogos5 raldh2 dos seguintes vertebrados: camundongo
(Mus musculus), galinha (Gallus gallus), sapo (Xenopus tropicalis) e de duas
espécies de peixes Danio rerio e Takifugu rubripes, usando o genoma de humano
(Homo sapiens) como base. Nas análises comparativas, além de todas as regiões
intrônicas, foram analisados também 30 kb a montante do sítio de início de
transcrição (região definida como região 5’ do gene) e 30 kb a jusante do final do
último exon (região 3’do gene).
Esta análise revelou 72 CNEs que apresentavam uma identidade de
seqüência maior que 75%, com tamanhos entre 32pb e 905pb nas regiões 5’,
intrônicas e 3’ do gene raldh2 (identificados como barras verticais vermelhas na
Figura 6). Três desses CNEs foram testados em ensaios funcionais de transgênese
transitória em camundongo, são eles: uma região denominada Raldh2.1 (presente
na região 3’ regulatória), outra denominada Raldh2.2 (no intron 1) e o terceiro
denominado Raldh2.3 (na região 5’ regulatória) (identificados por setas na Figura 6).
Estes CNEs foram escolhidos para serem testados em ensaios de transgênese
transitória, pois dois deles apresentavam o maior grau de conservação entre as
espécies analisadas (os CNEs Raldh2.1 e Raldh2.3, conservados em todas as
espécies) e o terceiro apresentava a maior seqüência conservada (Raldh2.2, com
843±47 pb).

5

Segundo Schneider (2007) são genes ortólogos em espécies diferentes, genes de uma mesma
família gênica que não correspondem a cada uma das cópias de genes que sofreram duplicação,
mas às cópias foram herdadas diretamente de uma mesma cópia em um ancestral comum.
Schneider H. Métodos de análise filogenética. Um guia prático. 3rd ed. Ribeirão Preto: Editora Holos;
2007.
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Figura 6. Conservação evolutiva da raldh2. Cinco seqüências ortólogas da raldh2 foram
alinhadas usando a de Homo sapiens como base. Os exons estão representados por
barras azuis e os introns por barras cinza. As regiões 5’ e 3’ em barras lilás. As barras
verticais vermelhas indicam os múltiplos Elementos Não-codantes Conservados (CNE). As
cabeças de seta indicam três CNEs com grande conservação e a caixa vermelha destaca a
conservação do enhancer intrônico Raldh2.2. (*) CNE conservado em galinha e humano,
mas perdido em camundongo.
Fonte: Castillo et al. (2010).

1.6.2 Caracterização funcional de um CNE intrônico da raldh2

Dentre os três CNEs descritos acima e testados em transgênese transitória
em camundongo por Cravo (2008), apenas o CNE Raldh2.2 ativou a expressão do
LacZ em embriões aos 10.5 dpc. A atividade de beta-galactosidase nestes embriões
foi observada na região dorsal do tubo neural, do nível braquial até a ponta da
cauda e também no epicárdio. Após esses resultados foram geradas duas linhagens
permanentes de camundongos transgênicos para o CNE Raldh2.2, denominadas
#191 e #583 (Figura 7). Esses animais confirmaram a ativação da betagalactosidase no tubo neural e no epicárdio, encontrada nos animais transgênicos
transientes. Além de revelar a atividade da beta-galactosidase em outros estádios
de desenvolvimento e territórios embrionários como a região de fronteira entre o
mesencéfalo e o romboencéfalo, plexos braquial e lombar, gânglios simpáticos,
gânglio de raiz dorsal e crista urogenital (Figura 7 A-J). Quando se compara os
territórios de atividade do CNE Raldh2.2 com os territórios endógenos de expressão
da raldh2, nota-se que há uma grande complementariedade, porém estes territórios
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não correspondem em sua totalidade (Figura 7), indicando a existência de outros
módulos regulatórios deste gene (Cravo, 2008). Desta forma, o CNE Raldh2.2 foi o
primeiro módulo regulatório do gene raldh2 identificado no contexto do embrião em
desenvolvimento, porém os elementos reguladores em cis específicos de sua
atividade ainda não foram identificados.

Figura 7. A atividade do CNE Raldh2.2 em duas linhagens de animais transgênicos
permanentes. A linhagens #191 (A-E) 3 #583 (F-J) revelaram campos de expressão de
LacZ no tubo neural dorsal (nt), plexos braquial (bp) e lombar (lp), gânglio simpático (sg),
epicárdio (ep), crista urogenital (ur) e gânglio da raiz dorsal (dr). Os territórios de expressão
de LacZ recapitulam alguns locais onde são encontrados o RNAm da raldh2 (K-O) e da
proteína (P-R). (so) somitos; (me) mesentério.
Fonte: Cravo (2008).
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1.7 Eletroporação

Vários métodos de transferência de genes para células já foram
desenvolvidos tais como transfecção com lipofectamina, precipitação com fosfato de
cálcio, injeção direta de DNA, bombardeamento de micropartículas e vetores virais.
Apesar de cada método apresentar suas vantagens específicas, algumas limitações
restringem sua aplicabilidade em tecidos de animais ou embriões. A eletroporação é
uma técnica recentemente otimizada para tais experimentos e vêm sendo utilizada
com sucesso na área da Biologia do Desenvolvimento, principalmente em embriões
de aves. Harrison et al. (1998) demonstraram que a eletroporação é uma técnica
eficiente para transfectar plasmídeos e iodeto de propídio em células de coração em
cultura. Além de apresentar uma eficiência equivalente a adenovírus na transfecção
de fragmentos de DNA, a eletroporação se mostrou vantajosa em relação ao
adenovírus pela possibilidade de melhor limitar a região do tecido a ser transfectada
(Harrison et al., 1998). Outra vantagem em relação ao vetor viral é a ativação quase
imediata dos sistemas de expressão, o que contrasta com a longa latência
demandada pelos vetores virais.
A eletroporação envolve a aplicação de pulsos elétricos de curta duração e
alta intensidade em células ou tecidos. O estímulo elétrico causa uma
desestabilização da estrutura da membrana celular e subseqüente formação de
pequenos poros na mesma. Nesse estado permeabilizado, a membrana permite a
passagem de moléculas como DNA, RNA, enzimas e anticorpos, atraídos por um
dos eletrodos devido a sua carga elétrica (Harrison et al., 1998; Itasaki et al., 1999;
Somiari et al., 2000; Swartz et al., 2001; Colas e Schoenwolf, 2003; Krull, 2004).
Inicialmente a eletroporação foi utilizada para introduzir DNA em cultura de células
eucarióticas e bactérias, porém de 50% a 70% das células morriam devido às altas
voltagens aplicadas. Uma modificação na intensidade e duração do pulso elétrico
(menor voltagem e maior duração do pulso) permitiu que após a eletroporação
houvesse uma grande diminuição da porcentagem de morte celular e ótima
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sobrevivência das células, tornando possível a aplicação desta técnica em tecidos
tanto em cultura quanto diretamente no embrião vivo, como na eletroporação in ovo
(Itasaki et al., 1999; Swartz et al., 2001; Krull, 2004).
A eletroporação in ovo combina a utilização de um modelo experimental de
fácil acessibilidade para micromanipulações com uma técnica eficiente de
transfecção, permitindo uma rápida análise da expressão de um gene no embrião
em desenvolvimento. A eletroporação in ovo ainda oferece a oportunidade de coexpressar ou super-expressar genes de interesse durante o desenvolvimento
embrionário, em diferentes estágios e tecidos, inativar proteínas através da
eletroporação de RNAi ou de morfolinos, além de possibilitar a identificação e
análise de enhancers de uma maneira rápida e eficiente, uma vez que com essa
técnica é possível transfectar o possível enhancer apenas no órgão de interesse e
no estádio de desenvolvimento que se acredita que ele está ativo, utilizando um
sistema repórter adequado.
Os

resultados apresentados no presente

trabalho

mostram

que a

eletroporação é uma técnica eficiente para a análise de enhancers em embriões de
galinha, uma vez que demonstramos a atividade de um enhancer intrônico
conservado da raldh2 na medula espinhal dorsal de embriões de galinha e
identificamos seus elementos cis regulatórios, utilizando esta abordagem.
Acreditamos que a busca por elementos cis regulatórios do gene raldh2 trará
grandes contribuições para a elucidação das redes genéticas regulatórias que
atuam na especificação de interneurônios dorsais da medula espinhal. Com base
nisso, neste trabalho buscamos identificar os elementos cis regulatórios de um
enhancer que dirige a expressão da raldh2 na medula espinhal, descrito por Cravo
(2008). A identificação destes elementos reguladores em cis da expressão da raldh2
nos permitiu desenvolver um modelo para a ativação do enhancer e subseqüente
expressão da raldh2 na medula espinhal dorsal de amniotos. Além disso, o padrão
de atividade deste enhancer nos levou a analisar o padrão de expressão da raldh2
na medula espinhal de embriões de vertebrados, o que nos permitiu descrever um
novo território de expressão transiente da raldh2: os interneurônios dorsais 1. Este
dado sugere a participação da sinalização pelo AR na especificação dos
progenitores de neurônios que darão origem a circuitos proprioceptivos.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Entender a regulação da expressão da raldh2 durante a padronização dorsoventral da medula espinhal.

2.2 Objetivos específicos

- Padronizar protocolos de eletroporação para células da medula espinhal de
embriões de galinha;
- Identificar CNEs que atuem como regiões reguladoras da expressão de raldh2
no sistema nervoso central de embriões de galinha;
- Caracterizar o padrão de atividade do enhancer intrônico 1G da raldh2 na
medula espinhal de embriões de galinha e camundongo;
- Identificar os elementos cis-regulatórios presentes no enhancer intrônico 1G da
raldh2, responsáveis pela ativação do mesmo na medula espinhal;
- Descrever o padrão de expressão da raldh2 na medula espinhal de embriões
de camundongo e galinha durante o desenvolvimento embrionário;
- Verificar a expressão de raldh2 na medula espinhal de embriões dos
vertebrados: Xenopus laevis, peixe-zebra (Danio rerio), medaka (Oryzias latipes) e
lampréia (Petromyzon marinus).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Clonagens

3.1.1 Clonagem do promotor basal Eb1 Tata box

A região tata box do adenovírus Eb1, clonada anteriormente por Xavier-Neto
et al. (ADBE1B TATALUC em (Xavier-Neto et al., 1999) no plasmídeo pGL2promoter (Promega, CAT# E1621), foi amplificada por Reação em Cadeia da
Polimerase (PCR), utilizando os oligonucleotídeos GL1 e GL2, disponíveis
comercialmente. O produto de PRC, após ter seu tamanho (em pares de base (pb))
confirmado por eletroforese em gel de agarose, foi purificado pelo kit de purificação
de PCR MinElute (Quiagen, CAT# 28004) e digerido com a enzima de restrição
HindIII. Em seguida as pontas coesivas foram preenchidas pela atividade da enzima
de modificação T4 DNA polimerase e então, o fragmento foi submetido à ação da
enzima de restrição KpnI, para criar uma ponta 5’ coesiva. Esse produto de PCR
digerido foi recortado e purificado de gel de agarose 1%, utilizando o Qiaquick Gel
extraction kit (Quiagen CAT# 28706), conforme o protocolo fornecido pelo
fabricante.
O plasmídeo pEGFP-1 (da Clontech) foi digerido pela enzima de restrição
BamHI e as pontas coesivas geradas pela digestão foram preenchidas pela enzima
de modificação T4 DNA polimerase. O plasmídeo foi, então, submetido a ação da
enzima de restrição KpnI. O plasmídeo digerido purificado de gel de agarose 1%. A
ligação entre o produto de PCR e o plasmídeo pEGFP-1, após as digestões e
purificação, foi feita pela enzima de modificação T4 DNA ligase, à temperatura
ambiente, por pelo menos 16 horas. Bactérias competentes foram transformadas
com o produto da ligação. Foram feitas miniprep das colônias e os clones positivos
foram detectados pela ação das enzimas de restrição XhoI e NotI. Todos os clones
foram confirmados por seqüenciamento. O plasmídeo gerado foi chamado de
TATAeGFP.
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3.1.1.2 Subclonagem dos CNEs de camundongo Raldh2.1, Raldh2.2 e Raldh2.3
no vetor TATAeGFP

Os plasmídeos hsp68lacZ onde os CNEs Raldh2.1, Raldh2.2 e Raldh2.3
amplificados a partir do genoma de camundongo haviam sido clonados previamente
em nosso laboratório. Para retirar os CNEs, os vetores foram submetidos à ação
das enzimas de restrição KpnI e HindIII. O produto da digestão foi submetido à
eletroforese em gel de agarose 1% e as bandas de tamanho correspondente aos
CNEs foram purificadas do gel.
O plasmídeo TATAeGFP também foi submetido a ação das enzimas de
restrição KpnI e HindIII e em seguida o plasmídeo digerido foi purificado de gel de
agarose 1%.
A ligação entre CNEs com o plasmídeo TATAeGFP foi feita pela enzima de
modificação T4 DNA ligase à temperatura ambiente, por pelo menos 16 horas.
Bactérias competentes foram transformadas com o produto da ligação, os
plamídeos foram purificados e os clones positivos foram detectados pela ação das
enzimas de restrição KpnI e HindIII. Todos os clones foram confirmados por
seqüenciamento. Os plasmídeos gerados foram chamados de Raldh2.1eGFP,
Raldh2.2eGFP, Raldh2.3eGFP, de acordo com os CNEs contidos.

3.1.2 Clonagem dos CNEs de camundongo Raldh2.1 e Raldh2.2 no vetor
pTkeGFP

Para a clonagem do CNE Raldh2.1 no vetor pTkeGFP, tanto o vetor
pTkeGFP vazio, quanto o plasmídeo Raldh2.1eGFP (onde o CNE Raldh2.1 foi
clonado frente à região tata box do adenovírus Eb1) foram digeridos com as
enzimas de restrição KpnI e XhoI e as bandas correspondentes ao vetor pTkeGFP e
o inserto Raldh2.1 foram purificadas de gel de agarose 1%. Para a clonagem do
CNE Raldh2.2 no vetor pTkeGFP foi realizado o mesmo procedimento, exceto que
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os vetores vazio e contendo o CNE Raldh2.2 foram digeridos pelas enzimas de
restrição KpnI e SmaI.
A ligação entre os CNEs e o plasmídeo pTkeGFP foi feita pela enzima de
modificação T4 DNA ligase, à temperatura ambiente, por pelo menos 16 horas.
Bactérias competentes foram transformadas com o produto da ligação, os
plamídeos foram purificados e os clones positivos foram detectados pela ação das
enzimas de restrição KpnI e XhoI, no caso da clonagem com o CNE Raldh2.1 e
KpnI e SmaI no caso da clonagem com o CNE Raldh2.2. Os clones positivos foram
confirmados por seqüenciamento. Os plasmídeos gerados foram chamados de
Tk2.1eGFP e Tk2.2eGFP, respectivamente.

3.1.3 Clonagem do CNE Raldh2.2 amplificado a partir de DNA de Gallus gallus
nos vetores pTkeGFP e TATAeGFP

Para amplificar por reação de PCR o CNE Raldh2.2 a partir do DNA de
Gallus gallus, oligonucleotídeos foram desenhados com a ajuda do programa
GeneFisher

(http://www.genefisher.de),

disponível

na

rede

mundial

de

computadores. Foi desenhado um par de oligonucleotídeos sendo o direcional (F):
5’ACGCATCTCTCAAGGA3’

e

o

reverso

(R):

5’AAGTGGACACAACTGCA3’.

Utilizando esses oligonucleotídeos, o CNE Raldh2.2 de Gallus gallus foi amplificado
por PCR. Uma vez amplificado, o CNE foi clonado no plasmídeo PCR-Script (PCRScript Amp Cloning Kit da Stratagene, CAT# 21189.5).
O CNE Raldh2.2 foi subclonado nos vetores pTkeGFP e TATAeGFP. Para a
clonagem no vetor pTkeGFP, tanto o vetor quanto o plasmídeo PCR-Script
contendo o CNE Raldh2.2 foram digeridos pelas enzimas de restrição SstI e KpnI.
Já na clonagem no vetor TATAeGFP, o vetor foi digerido pela enzima de restrição
KpnI e o plasmídeo PCR-Script com o CNE foi digerido pela enzima de restrição
SstI. As pontas coesivas geradas pela digestão foram preenchidas pela ação da
enzima de modificação T4 DNA polimerase. Em seguida, ambos foram submetidos
a ação da enzima de restrição EcoRI. As digestões foram purificadas de gel e
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ligadas pela ação da enzima de modificação T4 DNA ligase, à temperatura
ambiente, por pelo menos 16 horas. Bactérias competentes foram transformadas
com o produto da ligação, os plamídeos foram purificados e os clones positivos
foram detectados pela ação das enzimas de restrição PstI e SstI para a clonagem
no vetor pTkeGFP e SstI para a clonagem no vetor TATAeGFP. Os clones positivos
foram confirmados por seqüenciamento. Os plasmídeos gerados foram chamados
de Tk2.2GaleGFP e TATA2.2GaleGFP, respectivamente.

3.1.4 Clonagem e subclonagem do CNE Raldh2.2 de Xenopus laevis

O CNE Raldh2.2 de Xenopus laevis foi amplificado por reação de PCR,
utilizando o oligonucleotídeo direcional (F): 5´-CCCCGCACCTCTTAAAGACT-3´ e o
oligonucleotídeo reverso (R): 5´-TAAAACAAACCACGGCATCA-3´. O produto de
PCR amplificado foi primeiramente clonado no vetor pCR2.1, utilizando o kit de
clonagem TA Cloning kit (Invitrogen CAT# K2020-20) e em seguida subclonado
frente ao gene-repórter eGFP (no plasmídeo pTkeGFP). Para tanto, o CNE foi
retirado do vetor pCR2.1 com as enzimas de restrição XhoI e BamHI e ligado no
vetor pTkeGFP previamente digerido pelas enzimas de restrição XhoI e BglII (as
digestões com as enzimas BamHI e BglII geram pontas coesivas compatíveis). O
produto da ligação foi transformado em bactérias competentes, os plasmídeos
purificados e todos os clones foram confirmados por seqüenciamento.

3.1.5 Obtenção de fragmentos do enhancer intrônico 1G

Fragmentos do enhancer intrônico 1G com 734pb, 450pb, 355pb e 149pb,
foram amplificados através de reação de PCR a partir de DNA genômico de Gallus
gallus. Os oligonucleotídeos utilizados para as amplificações foram desenhados
com a ajuda do programa GeneFisher (http://www.genefisher.de), disponível na rede
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mundial de computadores. Para amplificar todos os fragmentos foi utilizado o
mesmo oligonucleotídeo reverso (R): 5´ - AAGTGGACACAACTGCA – 3´.
Os oligonucleotídeos direcionais (F) foram os seguintes:
Fragmento de 734pb: F: 5´ - TGTGAGTAGCCTTCGCAA – 3´.
Fragmento de 450pb F: 5´ - GTGTCATCGCTTGTCCA – 3´.
Fragmento de 355pb F: 5´- TTGGTGTCAGTACTGCTGGAA – 3´.
Fragmento de 149pb F: 5´ - AAACACGGGACTAGGTA – 3´.

3.1.5.1 Clonagem e subclonagem dos fragmentos

Os fragmentos do enhancer intrônico 1G foram clonados através de dois
métodos: (1) Clonagem no plasmídeo PCR-Script (Stratagene, CAT# 21189.5) e
subseqüente subclonagem no plasmídeo pTkeGFP e (2) Clonagem direta do
produto de PCR no plasmídeo pTkeGFP. No primeiro método, os produtos de PCR
foram clonados no plasmídeo PCR-Script e em seguida subclonados frente ao
gene-repórter eGFP (no plasmídeo pTkeGFP), utilizando os sítios de restrição KpnI
e SacI. No caso da clonagem direta dos produtos amplificados no plasmídeo
pTkeGFP, o sítio de clonagem utilizado foi SmaI. A presença de colônias positivas
foi confirmada através de reação de PCR com oligonucleotídeos utilizados para
amplificá-los. Os clones positivos foram confirmados por seqüenciamento

3.1.6 Obtenção dos sub-fragmentos derivados do enhancer da placa do teto e
interneurônios (EPTI)

O EPTI com 279pb e seus fragmentos: A (62 pb), B (91 pb), C (92 pb) e D
(114 pb) foram amplificados através de reação de PCR a partir de DNA genômico
de Gallus gallus. Os oligonucleotídeos utilizados para a amplificação foram
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desenhados com a ajuda do programa GeneFisher (http://www.genefisher.de),
disponível na rede mundial de computadores.
Para amplificar o EPTI foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos:
direcional (F) 5´-GTAAATGTGAGTAGCCTTCGCAA–3´
reverso (R): 5´-GAAATGGACAAGCGATGACA-3´
Para amplificar o fragmento A foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos:
F: 5´-GTAAATGTGAGTAGCCTTCGCAA–3´
R: 5´- AATTGGACAACACCCAGTGAG-3´
Para amplificar o fragmento B foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos:
F: 5´-GGGTGTTGTCCAATTTGTAGC-3´
R: 5´-CCCATCCTAAACACCAGATGA-3´
Para amplificar o fragmento C foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos:
F: 5´-TCTGGTGTTTAGGATGGGTTA-3´
R: 5´-ACCGTGTAAAGGCTAACTCT-3´
Para amplificar o fragmento D foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos:
F: 5´-AGAGTTAGCCTTTACCACGGT-3´
R: 5´-GAAATGGACAAGCGATGACA-3´

3.1.6.1 Clonagem e subclonagem dos fragmentos do EPTI

Os produtos de PCR do EPTI e dos fragmentos do mesmo foram
primeiramente clonados no plasmídeo PCR-Script (PCR-Script Amp Cloning Kit da
Stratagene, CAT# 21189.5) e em seguida no plasmídeo pTkeGFP, utilizando os
sítios de restrição KpnI e SacI ou SacI e XhoI. A presença de clones positivos foi
confirmada através de reação de PCR com os oligonucleotídeos utilizados para
amplificá-los e confirmados por seqüenciamento.
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3.1.7 Mutações sítio-direcionadas

Para gerar as mutações sítio-direcionadas no enhancer intrônico 1G e nos
fragmentos do EPTI utilizamos o QuikChange II Site-Directed Mutagenesis Kit da
Stratagene (CAT#200523). Os procedimentos básicos utilizados durante a geração
de mutações sítio-direcionadas com este Kit são os seguintes: 1) desenho de
oligonucleotídeos, cada um complementar à fita oposta de DNA molde, contendo a
mutação desejada (nesse caso a mutação foi a substituição do sítio putativo de
ligação para fator de transcrição conservado por um sítio de enzima de restrição); 2)
Extensão dos oligonucleotídeos durante reação de PCR com PfuUltra HF DNA
Polimerase, utilizando como molde um vetor que contenha a seqüência onde se
deseja inserir a mutação (este vetor será amplificado, porém conterá a mutação na
região complementar ao oligonucleotídeo); 3) Seleção do DNA sintetizado contendo
a mutação, através da digestão das fitas de DNA parentais por DpnI endonuclease,
específica para DNA metilado ou hemimetilado; 4) Transformação de bactérias
super-competentes com o vetor contendo a mutação desejada; 5) Seleção dos
clones positivos através de digestão com a enzima de restrição cujo sítio foi inserido
com a mutação. Os clones positivos foram confirmados por seqüenciamento.
Oligonucleotídeos utilizados:
MutB F: GGGTGTTGTCCAATTTGTAGCAGGCGCGCCATGGAAGCAAGCCC
MutB R: GGGCTTGCTTCCATGGCGCGCCTGCTACAAATTGGACAACACCC
MutD1 F: GAGTTAGCCTTTACCACGGTCACGGCCGGCCAGGGAGAG
MutD1 R: CTCTCCCTGGCCGGCCGTGACCGTGGTAAAGGCTAACTC
MutD2 F: GCAGGGATTCCTTGTTCTTGCAGGCGCGCCTCGCTTGTCCATTTC
MutD2 R: GAAATGGACAAGCGAGGCGCGCCTGCAAGAACAAGGAATCCCTGC
MutLim F: TATAGCCCCAGTCAGCGGCGCGCCACATTGATTCCAGGGG
MutLim R: CCCCTGGAATCAATGTGGCGCGCCGCTGACTGGGGCTATA
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3.2 Análises de sítios de ligação para fatores de transcrição

As predições dos sítios putativos de ligação de fatores de transcrição (TFBS)
foram realizadas utilizando um programa desenvolvido pelo grupo de bioinformática
do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular – InCor – FM/USP . Esse
programa implementa o algoritmo MatInspector (Quandt et al., 1995) e utiliza
matrizes modelo para sítios de ligação de fatores de transcrição disponíveis no
banco de dados público TRANSFAC (6.0). Para priorizar sítios de ligação de fatores
de transcrição entre o grande número de possibilidades, foi estabelecido um critério
de restrição no qual os sítios preditos só seriam aceitos se fossem pelo menos 90%
similares ao core e à matriz consenso. Além disso, esses sítios preditos deveriam
estar conservados nas seqüências do enhancer intrônico 1G em pelo menos um
membro do grupo de anfíbios (X. laevis ou X. tropicalis), aves (G. gallus ou T.
guttata), marsupiais (M. domestica ou M. eugenii), roedores (M. musculus ou R.
rattus) e primatas (H. sapiens ou Pan troglodytes) As seqüências utilizadas foram
retiradas das bases de dados públicas NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html).
Para selecionar os TFBS onde efetuamos as mutações sítio-direcionadas,
utilizamos o programa ClustalX (ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/software/clustalw2), através
do qual alinhamos simultaneamente as seqüências nucleotídicas dos enhancers
intrônico 1G dos 10 organismos descritos acima, a fim de identificar seqüências
correspondentes a TFBSs conservadas evolutivamente. Realizamos as mutações
em regiões conservadas dentro os fragmentos B e D do EPTI e do fragmento de
144pb da primeira etapa de deleção do enhancer intrônico 1G da raldh2.
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3.3 Eletroporação em embriões de galinha
3.3.1 Preparo do DNA para a eletroporação
A concentração do DNA plasmidial a ser eletroporado foi ajustada para 2
µg/µl, diluindo-o em água; alíquotas de 2-4 µl foram feitas e guardadas a –20 °C até
o uso para evitar degradação. Na alíquota a ser utilizada, foi adicionado o corante
vital Fast Green numa concentração final de 0,5%, para que fosse possível
visualizar a microinjeção.

3.3.2 Preparo do embrião
Ovos de galinha fertilizados foram incubados até os embriões atingirem o
estádio de desenvolvimento HH17-18 (60-65 horas a 38 °C). A casca do ovo foi
esterilizada com etanol 70% e cerca de 5 ml de albumina foi removida com auxílio
de seringa e agulha, o local de inserção da agulha foi selado com fita adesiva e uma
janela na casca do ovo foi recortada até que todo o embrião fosse visualizado. Foi
injetada solução de nanquim 10% sob a blastoderme, para aumentar o contraste e
ter uma melhor visualização do embrião.

3.3.3 Microinjeção do DNA no lúmen da medula espinhal
A membrana vitelínica que estava sobre a região da medula espinhal a ser
eletroporada foi retirada. Uma micropipeta de vidro foi preenchida com o DNA a ser
eletroporado e conectada a um tubo de aspiração para injetar o mesmo. A medula
espinhal foi perfurada aproximadamente no meio de sua extensão, na região
torácica do embrião, até chegar ao seu lúmen e o DNA foi injetado.
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3.3.4 Localização dos eletrodos e aplicação da corrente
O tecido a ser eletroporado e os eletrodos foram umedecidos com Salina
tamponada com fosfato (PBS) 1x. Os eletrodos foram posicionados, paralelos entre
si, com uma distância de 2mm entre eles, flanqueando a medula espinhal. Para
eletroporar as células da medula espinhal foram aplicados 6 pulsos de 15V com
duração de 100ms cada um. O embrião foi umedecido com solução de
penicilina/estreptomicina (Invitrogen CAT# 15140163) 0,1% diluída em PBS 1x,
gelada. A janela aberta no ovo foi selada com fita adesiva e o ovo recolocado na
incubadora, para que o embrião pudesse progredir no desenvolvimento. Após 24h,
48h ou 72h o embrião foi coletado, fixado em paraformaldeído (PFA) 4% por 30
minutos e a análise dos resultados realizada, usando uma lupa com lâmpada de
fluorescência e filtros para FITC (para detectar proteína verde fluorescente (eGFP))
e TRITC (para detecção de proteína vermelha fluorescente (RFP)).

3.4 Injeção do enhancer intrônico 1G em blastômeros de embriões de Xenopus

Embriões de Xenopus laevis no estádio de 4 células tiveram seus
blastômeros dorsais injetados no pólo animal, num ângulo de 45°, com 4nl de
solução contendo 25pg do enhancer intrônico 1G amplificado a partir do genoma de
Xenopus laevis. Esses embriões foram cultivados em meio de cultivo Steinberg 0,1x
a 16 °C até os embriões atingirem o estádio NF24-25. Em seguida os embriões
foram fixados em PFA 4% e processados para imunohistoquímica.

3.5 Processamento histológico

Embriões de galinha após a eletroporação e embriões de galinha e
camundongo (a partir de 9.5 dpc) após hibridação in situ, foram incluídos em
gelatina 20% (2 banhos de 1 hora cada, a 55 °C) e cortados em vibrátomo TPI
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Series 3000, com espessura de 70 µm cada corte. Embriões de Xenopus, após
injeção, embriões de camundongo aos 9.0 dpc, embriões de peixe-zebra e medaka,
após hibridação in situ foram desidratados numa bateria crescente de etanol,
diafanizados em xilol e incluídos em paraplast. Em seguida foram feitos cortes de 8
µm em micrótomo Ergostar Micron HM200. Embriões de lampréia após hibridação in
situ foram embebidos em sacarose 5% por 4 horas, incubados por 16 horas em
sacarose 15% e equilibrados em solução de sacarose 15% e gelatina 15% por 8
horas, em seguida foram embebidos em gelatina 20% e congelados em nitrogênio
líquido. Cortes de 10-12 µm foram feitos em Cryostat Microm HM550. A análise
histológica foi realizada em microscópio Nikon eclipse E600.

3.6 Ensaios de Imunohistoquímica

Ensaios de imunohistoquímica, utilizando o anticorpo primário anti-eGFP
(Abcam CAT # ab6556), foram realizados em cortes transversais de embriões de
Xenopus após injeção dos blastômeros dorsais com o enhancer intrônico 1G.
Primeiramente, os cortes foram lavados com glicina 0,1 M para impedir a
autofluorescência. Em seguida, os mesmos foram lavados em PBS 1x e incubados
em Albumina Sérica Bovina (BSA) 1% por 30 minutos, para bloquear a ligação do
anticorpo a sítios inespecíficos. O anticorpo primário, diluído em BSA 0,1%, numa
titulação de 1:500 foi aplicado sobre os cortes que permaneceram a 4 °C, em
câmara úmida por 16 horas. No dia seguinte, os cortes foram lavados em PBS 1x e
incubados em BSA 1% por 15 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, eles
foram incubados com o anticorpo secundário (anti-IgG de coelho conjugado com
Alexa 488, titulação de 1:700), durante 90 minutos, em câmara úmida e escura.
Após esse período, os cortes foram lavados com PBS 1x e as lâminas foram
montadas com glicerol e lamínula. A borda entre a lâmina e a lamínula foi selada
com esmalte. Os cortes foram analisados no microscópio Nikon eclipse E600,
utilizando lâmpada de fluorescência e filtros para FITC.
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3.7 Hibridação in situ

Para a determinação do padrão de expressão dos genes raldh2, math1 e
cath1, utilizamos a técnica de hibridação in situ para embriões inteiros, por
marcação simples ou dupla, de acordo com os protocolos de (Wilkinson, 1992).
Nesses ensaios, utilizamos embriões de camundongo (Mus musculus) nos estádios
9,0 dpc, 9,5 dpc, 10,5 dpc e 11,5 dpc; embriões de galinha (Gallus gallus) nos
estádios HH18, HH21 e HH25; embriões de Xenopus laevis nos estádios NF23 a
NF32; embriões de peixe-zebra (Danio rerio) de 24 a 31 horas pós fertilização (hpf);
embriões de medaka (Oryzias latipes) nos estádios 23, 28 e 31 (Signore et al.,
2009); e embriões de lampréia (Petromyzon marinus) nos dias de desenvolvimento
(ED) 6.5, 7.5 e 10.5.
Os embriões de X. laevis e P. marinus foram fixados por 3 horas em MEMFA
(100 mM MOPS (pH 7.4), 2 mM EGTA, 1 mM MgSO4, 3.7% formaldeído) a
temperatura ambiente. Os embriões das outras espécies foram fixados em PFA 4%
por 16 horas. Todos os embriões foram desidratados em banhos seriados de 25, 50
e 75% metanol em PBS por 5 minutos cada e duas lavagens em metanol absoluto
de 5 minutos cada. Os embriões foram armazenados em metanol absoluto a -20 °C
até o início do procedimento de hibridação in situ.

3.7.1 Síntese de ribossonda

A detecção dos transcritos de RNA mensageiro (RNAm) nos ensaios de
hibridação in situ foi realizada utilizando-se sondas de RNA anti-sense, que foram
simultaneamente transcritas e marcadas in vitro, a partir de um plasmídeo contendo
a seqüência integra ou parcial do gene de interesse, flanqueado com as regiões
promotoras para as enzimas RNA Polimerases SP6, T7 ou T3.
Os plasmídeos contendo os DNAs de interesse foram linearizados utilizando
as enzimas de restrição apropriadas (Tabela 1) e purificados através de extrações
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seqüenciais de Fenol e Clorofórmio (1:1) e Clorofórmio 100%. Em seguida foi
realizada a precipitação do DNA linearizado, adicionando 10% do volume da reação
de 3 M Acetato de Sódio pH 5,2 e do correspondente a 4 vezes o volume de Etanol
Absoluto e incubando a -80 °C por pelo menos 15 minutos. Após esse período,
centrifugamos a mistura por 30 minutos a 14000 rpm a 4 °C. O DNA precipitado foi
ressuspendido em água tratada com Dietilpirocarbonato (DEPC) para uma
concentração final de 1 µg/µl.
Em seguida, o DNA linearizado e purificado foi utilizado para a transcrição in
vitro com marcação da ribossonda. Para tanto adicionamos, a 1µg de DNA
linearizado, 2 µl de tampão de transcrição 10X (Ambion CAT# 8151G), 1 µl de 1 mM
de DTT, 1 µl de uma mistura contendo ribonucleotídeos e UTP conjugado a
Digoxigenina (DIG) ou a Fluoresceína (FLUO), 0,5 µl de Inibidor de RNAse, 2 µl da
RNA Polimerase apropriada e água livre de ribonucleases (tratada com DEPC) para
completar o volume final de 20 µl e incubamos a 37 °C por 2 horas. Em seguida,
adicionamos à reação 2 µl de DNAse I (RNase-free) para remover o plasmídeo
linearizado. Esta mistura foi incubada durante 15 minutos a 37 °C. O RNA transcrito
foi purificado com colunas illustra ProbeQuant™ G-50 Micro (GE CAT# 28-9034-08),
conforme o protocolo fornecido pelo fabricante.

6

Tabela 1 - Dados sobre a síntese das ribossondas utilizadas .

Ribossonda

Enzima de restrição

RNA polimerase

Raldh2 de camundongo

XbaI

T7

Raldh2 de galinha

XbaI

T3

Raldh2 de Xenopus laevis

BamH1

T3

Raldh2 de peixe-zebra

SalI

SP6

Math1

KpnI

T7

Cath1

NotI

T3

6

As hibridações in situ em embriões de medaka e lampréia foram realizadas em laboratórios de
colaboradores, por isso a ausência de informação sobre a síntese das ribossondas Raldh2 de
medaka e Raldh2 de lampréia.
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Para avaliar a qualidade da ribossonda sintetizada, submetemos 1 µl da
solução final de síntese de cada ribossonda à eletroforese em gel de agarose 1% e
verificamos a intensidade e definição da banda obtida para cada ribossonda.

3.7.2 Ensaio de hibridação in situ

Os embriões foram reidratados através de banhos seriados de 75, 50, 25%
de metanol em PBS e duas lavagens em PBST (0,1% Tween 20 em PBS 1X) por 5
minutos cada. Em seguida, foram incubados em solução de Peróxido de Hidrogênio
(H2O2) a 6% em PBST durante 1 hora à temperatura ambiente, protegidos da luz. O
embriões foram, então, lavados 2 vezes em PBST por 5 minutos, e submetidos ao
tratamento com Proteinase K (10 µg/ml em PBST). Esta etapa é fundamental e tem
como objetivo permeabilizar o tecido para que a ribossonda tenha acesso ao RNA
mensageiro no interior da célula sem, no entanto, danificar a integridade do
espécime. A ação da Proteinase K foi interrompida lavando-se os espécimes em
solução de Glicina na concentração de 2 mg/ml em PBST durante 10 minutos à
temperatura ambiente. Os espécimes foram lavados em PBST e fixados em solução
de PFA 4% e glutaraldeído a 0,2% em PBS durante 20 minutos, à temperatura
ambiente. Em seguida, os espécimes foram lavados em PBST e então incubados
em tampão de Pré-Hibridação (50% Formamida, 5X SSC (0.75M Cloreto de Sódio e
70mM de Citrato de Sódio) pH 4,5, 50 µg/ml de RNA de levedura, 1% Dodecil
Sulfato de Sódio (SDS), 50 µg/ml de Heparina) de 2 a 3 horas a 65.°C em câmara
úmida. A hibridação foi realizada no mesmo tampão contendo 1 µg/ml de
ribossonda, durante pelo menos 16 horas a 65 °C, em câmara úmida. Para os
ensaios de marcação simples, foram utilizadas sondas anti-sense sintetizadas com
ribonucleotídeos conjugados com DIG. Para os ensaios de hibridação in situ dupla
utilizamos as ribossondas marcadas com DIG e FLUO, misturadas e hibridadas
simultaneamente, por 16 horas a 65 °C.
Os embriões foram então lavados 3 vezes, durante 30 minutos a 65 °C em
Solução I (50% Formamida, 5X SSC pH 4,5, 1% SDS) pré-aquecida. Essa etapa foi
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repetida 3 vezes. Em seguida, os embriões foram lavados 3 vezes, durante 30
minutos a 65 °C em Solução II (50%Formamida, 2X SSC pH 4,5, 0,2% SDS). Os
espécimes foram lavados 3 vezes, de 5 minutos cada, à temperatura ambiente em
solução tampão MABLev-Tw (100 mM Ácido Maléico, 150 mM NaCl, 2 mM
Levamisole e 0,1% Tween 20, em pH 7,5) e pré-bloqueados de 3 a 4 horas à
temperatura ambiente em 2% Boehringer blocking Reagent (Roche CAT# 1096176)
com 10% soro de ovelha inativado diluído em tampão MABLev-Tw, a fim de
bloquear sítios inespecíficos. Os anticorpos anti-Digoxigenin-AP (Roche CAT#
11093274910) ou anti-Fluorescein-AP (Roche CAT# 11426338910) conjugados a
fosfatase alcalina (HAP) foram utilizados numa titulação de 1:2000 e 1:5000,
respectivamente. Os anticorpos foram diluídos na mesma solução de pré-bloqueio.
Os espécimes foram incubados nesta solução durante pelo menos 12 horas a 4 °C.
Em seguida, os espécimes foram extensivamente lavados em tampão MABLev-Tw
(três vezes de 5 minutos e cinco vezes de 1 hora) à temperatura ambiente, por mais
pelo menos 12 horas a 4 °C para a completa eliminação dos anticorpos ligados
inespecificamente
Para detectar a fosfatase alcalina, no caso de marcações simples, lavamos
os embriões em tampão NTMT (100 mM NaCl, 100 mM Tris pH 9,5, 50 mM MgCl2,
0,1%Tween 20, 2 mM Levamisole) três vezes de 10 minutos cada, à temperatura
ambiente. Em seguida, esses foram incubados com BM Purple AP substrate (Roche
CAT# 11442074001) a 4 °C, no escuro, até a reação atingir a intensidade desejada.
Para interromper a reação, os embriões foram lavados em PBST, pós-fixados em
PFA 4% em PBS por 30 minutos, lavados novamente somente em PBST e
estocados a 4oC em PBS. Nos ensaios de marcação dupla por hibridação in situ, o
BM Purple AP substrate foi utilizado como substrato para o primeiro anticorpo e,
após a interrupção da reação de coloração da primeira sonda, os embriões foram
extensivamente lavados em PBST. Procedeu-se então a reação de inativação da
HAP por meio de fixação em PFA 4% por duas horas em temperatura ambiente e da
desidratação dos embriões em série crescente de metanol, a conservação dos
embriões duarante à noite, em metanol a 4 °C permite a inativacao da fosfatase
alcalina. Os embriões foram então reidratados em banhos seriados de 75, 50, 25%
de metanol em MABLev-Tw e de maneira análoga àquela empregada para a
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detecção da primeira sonda, foram realizadas subseqüentemente a reação de
bloqueio (2% BMB e 10% Soro de Ovelha Inativado em tampão MABLev, Tw),
incubação com o segundo anticorpo e detecção da fosfatasa alcalina. Para esta
reação de coloração foram utilizados 3,5 µl/ml de BCIP (Roche CAT# 11383221001)
em NTM-T.

3.8 Aquisição de imagens

As imagens dos embriões inteiros foram adquiridas em estereomicroscópio
Nikon (SMZ800) com câmera digital Nikon (DXM12000C), utilizando o programa NIS
Elements. As imagens de cortes de embriões foram adquiridas em microscópio de
fluorescência Nikon (Eclipse E600) com câmera digital fotométrica científica Roper,
utilizando o programa Image-Pro Plus.
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4 RESULTADOS

4.1 Padronização do ensaio de eletroporação
Uma vez que o objetivo inicial deste trabalho foi testar o potencial regulatório
de elementos não-codantes conservados (CNEs) do gene raldh2 utilizando a técnica
de eletroporação, técnica essa não utilizada no laboratório, a mesma teve que ser
implantada e padronizada. Os próximos tópicos descrevem os resultados obtidos
nos processos de padronização da eletroporação e escolha do melhor promotor
basal para ser utilizado em vetores aplicados nessa técnica.

4.1.1 Padronização dos protocolos de eletroporação em células da medula
espinhal de embriões de galinha
Na fase de padronização da técnica de eletroporação, foram realizados 7
diferentes ensaios, nos quais foram utilizados um número total de 100 embriões.
Nesses ensaios realizamos variações em diferentes parâmetros utilizados, tais
como: voltagem da corrente elétrica aplicada, número de pulsos elétricos, duração
dos pulsos e a concentração do DNA plasmidial. Enquanto realizávamos variações
nesses parâmetros, a distância entre os eletrodos permaneceu constante: 2mm. A
voltagem aplicada nesses ensaios variou em uma série de 10 Volts (V) a 50V. O
número de pulsos variou de 2 a 7 pulsos, a duração do pulso utilizada foi igual a
50ms ou 100ms e a concentração do DNA foi de 1 ou 2 µg/µl. Em todos os ensaios
foi utilizado o vetor pEGFP-N1 da Clontech, no qual o promotor do citomegalovirus
humano (CMV) dirige a expressão do gene-repórter eGFP. Portanto, todas as
células que fossem eletroporadas poderiam ser visualizadas devido à expressão da
proteína verde fluorescente (eGFP). Nestes ensaios foram avaliados a mortalidade
obtida com a utilização de cada conjunto de parâmetros e também a observação de
expressão de eGFP em células da medula espinhal. Os melhores resultados nos
experimentos de eletroporação em células da medula espinhal de embriões de
galinha foram obtidos quando aplicados 6 pulsos de 15V com duração de 100ms
cada e intervalo de 1s entre eles foram aplicados, utilizando a concentração de
2µg/µl do DNA a ser eletroporado (Figura 8 A).
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4.1.2 O promotor basal hsp68 ativa a expressão do gene-repórter após
eletroporação de células da medula espinhal de embriões de galinha
Nós testamos inicialmente construções contendo diferentes promotores
basais para avaliar a aplicabilidade destes promotores em estudos de análise de
acentuadores (enhancers) em embriões de galinha. Inicialmente testamos a
funcionalidade do vetor hsp68LacZ, uma vez que estudos clássicos de expressão
em camundongos transgênicos basearam suas construções no promotor basal
hsp68 (Rossant et al., 1991). Realizamos ensaios de eletroporação em medula
espinhal de embriões de galinha, utilizando o vetor hsp68LacZ. Nesses ensaios foi
co-eletroporado o vetor CMV-eGFP como controle positivo, assim todas as células
eletroporadas poderiam ser evidenciadas pela expressão do eGFP. Além disto,
poderíamos comparar o padrão de atividade do promotor hsp68 com o do promotor
CMV analisando as células que estivessem coradas pela beta-galactosidase em
relação às células que estivessem expressando o eGFP. A figura 8 mostra que o
promotor hsp68 dirigiu altos níveis de expressão do gene-repórter LacZ em tecidos
neurais (Figura 8 B e D). A coloração pela beta-galactosidase aparentemente está
presente nas mesmas células que expressam o eGFP tanto na medula espinhal
(setas na Figura 8 A e B), quanto no romboencéfalo e ectoderme (cabeças de seta
nas Figuras 8 C e D). Isto demonstra que, quando aplicado em eletroporação, o
promotor hsp68 se comporta como um promotor tão forte quanto o CMV. Uma vez
que o hsp68 é um elemento heat shock, é possível que o calor gerado pelos pulsos
elétricos durante a eletroporação tenha levado à ativação desse promotor. O alto
nível de atividade basal do hsp68 pode interferir com a visualização da atividade
dirigida pelo enhancer, indicando que esse promotor não é adequado para estudos
de expressão em embriões de galinha que utilizem eletroporação.
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Figura 8. O promotor basal hsp68 dirige, na técnica de eletroporação, altos níveis de
expressão do gene-repórter. O gene-reportér eGFP dirigido pelo promotor constitutivo
CMV foi utilizado como controle positivo da técnica, evidenciando todas as células que
foram eletroporadas (A e C). Note que o promotor hsp68 dirigiu altos níveis de expressão
da proteína beta-galactosidase tanto em células da medula espinhal (B, seta) quanto em
células do romboencéfalo e ectoderme (D, cabeças de seta).

4.1.3 O promotor Eb1 Tata box é um promotor fraco para estudos de
enhancers em embriões de galinha

Após a verificação que o promotor hsp68 ativa fortemente a expressão do
gene-repórter, nós decidimos clonar num plasmídeo sem promotor e com o generepórter eGFP (o pEGFP-1 da Clontech) o promotor mínimo Tata box do adenovírus
E1b contido no plasmídeo ADVE1G TATALUC, construído por (Xavier-Neto et al.,
1999). O plasmídeo obtido a partir da clonagem do promotor mínimo Eb1 Tata box
no vetor pEGFP-1 foi chamado de TATAeGFP e serviu como ponto de partida para
a subclonagem de CNEs do gene raldh2 a montante desse promotor. Inicialmente,
foram realizados experimentos de eletroporação do plasmídeo TATAeGFP em
células da medula espinhal de embriões de galinha, a fim de avaliar como o
promotor Eb1 Tata box se comporta nesse tipo de ensaio e verificar se o mesmo
seria um promotor adequado para estudos de análise de enhancers. O promotor
Eb1 Tata box não dirigiu a expressão do gene-repórter em nenhum dos embriões
que tiveram células do medula espinhal eletroporadas (n=13) (Figura 9 A), enquanto
o vetor LTRBgal, co-eletroporado nesses ensaios ativou fortemente a expressão do
LacZ, como pode ser observado pelas células coradas pela beta-galactosidase
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(Figura 9 A). Este resultado mostra que o promotor E1b Tata box sozinho não ativa
a expressão do gene-repórter e, sendo assim, não interferiria na visualização da
atividade de enhancers clonados a montante dele.
Em seguida os CNEs Raldh2.17, Raldh2.28 e Raldh2.39, amplificados a partir
do genoma de camundongo, foram inseridos no plasmídeo TATAeGFP, a montante
do promotor mínimo E1b Tata box. Os clones obtidos foram chamados de
Raldh2.1eGFP, Raldh2.2eGFP e Raldh2.3eGFP, respectivamente. Experimentos de
eletroporação utilizando estes clones foram realizados em células da medula
espinhal de embriões de galinha a fim de testar a eficiência do Eb1 Tata box como
promotor basal e verificar se esses CNEs atuariam como enhancers neurais do
gene raldh2. Esses ensaios foram realizados em embriões de galinha no estádio
HH18. É importante destacar que neste estádio de desenvolvimento a raldh2 já é
expressa na medula espinhal. Optamos por realizar a eletroporação nesse estádio
pois Timmer et al. (2001) relataram que em estudos de expressão em embriões de
galinha, a expressão apropriada da construção contendo o enhancer estudado
dirigindo a expressão do gene-repórter ocorre quando ela é introduzida nas células
após a ativação endógena do gene (Timmer et al., 2001). Os embriões foram
coletados e analisados cerca de 20 horas após a eletroporação. Em todos os
ensaios foi co-eletroporado o vetor LTRβgal (vetor onde o promotor retroviral long
term repeat dirige a expressão do gene-repórter LacZ) como controle positivo, para
identificar as células que foram eletroporadas.
Quando o plasmídeo Raldh2.1eGFP foi utilizado na eletroporação de células
da medula espinhal, dos 17 embriões utilizados, 2 deles apresentaram células
neurais expressando GFP (Figura 9 C). Já o plasmídeo Raldh2.2eGFP apresentou 5
embriões com células neurais expressando GFP dos 18 empregados na
eletroporação (Figura 9 E). Dos 22 embriões que tiveram células da medula
espinhal eletroporadas com o plasmídeo Raldh2.3eGFP, 7 apresentaram células
neurais expressando o gene-repórter (Figura 9 G). As construções utilizadas nesses
ensaios não mostraram grande eficiência em ativar o gene-repórter e mesmo

7

Presente na região 3’ regulatória do gene raldh2 e está conservado de peixes até humanos.

8

Presente no intron 1 do gene raldh2 e está conservado de anfíbios até humanos.

9

Presente na região 5’ regulatória do gene raldh2 e está conservado de galinha até humanos.
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quando o GFP era ativado, sua expressão era bastante fraca (Figura 9 e Tabela 2).
No entanto esses resultados foram animadores, uma vez que as construções
ativaram, mesmo que fracamente, a expressão do eGFP no apenas no território
esperado, a medula espinhal (setas na Figura 9 C, E e G).

Figura 9.

Atividade do promotor basal Eb1 Tata box em ensaios de eletroporação. (A) O
promotor basal Eb1 Tata box sozinho não ativa a expressão do gene-repórter. (B) O
mesmo embrião mostrado em (A) evidenciando as células que foram eletroporadas
coradas pela beta-galactosidase. (C) Expressão do gene-repórter eGFP dirigida pelo CNE
Raldh2.1, clonado a montante do promotor Eb1 Tata box, em células da medula espinhal
(seta). (D) Mesmo embrião em (C) mostrando as células que foram eletroporadas. (E) O
CNE Raldh2.2 dirige baixos níveis de expressão do eGFP (seta), quando clonado a
montante do promotor Eb1 Tata box. (F) O mesmo embrião mostrado em (E) evidenciando
as células que foram eletroporadas coradas pela beta-galactosidase. (G) Atividade do CNE
Raldh2.3 (seta), a montante do Eb1 Tata box, na medula espinhal de embriões de galinha.
(H) Mesmo embrião em (G) corado pela beta-galactosidase.
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Tabela 2 – Resumo do resultados obtidos com a eletroporação de células da medula espinhal
de embriões de galinha com os plasmídeos TATAeGFP, Raldh2.1eGFP,
Raldh2.2eGFP e Raldh2.3GFP

Plasmídeos utilizados

N° de embriões

N° de embriões que

eletroporados

expressaram GFP

TATAeGFP

13

0 (0%)

Raldh2.1eGFP

17

2 (11%)

Raldh2.2eGFP

18

5 (27%)

Raldh2.3eGFP

22

7 (31%)

Esses resultados sugerem ou que o promotor mínimo Eb1 Tata box não é um
promotor adequado para análises de expressão em embriões de galinha ou que os
CNEs utilizados não atuam como enhancers neurais do gene raldh2. Como análises
de expressão do CNE Raldh2.2 em embriões de camundongo, utilizando transgenia,
mostraram que o mesmo é um enhancer neural da raldh2, decidimos testar outro
promotor para as análises de expressão em embriões de galinha.

4.1.4 O promotor basal Tk é um promotor adequado para estudos de
enhancers em embriões de galinha
O promotor mínimo do gene da timidina kinase do Herpes Simplex vírus (Tk)
foi utilizado por Uchikawa et al. (2003) para identificar enhancers do gene Sox2,
aplicando a técnica de eletroporação em embriões de galinha (Uchikawa et al.,
2003). O vetor pTkeGFP nos foi gentilmente cedido pelo Dr. Uchikawa e nossos
experimentos demonstraram que o promotor mínimo Tk dirigia apenas níveis baixos
de expressão do gene-repórter, logo poderia ser um promotor apropriado para
estudos de análise de enhancer (dado não mostrado).
Em seguida, os blocos de homologia Raldh2.1 e Raldh2.2, amplificados a
partir de genoma murino, foram clonados no vetor pTkeGFP. Esses plasmídeos
foram utilizados em eletroporação de células da medula espinhal. Essas
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construções mostraram-se ineficientes em ativar a expressão do gene-repórter que,
quando ocorria, apresentava baixos níveis de expressão (dado não mostrado).
Tendo em vista estes resultados e sabendo que o CNE Raldh2.2 era um
enhancer neural da raldh2, decidimos amplificar o CNE Raldh2.2 a partir do genoma
de galinha (Gallus gallus) e cloná-lo nos vetores TATAeGFP e pTkeGFP, a fim de
verificar se diferenças na seqüência nucleotídica entre os CNEs de camundongo e
galinha poderiam levar à alteração na funcionalidade do CNE em ensaios
heterólogos.

As

construções

geradas

denominadas

TATA2.2GaleGFP

e

Tk2.2GaleGFP, respectivamente, foram eletroporadas em células da medula
espinhal de embriões de galinha.
Nos ensaios realizados com o plasmídeo Tk2.2GaleGFP (onde CNE
Raldh2.2 foi clonado a montante do promotor mínimo Tk), dos 9 embriões cujas
células do medula espinhal foram eletroporadas, todos apresentaram altos níveis de
expressão da proteína eGFP (Figura 10 D e E), sendo que a atividade do CNE
Raldh2.2 se concentrava na região dorsal do tubo neural, em células da placa do
teto e interneurônios dorsais (Figura E cabeça de seta e seta, respectivamente).
Sendo assim, o plasmídeo Tk2.2GaleGFP, mostrou-se bastante eficiente para a
análise de enhancers (Tabela 3).
Em experimentos de eletroporação com o plasmídeo TATA2.2GaleGFP
(onde o CNE Raldh2.2 foi clonado a montante do promotor mínimo Eb1 tata box,
descrito anteriormente), o bloco de homologia dirigiu a expressão do gene-repórter
em 2 dos 10 eletroporados, mas essa expressão foi bastante fraca (Figura 10 B e
Tabela 3).

Figura 10. Atividade do CNE Raldh2.2 amplificado do genoma de galinha e clonado a montante
dos promotores basais Eb1 Tata box e Tk em ensaios de eletroporação. (A e C)
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Mesmos embriões mostrados em (B) e (D), respectivamente, evidenciando o padrão de
atividade do vetor LTRBgal, utilizado como controle positivo, onde o gene-reportér LacZ é
dirigido pelo promotor constitutivo LTR, todas as células que foram eletroporadas estão
coradas pela beta-galactosidase. (B) O CNE Raldh2.2 clonado a montante do promotor
basal Eb1 Tata box não ativa de forma eficiente o eGFP. (D) O CNE Raldh2.2 clonado a
montante do promotor mínimo Tk ativou altos níveis de expressão do eGFP em células da
medula espinhal de embrião de galinha. (E) Corte transversal da região torácica de
embrião de galinha eletroporado com o vetor Tk2.2GaleGFP, mostrando a atividade do
CNE Raldh2.2 na placa do teto e interneurônios dorsais na medula espinhal. A cabeça de
seta indica as células da placa do teto que apresentam atividade do CNE Raldh2.2 e a seta
indica os interneurônios dorsais com a mesma atividade.

Os resultados descritos acima estão resumidos na tabela 3.

Tabela 3 - Resumo dos resultados obtidos com a eletroporação de células da medula espinhal
de embriões de galinha com os plasmídeos TATAeGFP, TkeGFP, TATA2.2GaleGFP e
Tk2.2GaleGFP.

Plasmídeos utilizados

N° de embriões
eletroporados

N° de embriões que
expressaram GFP

TATAeGFP

6

0 (0%)

TATA2.2GaleGFP

10

2 (20%)

TkeGFP

4

0 (0%)

Tk2.2GaleGFP

9

9 (100%)

Com esses experimentos, demonstramos que o promotor mínimo do gene da
timidina kinase do herpes simplex vírus (Tk mínimo) é um promotor basal adequado
para ser utilizado em ensaios de análise de enhancer em embriões de galinha,
quando se utiliza a técnica de eletroporação, assim como mostrado por Uchikawa et
al. (2003). Além disso, também mostramos que no caso do CNE Raldh2.2
diferenças na seqüência nucleotídica entre camundongo e galinha interferem no
padrão de atividade desse enhancer em ensaios heterólogos, apesar de análises de
seqüências regulatórias de camundongo já terem sido realizadas com sucesso em
embriões de galinha (Timmer et al., 2001). Também demonstramos que em
embriões de galinha, assim como em embriões de camundongo, o CNE Raldh2.2
atua como um enhancer neural da raldh2, uma vez que dirige a expressão do generepórter na medula espinhal (Figura 10 D) e está ativo em células da placa do teto
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(Figura 10 E, cabeça de seta) e interneurônios dorsais na medula espinhal de
embriões de galinha (Figura 10 E, seta).

4.1.5 Sumário

Nesta seção foram apresentados os resultados referentes à padronização da
técnica de eletroporação e à escolha de um promotor basal adequado para estudos
de análise de enhancer. Estes resultados mostram que o promotor hsp68, apesar de
ser bastante utilizado em análise de expressão em embriões de camundongo, dirige
altos níveis de expressão do gene-repórter quando aplicado na técnica de
eletroporação, mostrando-se dessa forma, ser um promotor inadequado para
análise de enhancers nesse modelo. Além disso, mostramos que o Tata box do
adenovírus Eb1, apesar de não dirigir a expressão do gene-repóter, não é um bom
promotor para ser utilizado em estudos de enhancers, uma vez que o CNE
Raldh2.2, um enhancer neural da raldh2, quando clonado a montante desse
promotor não ativou a expressão do gene-repórter. Já o promotor mínimo Tk
mostrou ser um promotor bastante adequado apara esse tipo de análise, já que o
CNE Raldh2.2, quando clonado a montante desse promotor, dirigiu altos níveis de
expressão do gene-repórter em células da medula espinhal de embriões de galinha.
Também mostramos que diferenças nucleotídicas entre os CNEs Raldh2.2 de
camundongo e galinha determinam diferenças no padrão de atividade do mesmo
em ensaios heterólogos10, sendo a seqüência de camundongo ineficaz em ativar o
gene-repórter em embriões de galinha.

10

Neste trabalho, definimos como ensaios heterólogos aqueles experimentos onde um vetor
contendo uma seqüência de DNA de uma determinada espécie animal foi transfectado em células de
uma espécie diferente.
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4.2 Caracterização do CNE Raldh2.2

Após verificarmos que o CNE Raldh2.2 funciona como um enhancer neural
da raldh2 passamos a denominá-lo enhancer intrônico 1G. Nossos ensaios
funcionais descritos acima demonstraram que esse enhancer está ativo na medula
espinhal de embriões de galinha e outros dados de nosso grupo mostraram que o
enhancer intrônico 1G também é ativo na medula espinhal de embriões de
camundongo e, além disso, que a seqüência desse enhancer está conservada de
anfíbios a humanos (Cravo, 2008). Nesta segunda seção serão apresentados os
resultados referentes à caracterização dos territórios de atividade do enhancer
intrônico 1G da raldh2 na medula espinhal de embriões de galinha e camundongo e
também à verificação da conservação funcional do mesmo na medula espinhal de
embriões de tetrápodes11.

4.2.1 O enhancer intrônico 1G da raldh2 possui um padrão de atividade
conservado em embriões de galinha e camundongo

Após demonstrarmos que o enhancer intrônico 1G está ativo na medula
espinhal de embriões de galinha, decidimos verificar se o padrão de atividade desse
enhancer na medula espinhal está conservado em embriões de galinha e
camundongo, uma vez que há a conservação de sua seqüência. Para tanto
realizamos análises histológicas em embriões de galinha eletroporados em HH17-18
e coletados 48 horas e 72 horas após a eletroporação. Nesses ensaios foram coeletroporados o vetor Tk22GaleGFP, onde enhancer intrônico 1G de galinha foi
clonado a montante do promotor mínimo Tk, e o vetor pCaβ-RFP, onde o promotor

11

Segundo Carroll et al., (2005) tetrápodes são as classes de vertebrados terrestres com quatro
membros, que inclui anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Carroll SB, Grenier KJ, Weatherbee DS.
From DNA to diversity. Molecular genetics and the evolution of animal design. 2nd ed. New York:
Blackwell Publising; 2005.
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da beta-actina de galinha (ubíquo nessa espécie) dirige a expressão do generepórter proteína vermelha fluorescente (RFP). Também realizamos cortes
histológicos no nível braquial de embriões de camundongo transgênicos onde o
enhancer intrônico 1G de camundongo dirige a expressão do gene LacZ,
denominados raldh2 intron 1G-hsp68LacZ (Cravo, 2008). Nesses embriões todas as
células onde o enhancer intrônico 1G estiver ativo, a beta-galactosidase é transcrita
e a atividade do enhancer pode ser detectada.
Cortes histológicos da região torácica de embriões de galinha mostram que o
maior domínio de ativação do enhancer intrônico 1G é na região dorsal da medula
espinhal, que inclui a placa do teto e os interneurônios mais dorsais adjacentes, os
interneurônios dorsais 1 (dI1) (Figura 11 B e D). A expressão de eGFP é bastante
intensa na placa do teto (Figura 11 B e D, cabeça de seta). Logo abaixo da placa do
teto, a expressão de eGFP ainda é bastante forte nos progenitores dos
interneurônios dorsais 1 (Figura 11 B e D, seta). Esses progenitores migram
ventralmente e dão origem a neurônios que recebem a informação proprioceptiva
aferente a projetam para o cerebelo e a interneurônios comissurais, que cruzam a
placa do assoalho e projetam contralateralmente na medula espinhal (Helms e
Johnson, 1998; Bermingham et al., 2001; Lewis, 2006). Os interneurônios dorsais 1
que migram ventralmente na região do manto da medula espinhal também
expressam eGFP (Figura 11 B e D, asterisco). Ventralmente a expressão de eGFP
também é observada nos axônios dos interneurônios comissurais (Figura 11 D, seta
branca). Em contrapartida, a expressão do RFP pode ser observada em toda a
extensão dorso-ventral da medula espinhal (Figura 11 C), evidenciando que todos
os tipos de interneurônios foram eletroporados, porém apenas os mais dorsais
expressam o eGFP, evidência da especificidade da atividade do enhancer. Cortes
transversais da região torácica de embriões de galinha submetidos à hibridação in
situ para raldh2, mostraram que em HH 25 (estádio no qual os embriões
eletroporados foram coletados) a raldh2 é expressa apenas na placa do teto da
medula espinhal. Desta forma, neste estádio do desenvolvimento e neste nível axial
a co-localização da atividade do enhancer e da expressão endógena da raldh2
dentro da medula espinhal ocorre apenas na placa do teto.
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Também realizamos análises histológicas no nível braquial de embriões de
camundongos raldh2 intron 1G-hsp68LacZ. Essas análises revelaram que aos 10.5
dpc e 11.5 dpc, o enhancer intrônico ativa fortemente a beta-galactosidase na placa
do teto e em interneurônios dorsais da medula espinhal (Figura 11 I e K, cabeça de
seta e seta, respectivamente). Assim como em embriões de galinha, na medula
espinhal de embriões de camundongo é possível observar uma trilha de atividade
de beta-galactosidase na região do manto, que indica a migração ventral dos dI1
(Figura 11 I e K, asterisco). Além disso, na região mais ventral da medula espinhal a
atividade

da

beta-galactosidase

também

é

encontrada

nos

axônios

dos

interneurônios comissurais (Figura 11 K, seta branca). Quando comparamos o
padrão de atividade do enhancer intrônico 1G na medula espinhal, nível braquial, de
embriões de camundongo aos 10.5 dpc e 11.5 dpc com o padrão de expressão
endógeno de raldh2 o único local onde é possível observar a co-localização é a
placa do teto (Comprar figura 11 I com J e K com L).
Com essas análises verificamos que assim como a seqüência nucleotídica,
também o padrão de atividade do enhancer intrônico 1G está conservado em
amniotos12.

12

Segundo Carroll et al. (2005) amniotos ão todos os animais cujos embriões são rodeados por uma
membrana amniótica, que incluem os mamíferos, répteis e as aves. Ibid.
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Figura 11. O enhancer intrônico 1G é um enhancer de placa do teto e interneurônios dorsais
(DI) em amniotos. (A) Medula espinhal torácica de embrião de galinha 48h após a
eletroporação do enhancer intrônico 1G. (B) Corte transversal do embrião em (A) mostra a
atividade do enhancer na placa do teto (cabeça de seta), em interneurônios dorsais (dI)
(seta preta) e dI migrando ventralmente (asterisco). (D) Corte transversal da medula
espinhal torácica de embrião de galinha 72 horas após a eletroporação com o enhancer
intrônico 1Gm mostrando a ativação do enhancer na placa do teto (cabeça de seta), dI
(seta preta), dI migrando ventralmente e em axônios de interneurônios comissurais (seta
branca). (C, G) expressão de RFP dirigida pelo promotor da beta-actina de galinha
(controle positivo). (E e F) expressão de eGFP dirigida pelo promotor Tk mínimo. (H) Em
HH 25 a raldh2 é expressa na placa do teto da medula espinhal torácica (cabeça de seta).
(I) Corte transversal da medula espinhal braquial de embrião de camundongo raldh2 intron
1G-hsp68LacZ aos 10.5 dpc, mostrando a ativação do enhancer na placa do teto (cabeça
de seta), interneurônios dorsais (seta preta) e dI migrando ventralmente (asterisco). (K)
Aos 11.5 dpc a atividade do enhancer na medula espinhal braquial é encontrada na placa
do teto (cabeça de seta), interneurônios dorsais (seta preta), dI migrando ventralmente
(asterisco) e em axônios de interneurônios comissurais (seta branca). (J, L) Hibridação in
situ para raldh2 aos 10.5 dpc e 11.5 dpc, respectivamente, na medula espinhal braquial,
mostrando a expressão endógena desse gene na placa do teto (cabeça de seta) e em
motoneurônios (mn).
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4.2.2 A ativação do enhancer intrônico 1G na medula espinhal dorsal está
conservada em tetrápodes

Alinhamentos da seqüência nucleotídica do gene raldh2 de vertebrados
realizados por nosso grupo (Cravo, 2008) mostraram que o enhancer intrônico 1G
está conservado de anfíbios a humanos. Para confirmar a conservação da função
desse enhancer em embriões de anfíbios, o enhancer intrônico 1G foi amplificado a
partir do genoma de Xenopus laevis, clonado no vetor pTkeGFP e injetado em
embriões de 4 células desse anfíbio, nos blastômeros dorsais, que darão origem à
medula espinhal. Esses embriões foram coletados em estádios do desenvolvimento
onde há expressão de raldh2 na placa do teto (NF 24-25) e processados para
imunohistoquímica, a fim de detectar os tecidos onde o enhancer ativou a expressão
de eGFP. Verificamos que a expressão do eGFP ocorre em células da placa do teto
e interneurônios dorsais da medula espinhal de embriões de Xenopus laevis (Figura
12 A e B cabeça de seta e seta, respectivamente), indicando que a função de
enhancer de medula espinhal dorsal foi conservada pelo menos há 370 milhões de
anos, que representam o período de divergência de anfíbios e amniotos (Hedges e
Kumar, 2003).
Para determinar se os enhancers intrônicos 1G de amniotos e anfíbios são
funcionais em ensaios heterólogos e se a função de enhancer da placa do teto e
interneurônios dorsais está conservada nos enhancers de tetrápodes, realizamos
eletroporação dos enhancers amplificados a partir do genoma de camundongo e
Xenopus laevis na medula espinhal de embriões de galinha. Ambos ativaram a
expressão do eGFP em células da placa do teto da medula espinhal de embriões de
galinha (setas na Figura 12 E - H), apesar de haver diferenças na intensidade e no
domínio de expressão quando comparamos com a expressão de eGFP dirigida pelo
enhancer de galinha, no ensaio homólogo (Figura 12 C, D). Nem o enhancer de
camundongo, nem o de Xenopus ativaram o eGFP em interneurônios dorsais de
embriões de galinha (Figura 12 E-H), indicando que apesar da função de enhancer
da placa do teto ter sido conservada nos enhancers 1G de tetrápoda, a função de
enhancer de interneurônio dorsal não foi conservada. Isto sugere que existem
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reguladores espécie-específicos para a atividade deste enhancer em interneurônios
dorsais.

Figura 12. O enhancer intrônico 1G é um enhancer de medula espinhal dorsal em tetrápodes.
(A, B) A injeção do enhancer intrônico 1G em blastômeros de Xenopus laevis ativa a
expressão de eGFP na placa do teto (cabeça de seta) e interneurônio dorsal (seta) no
estádio NF 25. Os enhancers de Xenopus (E, F) e de camundongo (G, H) retém a
atividade na placa do teto, mas não em interneurônio quando eletroporados na medula
espinhal torácica de embriões de galinha, contrastando com a atividade robusta do
enhancer de galinha na placa do teto (cabeça de seta) e interneurônios dorsais (seta) em
C e D.

4.2.3 Sumário

Com os resultados apresentados nesta seção, demonstramos que a função
do enhancer intrônico 1G como um enhancer da raldh2 na medula espinhal dorsal
está conservado em tetrápodes. Mais especificamente, mostramos que a função de
enhancer da placa do teto foi conservada nos enhancers 1G de tetrápoda, porém a
função de enhancer de interneurônio dorsal ou não foi conservada, o que sugere a
existência de reguladores espécie-específicos para a atividade deste enhancer em
interneurônios dorsais. Além disso, através de análises histológicas em embriões de
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galinha eletroporados com o enhancer intrônico 1G e em embriões de camundongo
raldh2 intron 1G-hsp68LacZ, mostramos que o padrão de atividade do enhancer na
medula espinhal desses amniotos está conservado. A atividade do enhancer nesses
animais ocorre na placa do teto e em precursores de interneurônios dorsais 1, que
migram ventralmente e também dão origem aos interneurônios comissurais.

4.3 Identificação dos elementos cis regulatórios presentes no enhancer
intrônico 1G da raldh2

Após a caracterização do padrão de atividade enhancer intrônico 1G na
medula espinhal de amniotos e da comprovação que ele é um enhancer de medula
espinhal dorsal conservado em tetrápodes, decidimos identificar os seus elementos
cis regulatórios. Para tanto, inicialmente realizamos uma análise dos sítios putativos
de ligação para fatores de transcrição (TFBS) presentes nesse enhancer. Como o
enhancer intrônico 1G é bastante extenso, possuindo 878pb em galinha, também
fizemos uso de técnicas de deleção e mutações sítio-direcionadas para identificar os
reguladores em cis presentes no enhancer intrônico 1G, responsáveis por descrever
seu padrão de atividade na medula espinhal. Nas próximas seções serão
apresentados os TFBSs identificados e também serão descritos os resultados
obtidos em cada etapa da dissecção do enhancer intrônico 1G.

4.3.1 Análise dos sítios putativos de ligação de fatores de transcrição
presentes do enhancer intrônico 1G

As predições dos sítios de ligação de fatores de transcrição foram realizadas
utilizando um programa desenvolvido pelo grupo de bioinformática do nosso
laboratório (de Almeida, 2010). Esse programa implementa o algoritmo MatInspector
(Quandt et al., 1995) e utiliza matrizes modelo para sítios de ligação de fatores de
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transcrição disponíveis no banco de dados público TRANSFAC (6.0). Para priorizar
sítios de ligação de fatores de transcrição entre o grande número de possibilidades,
foi estabelecido um critério de restrição no qual os sítios preditos só seriam aceitos
se fossem pelo menos 90% similares ao centro da matriz13 e à matriz consenso14.
Além disso, esses sítios preditos deveriam estar conservados em pelo menos um
membro do grupo de anfíbios (X. laevis ou X. tropicalis), aves (G. gallus ou T.
guttata), marsupiais (M. domestica ou M. eugenii), roedores (M. musculus ou R.
rattus) e primatas (H. sapiens ou Pan troglodytes) dentre as seqüências do
enhancer intrônico 1G desses 10 organismos fornecidas para executar o algoritmo
(as seqüências utilizadas foram retiradas das bases de dados públicas NCBI e
Ensembl).
A figura 13 mostra os sítios preditos de ligação para fatores de transcrição
(TFBS) obtidos a partir dos parâmetros descritos acima. Nota-se que há uma
profunda conservação de TFBS associados ao estabelecimento da identidade
dorsal da medula espinhal, como elementos da via de sinalização Wnt (ex.: Tcf),
para fatores de transcrição da família Lim-homeodomínio, que são importantes para
o desenvolvimento da medula espinhal, assim como para fatores como basic-helixloop-helix, homeodomínio, Pax e Pou-homeodomínio, fatores envolvidos na
especificação de interneurônios. Notamos a ausência de fatores Smad e sítios para
ligação de receptores de AR, membros de vias de sinalização importantes para o
desenvolvimento da medula espinhal. Alguns sítios preditos para fatores Forkhead,
Vsx2⁄Chx10, Lhx3, Pou3f-1 and Klf-4 são tão raros que a sua presença no enhancer
intrônico 1G reflete um evento de significância estatística quando comparado com a
sua ocorrência randômica em um bilhão de pares de base (destacados em
amarelo).
Mesmo quando analisamos apenas os TFBS de famílias de fatores de
transcrição que são expressas em tecidos neurais, ainda havia um número muito
grande de TFBS presentes no enhancer intrônico 1G, o que nos dava uma gama

13

Sengundo de Almeida (2010) centro da matriz é um quarteto de nucleotídeos altamente restritivos
e imprescindíveis para a montagem do complexo DNA-proteína. Trocas pontuais nessas posições
inviabilizam totalmente a ligação dos fatores de transcrição aos sítios-alvo (de Almeida, 2010).

14

Segundo de Almeida (2020) matriz consenso é a seqüência composta pelos nucleotídeos mais
comuns em cada uma das posições de uma matriz monoposicional (de Almeida, 2010).
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muito grande de possíveis regiões reguladoras em cis nesse enhancer. Para
restringir nossa análise, realizamos ensaios de deleção do enhancer intrônico 1G a
fim de encontrar fragmentos desse enhancer responsáveis por regular sua
atividade. Isso estreitaria nossa busca por elementos cis-regulatórios em regiões
menores dentro do enhancer intrônico 1G.
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Figura 13. Sítios de ligação para fatores de transcrição preditos (TFBS) no enhancer intrônico
1G de camundongo. Estão destacados em cinza os TFBS que possuem identidade de
matriz superior a 90% e estão conservados em pelo menos um dos representantes de
anfíbios (X. laevis ou X. tropicalis), aves (G. gallus ou T. guttata), marsupiais (M. domestica
ou M. eugenii), roedores (M. musculus ou R. rattus) e primatas (H. sapiens ou Pan
troglodytes). Os TFBS Forkhead, Vsx2⁄Chx10, Lim-HD, Pou3f-1 e Klf-4 destacados em
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amarelo representam um evento de alta significância estatística quando comparamos sua
ocorrência randômica em um bilhão de pares de base. Os TFBS Lim-HD, Tcf/Cdx e
Tcf/TGIF destacados em verde estão completamente conservados entre camundongo e
galinha e são 86-90% idênticos à matriz em anfíbios, aves, marsupiais e roedores.
Mutações sítio-direcionadas desses sítios mostraram que eles controlam a atividade do
enhancer na placa do teto e em interneurônios.

4.3.2 Ensaios de deleção do enhancer intrônico 1G da raldh2

A fim de identificarmos os elementos cis-regulatórios responsáveis pela
atividade do enhancer intrônico 1G na medula espinhal de embriões de galinha,
realizamos ensaios de deleção do mesmo. Para tanto, no primeiro ensaio de
deleção,

desenhamos

oligonucleotídeos

para

amplificar

quatro

diferentes

fragmentos, fazendo remoções sucessivas da região 5’ de sua seqüência (Figura
14). Nessa primeira etapa de deleção foram gerados quatro fragmentos com os
seguintes tamanhos: 734pb, 450pb, 355pb, 149pb (Figura 14). Esses fragmentos
foram clonados no vetor pTkeGFP e co-eletroporados na medula espinhal de
embriões de galinha, juntamente com o vetor pCaβ-RFP, utilizado como controle
positivo. O vetor pTkeGFP vazio foi utilizado como controle negativo.

Figura 14. Esquema dos primeiros mutantes delecionais do enhancer intrônico 1G. Na primeira
etapa de deleção do enhancer intrônico 1G foram gerados quatro diferentes fragmentos,
com a remoção sucessiva da região 5’ do enhancer. No primeiro fragmento, de 734pb,
foram removidos os 144pb mais proximais da seqüência do enhancer. Com a remoção de
279pb da região 5’do fragmento de 734pb, foi gerado o fragmento de 450pb. A
subseqüente remoção de 95pb da região mais proximal do fragmento de 450pb gerou o
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fragmento de 355pb e a partir da remoção de 207pb da região 5’ desse último, foi gerado o
fragmento de 149pb.

A eletroporação do fragmento de 734pb mostrou que há uma forte expressão
do gene-repórter na medula espinhal de embriões de galinha e a análise histológica
desses embriões revelou que a expressão do eGFP ocorre em toda a extensão
dorso-ventral da medula espinhal, assim como a expressão do RFP, sendo que há
uma forte expressão do eGFP na região dorsal da medula espinhal (Figura 15 B).
Esse padrão de expressão de eGFP difere do encontrado quando ocorre a
eletroporação do enhancer intrônico 1G inteiro (878 pb) (Figura 15 A). A ausência
dos primeiros 144pb desse enhancer libera sua expressão em todo o domínio
dorso-ventral da medula espinhal, indicando que há um elemento repressor nesta
região do enhancer que restringe sua atividade apenas à placa do teto e aos
interneurônios dorsais (Compare a Figura 15 A e B).
Com a eletroporação do fragmento de 450pb foi possível observar que a
atividade do enhancer intrônico 1G da raldh2 na placa do teto e interneurônios
dorsais deixou de existir, mesmo com a eletroporação de células de todo o domínio
dorso-ventral da medula espinhal, que expressaram RFP (Figura 15 C). Isto revela
que nos 279pb que estão presentes no fragmento de 734pb, porém ausentes no
fragmento de 450pb existem os elementos reguladores em cis que ativam o
enhancer na região dorsal da medula espinhal. Denominamos essa região de 279pb
de enhancer da placa do teto e interneurônio (EPTI).
Os ensaios de eletroporação dos fragmentos de 355pb (Figura 15 D) e 149pb
(Figura 15 E) demonstraram que esses fragmentos não ativam a expressão do
eGFP, indicando que não há nenhum elemento cis regulador, capaz de ativar por si
a expressão do eGFP na medula espinhal, nas regiões de 95pb e 207pb ausentes
nos fragmentos eletroporados.
Em resumo, através dos ensaios de eletroporação das primeiras deleções do
enhancer intrônico 1G, identificamos uma região que contém elementos regulatórios
em cis responsáveis por ativar a o enhancer intrônico 1G na placa do teto e em
interneurônios dorsais da medula espinhal, que está presente nos 279pb que
diferem entre o fragmento de 734pb e o de 450pb, o EPTI. Além disso, identificamos
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um elemento regulatório repressor que inibe a atividade do enhancer intrônico 1G
da raldh2 em interneurônios ventrais da medula espinhal, restringindo sua atividade
à placa do teto e a interneurônios dorsais. Esse elemento repressor está presente
nos 144pb iniciais da seqüência do enhancer intrônico 1G (Figura 15).
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Figura 15. Primeira etapa de deleção do enhancer intrônico 1G. (A) O enhancer intrônico 1G
dirige a expressão do eGFP na placa do teto e em interneurônios mais dorsais. (B) A
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remoção de 144pb 5’ do enhancer libera a expressão em toda a medula espinhal,
revelando a presença de inibidores da expressão em interneurônios ventrais. (C) A
posterior remoção de 279 pb elimina a expressão na placa do teto e interneurônios,
indicando que esse fragmento contém elementos ativadores da expressão na placa do teto
e em interneurônios. (D) Posterior remoção de 95pb e 207pb (E) não revelou a presença
de outros elementos cis-reguladores. (F) O promotor mínimo Tk não dirige a expressão do
gene-repórter.

4.3.3 O EPTI ativa o eGFP na medula espinhal de embriões de galinha e seus
elementos cis regulatórios estão na região central e final de sua seqüência

Após a identificação do EPTI (279pb), nosso próximo passo foi cloná-lo no
vetor pTkeGFP e verificar se ele sozinho é capaz de dirigir a expressão do generepórter na região dorsal da medula espinhal. Neste momento também realizamos a
segunda etapa de deleção, na qual dividimos o EPTI em quatro fragmentos
sobrepostos, denominados A (62 pb), B (91 pb), C (92 pb) e D (114 pb) (Figura 16).
Para tanto, desenhamos oligonucleotídeos para amplificar os fragmentos do EPTI
de maneira que a região inicial de um fragmento 3’ repetisse os nucleotídeos finais
do fragmento 5’, assim não haveria a possibilidade de um elemento cis-regulatório
ser dividido e assim perder a funcionalidade (Figura 16). Em seguida, clonamos
todos os fragmentos do EPTI no vetor pTkeGFP e realizamos ensaios de coeletroporação dos mesmos e do EPTI no tubo neural de embriões de galinha,
juntamente com o vetor pCaβ-RFP, utilizado como controle positivo.

Figura 16. Esquema dos mutantes delecionais do enhancer da placa do teto e interneurônios
(EPTI). Na segunda etapa de deleção geramos quatro fragmentos sobrepostos do EPTI,
denominados A (62pb), B (91pb), C (92pb) e D (114pb). A sobreposição foi gerada de
modo que os últimos nucleotídeos da região 3’de um fragmento fossem os mesmos da
região 5’ do fragmento seguinte. Entre os fragmentos A e B houve sobreposição de 15
bases. Entre os fragmento B e C a sobreposição foi de 18 bases e entre os fragmentos C e
D, de 21 bases.
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O EPTI além de ativar o gene-repórter na placa do teto e em interneurônios
dorsais, também dirige e a expressão do eGFP em interneurônios ventrais da
medula espinhal (Figura 17 A). Esse fato era esperado uma vez que o EPTI contém
os elementos ativadores do enhancer intrônico 1G na região dorsal da medula
espinhal, porém o elemento repressor em interneurônios ventrais, presente nos
144pb iniciais do enhancer intrônico 1G, não está presente.
A eletroporação dos fragmentos do EPTI mostrou que o fragmento B sozinho
ativa o eGFP em células da placa do teto e que o fragmento D ativa o eGFP na
placa do teto e interneurônios dorsais da medula espinhal de embriões de galinha
(Figura 17 C e E, respectivamente). Entretanto, os fragmentos A e C não foram
capazes de ativar a expressão do eGFP na medula espinhal, apesar de haver
expressão de RFP na placa do teto e interneurônios dorsais, indicando que essas
células foram eletroporadas (Figura 17 B e D, respectivamente).
Com esses resultados mostramos que os elementos ativadores do EPTI
residem na região central (fragmento B) e final (fragmento D) de sua seqüência.
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Figura 17. Atividade do EPTI e de seus fragmentos na medula espinhal de embriões de
galinha. (A) O EPTI isolado dirige a expressão na placa do teto e interneurônios. (B-E) A
dissecção do EPTI em 4 fragmentos que se sobrepõe (A-D) revela que a atividade de
placa do teto e interneurônios reside nos fragmentos B e D (C e E, respectivamente).
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4.3.4 Análise dos sítios putativos de ligação de fatores de transcrição no
fragmento repressor de 144pb na região 5’ do enhancer intrônico 1G e nos
fragmentos B e D do EPTI

Na primeira etapa de deleção do enhancer intrônico 1G, verificou-se que a
remoção dos 144pb mais 5’ do enhancer libera a expressão do gene-repórter em
toda a extensão dorso-ventral da medula espinhal, indicando a presença de um
elemento repressor da atividade do enhancer em interneurônios ventrais nesse
fragmento deletado. Análises dos TFBS presentes nesses 144pb utilizando um
programa desenvolvido pelo grupo de bioinformática do nosso laboratório (de
Almeida, 2010) e alinhamentos de seqüências utilizando o programa Clustal X
revelaram a presença de um sítio predito de ligação de fator de transcrição Limhomeodomínio completamente conservado de anfíbios a primatas e com 80% de
identidade ao centro da matriz e à matriz consenso nesse fragmento de 144pb
(Figura 18).

Figura 18. O TFBS Lim-HD está conservado de anfíbios a primatas. Alinhamento do enhancer
intrônico 1G de anfíbios (X. laevis ou X. tropicalis), aves (G. gallus ou T. guttata),
marsupiais (M. domestica ou M. eugenii), roedores (M. musculus ou R. rattus) e primatas
(H. sapiens ou Pan troglodytes). A caixa preta destaca a região do TFBS Lim-HD
completamente conservado de primatas a anfíbios.

Utilizando os mesmos programas citados acima detectamos no fragmento B
uma região completamente conservada de anfíbios a humanos que possui um sítio
predito para ligação de Cdx que possui 90% de identidade ao centro e à matriz
consenso. A mesma região completamente conservada possui também um sítio
putativo de ligação à Tcf, que possui 86% de similaridade ao centro e à matriz
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consenso (Figura 19). No fragmento D encontramos duas regiões que possuem
conservação de seqüência e também apresentam TFBS envolvidos com o
desenvolvimento da medula espinhal. Na região mais 5’ do fragmento D,
denominada D1, encontramos uma região que contém sítios preditos para Cdx (com
90% de identidade ao centro e à matriz consenso) e Tcf (com 86% de similaridade
ao centro e à matriz consenso) (Figura 20). Na região conservada mais 3’ do
fragmento D, denominada D2, foram detectados dois TFBS envolvidos no
desenvolvimento neural, um sítio predito para Tgif (com 90% de identidade ao
centro e à matriz consenso) e outro para Tcf (com 86% de similaridade ao centro e à
matriz consenso) (Figura 21).

Figura 19. TFBS conservados no fragmento B. Alinhamento do enhancer intrônico 1G de anfíbios
(X. laevis ou X. tropicalis), aves (G. gallus ou T. guttata), marsupiais (M. domestica ou M.
eugenii), roedores (M. musculus ou R. rattus) e primatas (H. sapiens ou Pan troglodytes). A
caixa preta destaca os nucleotídeos dos TFBS que foram mutados. A linha preta indica a
região do sítio predito de Cdx e a linha tracejada indica o sítio putativo de Tcf.

Figura 20. TFBS conservados no fragmento D, região 5’, denominada D1. Alinhamento do
enhancer intrônico 1G de anfíbios (X. laevis ou X. tropicalis), aves (G. gallus ou T. guttata),
marsupiais (M. domestica ou M. eugenii), roedores (M. musculus ou R. rattus) e primatas
(H. sapiens ou Pan troglodytes). A caixa preta destaca os nucleotídeos que foram
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mutados. A linha preta indica a região do sítio predito de Cdx e a linha tracejada indica o
sítio putativo de Tcf.

Figura 21. TFBS conservados no fragmento D, região 3’, denominada D2. Alinhamento do
enhancer intrônico 1G de anfíbios (X. laevis ou X. tropicalis), aves (G. gallus ou T. guttata),
marsupiais (M. domestica ou M. eugenii), roedores (M. musculus ou R. rattus) e primatas
(H. sapiens ou Pan troglodytes). A caixa preta destaca os nucleotídeos que foram
mutados. A linha preta indica a região do sítio predito de Tgif e a linha tracejada indica o
sítio putativo de Tcf.

Os sítios putativos de ligação para fatores de transcrição encontrados são
expressos na medula espinhal e estão envolvidos no seu desenvolvimento. Os
genes caudal (Cdx) são fatores de transcrição envolvidos na modulação da
extensão do domínio de expressão dos genes Hox no SNC, em estádios iniciais do
desenvolvimento (van den Akker et al., 2002). Tcf é um fator de transcrição
envolvido na via de sinalização de Wnt, sendo que moléculas da família Wnt são
expressas na placa do teto e atuam na especificação de interneurônios dorsais
(Chizhikov e Millen, 2004). O fator de transcrição homeodomínio Tgif (5’-TG-3’ fator
de interação, também conhecido como fator homeodomínio TGFB-induzido) é um
repressor envolvido com o desenvolvimento neural (Aguilella et al., 2003; Knepper
et al., 2006).
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4.3.5 Mutações sítio-direcionadas dos TFBS no fragmento repressor de 144pb
na região 5’do enhancer intrônico 1G e nos fragmentos B e D do EPTI

Após a identificação de TFBS envolvidos no desenvolvimento da medula
espinhal presentes em regiões conservadas dos fragmentos do EPTI e nos 144pb
iniciais do enhancer intrônico 1G, realizamos mutações sítio-direcionadas nesses
sítios preditos, substituindo o sítio putativo de ligação para fator de transcrição
presente na seqüência (rico em AT) por um sítio de enzima de restrição (rico em
CG). Posteriormente, eletroporamos as construções geradas, a fim de verificar se
esses elementos mutados seriam elementos reguladores da atividade do enhancer
intrônico 1G.
Primeiramente realizamos a mutação no sítio Lim-homeodomínio localizado
nos 144pb iniciais do enhancer intrônico 1G, onde foi localizado um elemento
repressor da atividade do enhancer em interneurônios ventrais. Nessa mutação
trocamos os oito nucleotídeos centrais desse TBFS (que possui 12 nucleotídeos)
pelo sítio da enzima de restrição AscI no contexto do enhancer intrônico 1G inteiro.
A eletroporação desse mutante Lim resultou em expressão do eGFP na medula
espinhal em domínios ventrais à placa do teto e interneurônios dorsais (dI1),
indicando que esse sítio Lim-homeodomínio é um dos repressores presentes no
fragmento de 144pb iniciais do enhancer (Figura 22 A).
Também realizamos mutações sítio-direcionadas no contexto dos fragmentos
do EPTI. No fragmento B, inserimos a mutação denominada MutB, na qual
substituímos os sítios de ligação de Cdx (homeobox caudal) e Tcf (fator de
transcrição relacionado à via de sinalização Wnt) pelo sítio de restrição AscI. No
fragmento D inserimos duas mutações, uma denominada MutD1, que consiste na
substituição dos sítios de ligação de Cdx e Tcf pelo sítio de restrição FseI e outra
denominada MutD2, onde substituímos os sítios de ligação de Tgif (gene homeobox
repressor) e Tcf pelo sítio de restrição AscI.
A eletroporação dos fragmentos contendo as mutações (fragmento B com
MutB e fragmento D com MutD1 ou MutD2) deixou de ativar a expressão do generepórter na placa do teto (Figura 22 B-D). Esse resultado demonstrou que no
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contexto dos fragmentos isolados são essas regiões conservadas os elementos cisregulatórios responsáveis por ativar a expressão do eGFP na placa do teto e
interneurônios dorsais. Porém a eletroporação do fragmento D contendo a mutação
MutD2, apesar de não apresentar atividade na placa do teto, liberou a expressão do
gene-repórter em territórios mais ventrais da medula espinhal (Figura 22 D). Este
resultado indica a presença de um elemento repressor na região da mutação
MutD2. Este dado é corroborado pelas nossas análises de bioinformática, que
identificam um sítio conservado de Tgif (um homeobox repressor) nessa região.

Figura 22. Mutações sítio-direcionadas: Mut-Lim e mutações nos fragmentos B e D. (A) A
mutação no sítio Lim-homeodomínio presente dentro do repressor de 144pb na região 5’
do enhancer libera a expressão em interneurônios mais ventrais. (B) Mutação do sítio
Tcf/Cdx no fragmento B elimina a expressão na placa do teto e interneurônios. (C)
Mutação do sítio Tcf/Cdx no fragmento D (D1) elimina a expressão na placa do teto e
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interneurônios. (D) Mutação em um sítio Tcf/TGIF no fragmento D (D2) elimina a expressão
na placa do teto, mas libera a expressão em interneurônios dorsais mais ventrais (setas).

4.3.6 Mutações sítio-direcionadas no contexto do enhancer inteiro

Após a verificação que as mutações MutB, MutD1 e MutD2 no contexto dos
fragmentos B e D deixaram de ativar o eGFP na placa do teto e interneurônios
dorsais da medula espinhal, resolvemos verificar se os sítios preditos de Cdx_Tcf,
presentes no fragmentos B (MutB) e no fragmento D (MutD1) e o sítio para Tcf_Tgif,
presente no fragmento D (MutD2) seriam, sozinhos, fundamentais para a ativação
do enhancer intrônico 1G na região dorsal da medula espinhal. Para tanto,
realizamos as mutações individuais desses sítios no contexto do enhancer inteiro e
co-eletroporamos as construções geradas na medula espinhal de embriões de
galinha, juntamente com o vetor pCaβ-RFP.
Esses ensaios mostraram que o enhancer intrônico 1G contendo apenas a
mutação MutB ou MutD1 ainda apresenta atividade nas células da placa do teto e
em interneurônios dorsais (dI), apesar da atividade em dI aparentemente ter sido
reduzida (Figura 23 A e B). Já o enhancer intrônico 1G contendo a mutação MutD2
além de ativar o eGFP na região dorsal do tubo neural, também está ativo em
interneurônios ventrais da medula espinhal, nos quais não há a atividade do
enhancer intrônico 1G (Figura 23 C), corroborando a existência de um elemento
repressor na seqüência mutada (MutD2), aparentemente o Tgif.
A eletroporação de enhancers contendo qualquer uma das mutações isoladas
continuou ativando a expressão do gene–repórter na placa do teto e interneurônios
dorsais (Figura 23). Isto indica que nenhum dos sítios de ligação para fator de
transcrição sozinho é fundamental para a atividade do enhancer.
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Figura 23. Mutações individuais nos sítios Tcf/homeobox no contexto do enhancer intrônico
1G inteiro. (A e B) As mutações independentes nos sítios Tcf/Cdx no fragmento B e no
fragmento D1 restringem a expressão em interneurônios. (C) A mutação Tcf/TGIF libera a
expressão em interneurônios ventrais.

4.3.7 Eletroporação de duplo e triplo-mutantes no contexto enhancer intrônico
1G inteiro

Como a eletroporação das mutações individuais MutB, MutD1 e MutD2 no
contexto do enhancer inteiro não eliminou a expressão do eGFP na placa do teto
(Figura 23), foram gerados combinações de duplo-mutantes (MutB+MutD1,
MutB+MutD2 e MutD1+MutD2) e o triplo-mutante (MutB+MutD1+MutD2) no
contexto do enhancer intrônico 1G inteiro. A completa inibição do enhancer não foi
obtida com a eletroporação de nenhum dos duplo-mutantes (Figura 24 A-C), mas
sim com a eletroporação do triplo mutante, revelando que a expressão do enhancer
na placa do teto e interneurônios dorsais é controlada por mecanismos redundantes
(Figura 24 D).
Com esses resultados verificou-se que a atividade do enhancer intrônico 1G
na medula espinhal dorsal é controlada pela combinação de três elementos
Tcf_homeobox que induzem a ativação do mesmo na placa do teto e nos
interneurônios mais dorsais, combinada pela inibição da expressão ventral por pelo
menos dois repressores, um Lim-homeodomínio presente nos 144pb 5’ do enhancer
e um Tgif na região D2 (Figura 24 E).
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Figura 24. Atividade de duplo e triplo mutantes no contexto do enhancer intrônico 1G inteiro.
(A-C) Os duplo mutantes B+D1, B+D2 e D1+D2 não eliminam a expressão na placa do
teto. (D) A atividade do enhancer na medula espinhal dorsal só é eliminada no triplo
mutante B+D1+D2. (E) Modelo de regulação do enhancer intrônico 1G.

4.3.8 Sumário

Nas

seções

descritas

acima

demonstramos

que

ferramentas

de

bioinformática são bastante eficientes para a predição de potenciais seqüências
regulatórias. Com a associação dessas ferramentas a ensaios funcionais de
eletroporação usando construções do enhancer com deleções e mutações sítiodirecionadas, identificamos quatro elementos cis-regulatórios responsáveis pelo
padrão de atividade descrito pelo enhancer intrônico 1G da raldh2 na medula
espinhal de embriões de galinha. A regulação positiva da atividade desse enhancer
ocorre de maneira redundante por três sítios Tcf_homeobox, enquanto sua inibição
se dá por dois sítios repressores, um Lim-homeodomínio e um Tgif.
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4.4 Identificação de um novo território de expressão de raldh2: os precursores
dos interneurônios dorsais 1

Nossos resultados mostram que o enhancer intrônico 1G está ativo não
apenas na placa do teto, mas também em interneurônios dorsais da medula
espinhal tanto em embriões de galinha quanto em embriões de camundongo. Porém
a expressão endógena de raldh2, nos estádios de desenvolvimento e níveis axiais
analisados, ocorre apenas na placa do teto da medula espinhal desses organismos.
Dessa forma decidimos re-examinar os territórios de expressão de raldh2
endógenos na medula espinhal de embriões de galinha e camundongo, em
diferentes níveis axiais, a fim de verificar a existência de outro local de colocalização da expressão desse gene e da atividade do enhancer na medula
espinhal desses animais, que tenha escapado à nossa análise prévia.
Nossa análise em embriões de camundongo revelou que, apesar da raldh2
ser fortemente expressa na placa do teto da medula espinhal aos 10.5 dpc, o
domínio de expressão endógena da raldh2 se estende ventralmente na medula
espinhal lombar, atingindo níveis dorso-ventrais ocupados por precursores de
interneurônios dorsais 1 (Figura 25 E, G e H). Esse novo domínio de expressão da
raldh2 provavelmente não foi descrito anteriormente devido ao caráter transiente de
sua expressão. Realmente, aos 11.5 dpc, na região lombar, a expressão de raldh2
está diminuindo em precursores de interneurônios dorsais e permanecendo mais
forte na placa do teto, embora uma expressão de raldh2 residual possa ser
observada em precursores dos dI 1 (colchetes na Figura 26 R).
Em embriões de galinha em HH18, a expressão de raldh2 inicia
bilateralmente em precursores de interneurônios dorsais (dI) na região braquial da
medula espinhal (Figura 25 N), estando ausente na placa do teto. Posteriormente, a
expressão de raldh2 deixa de existir nos dI e se torna restrita à placa do teto (Figura
25 J e cabeça de seta nas Figuras 29 J-L).
Para comprovar que a raldh2 é expressa em interneurônios dorsais 1 da
medula espinhal, nós realizamos hibridações in situ duplas com raldh2 e
math1/cath1, marcadores de interneurônios dorsais 1. math1 (Mouse Atonal Homolg
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1) e cath1 (Chicken Atonal Homolog 1) são fatores de transcrição neurais do tipo
hélice-volta-hélice. Os membros desta família de fatores de transcrição estão
envolvidos na especificação de grupos distintos de neurônios durante o
desenvolvimento do sistema nervoso central de vertebrados. Estes genes são
expressos numa população de precursores neurais na região dorsal da medula
espinhal, numa região adjacente à placa do teto, os interneurônios dorsais 1 (BenArie et al., 1996). math1 é expresso da fronteira do mesencéfalo/rombencéfalo e seu
território de expressão se estende posteriormente até o fim da extensão da medula
espinhal, sendo co-expresso com os genes TAG-1 e DCC-1, marcadores de
interneurônios dorsais comissurais (Helms e Johnson, 1998).
As Figuras 25 A e B mostram os domínios de expressão de raldh2 e math1
ao longo da medula espinhal de embriões de camundongo aos 10.5 dpc e a Figura
25 C mostra que esses dois domínios se sobrepõem no nível lombar. Cortes da
medula espinhal lombar mostram que a expressão de raldh2 se estende da placa do
teto (cabeça de seta nas Figuras 25 E e H), se sobrepõe com o domínio de
expressão de math1 e o atravessa (seta lilás na Figura 25 H), atingindo
interneurônios ventrais ao domínio de math1 (seta azul clara na Figura 25 H). As
Figuras 25 J, K, N, e O indicam que em embriões de galinha em HH18 o cath1 é
expresso em interneurônios dorsais no mesmo nível daqueles que expressam
raldh2. A marcação dupla indica que a raldh2 e cath1 se sobrepõem nos
interneurônios dorsais 1 e que a raldh2 constitui um domínio medial, ventricular ao
território de expressão de cath1 (Figura 25 L, P e Q).

Figura 25. Um novo domínio de expressão de raldh2 em interneurônios dorsais da medula
espinhal. Expressão bilateral de raldh2 em interneurônios dorsais de embriões de
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camundongo aos 10.5 dpc (A) e embriões de galinha (J). As setas e cabeças de seta em A
e J apontam para os domínios de expressão em interneurônios e placa do teto,
respectivamente. (B,K) A expressão de math-1/cath-1 marca os interneurônios mais
dorsais (dI1). (C,L) A hibridação in situ dupla para raldh2/math-1, ou hibridação para cath-1
(ISH) indica a sobreposição dos domínios de expressão de raldh2 e cath1 nos dI1. (D,M)
Diagramas descrevendo a posição do embrião em A-C; J-L e os níveis dos cortes em E-H
e N-Q. (E) Expressão de raldh2 na placa do teto (cabeça de seta) e em dI adjacentes
(seta) da medula espinhal lombar em embriões de camundongo aos 10.5 dpc. (F) A
expressão de math-1 marca os dI1 (seta). Note a ausência de marcação na placa do teto
(cabeça de seta vazia). (G) Dupla hibridação in situ para raldh2 (azul claro)/math-1 (azul
escuro). (H) Aumento da região pontilhada em G. A expressão de raldh2 se espalha da
placa do teto (cabeça de seta), através do domínio de math-1 (seta azul escura), atingindo
interneurônios ventrais aos dI1 (seta azul clara). (I) Esquema da expressão de raldh2 e
math-1 na medula espinhal lombar de camundongo. (N) Expressão de raldh2 na medula
espinhal de embriões de galinha. A raldh2 é expressa na região ventricular dos
interneurônios dorsais, mas não na placa do teto (cabeça de seta vazia). (O) A expressão
de cath-1 marca os dI1 (seta). Note a ausência de marcação na placa do teto (cabeça de
seta vazia). (P) A hibridação in situ dupla para raldh2 (azul claro)/cath-1 (azul escuro)
mostra a expressão dorsal de ambas e a expressão ventral de raldh2 em motoneurônios.
(Q) Aumento da região pontilhada em P. A raldh2 é expressa numa região ventricular
(medial) do domínio de expressão de cath1 nos interneurônios dorsais 1. (R) Esquema da
expressão de raldh2 e cath-1.

4.4.1 Análise e descrição dos territórios de expressão de raldh2, math1 e cath1
durante o desenvolvimento da medula espinhal de camundongo e galinha

Após a descrição da expressão da raldh2 em interneurônios dorsais 1 (dI1) e
devido ao caráter transiente dessa expressão, decidimos descrever cuidadosamente
os territórios de expressão de raldh2 ao longo do desenvolvimento do medula
espinhal de embriões de camundongo e galinha e caracterizar essa expressão com
relação aos interneurônios dorsais 1. Desta forma, realizamos ensaios de hibridação
in situ simples para raldh2, math1 e cath1 e hibridação in situ dupla raldh2/math1 e
raldh2/cath1, em embriões de camundongo e galinha, respectivamente, em
diferentes estádios do desenvolvimento.
Em embriões de camundongo, a raldh2 começa a ser expressa na medula
espinhal aos 9 dpc, na região do tronco do embrião (Figura 26 A). Cortes
transversais da região torácica desses embriões mostram que a raldh2 é claramente
expressa na placa do teto e na região dorsal da medula espinhal (Figura 26 B-D,
cabeça de seta e seta). Esse domínio de expressão se estende da placa do teto a
cerca de um quinto ventral na medula espinhal, um território que inclui os
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precursores dos interneurônios dorsais 1 (Figura 26 C, seta). Apesar desse padrão
de expressão dorso-ventral ser mantido, em cortes nos níveis braquial e lombar a
marcação para raldh2 é mais fraca, possivelmente devido a menores níveis
transcricionais (Figura 26 B e D).
Aos 9.5 dpc, a raldh2 é expressa ao longo da medula espinhal, do nível
cervical ao nível sacral (Figura 26 E). Nos níveis braquial e torácico, a raldh2 é
expressa na placa do teto e em interneurônios dorsais, atingindo cerca de um terço
do domínio dorso-ventral da medula espinhal (Figura 26 F e G). Nos níveis lombar e
sacral, há uma diminuição da expressão de raldh2 nos interneurônios, e essa
expressão se concentra na região mais dorsal da medula espinhal (cabeça de seta
nas Figuras 25 H e I).
Aos 10.5 dpc ocorre um evidente padrão ântero-posterior de maturação da
expressão da raldh2. Interessantemente, o padrão de maturação da medula
espinhal também ocorre rostro-caudalmente. Em seguimentos mais anteriores, a
raldh2 é expressa apenas na placa do teto (Figura 26 K, cabeça de seta). Essa
expressão atinge interneurônios mais ventrais à medida que níveis axiais mais
posteriores são analisados (Figura 26 L-N, seta). Nos níveis cervical (não mostrado)
e braquial, a raldh2 é expressa apenas na região na placa do teto (Figura 26 K,
cabeça de seta). Na região torácica, apesar da expressão de raldh2 ser mais
intensa na placa do teto (Figura 26 L, cabeça de seta), também é encontrada
interneurônios dorsais da medula espinhal (Figura 26 L, seta). Nos níveis lombar e
sacral, a raldh2 é expressa na placa do teto e em interneurônios dorsais. Essa
expressão se estende ventralmente da placa do teto a um quinto da extensão dorsoventral

da

medula

espinhal

(Figura

26

M-N,

cabeça

de

seta

e

seta,

respectivamente).
Aos 11.5 dpc, a expressão de raldh2 é restrita à placa do teto nos níveis
cervical, braquial e torácico (dado não mostrado e cabeças de seta nas Figuras 26 P
e Q), mas ainda é encontrada nos interneurônios dorsais na região lombar e sacral.
Na medula espinhal lombar a expressão de raldh2 em interneurônios dorsais está
diminuindo (Figura 26 R, colchete) e se concentrando na placa do teto (Figura 26 R,
cabeça de seta). No nível sacral é evidente a expressão de raldh2 na placa do teto e
em interneurônios dorsais (Figura 26 S cabeça de seta e seta).
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Em resumo a expressão da raldh2 na medula espinhal de embriões de
camundongo é bastante dinâmica e apresenta um padrão de maturação rostrocaudal condizente com a maturação do tubo neural, que ocorre no mesmo padrão.
Essa expressão inicia em 9.0 dpc tanto em células da placa do teto quanto em
interneurônios dorsais. À medida que o embrião progride no desenvolvimento e as
células da medula espinhal amadurecem, essa expressão passa a se restringir à
placa do teto. Assim, em embriões aos 10.5 dpc e 11.5 dpc a expressão de raldh2 é
encontrada apenas na placa do teto em segmentos anteriores da medula espinhal
(mais maduros), enquanto em segmentos posteriores (menos maduros) ainda é
possível observar a expressão de raldh2 em interneurônios dorsais, além da
expressão na placa do teto. Aparentemente, à medida que as células da medula
espinhal adquirem certo grau de maturidade elas deixam de expressar a raldh2 em
interneurônios, visto que, enquanto a raldh2 é encontrada em interneurônios dorsais
da região torácica de embriões de camundongo aos 10.5 dpc (Figura 26 L), aos 11.5
dpc nesse mesmo nível axial, a expressão de raldh2 está restrita à placa do teto
(Figura 26 Q).
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Figura 26. Padrão de expressão da raldh2 na medula espinhal ao longo do desenvolvimento
de camundongo. (A-D) Aos 9.0dpc, a raldh2 é expressa na placa do teto e na região
dorsal da medula espinhal, um território que provavelmente inclui os precursores dos
interneurônios dorsais 1 (dI1) (setas). Aos 9.5 dpc, a raldh2 é expressa ao longo da medula
espinhal, do nível cervical ao nível sacral (E). Nos níveis braquial (F) e torácico (G), a
raldh2 aparentemente é expressa em interneurônios mais ventrais, atingindo um terço do
domínio dorso-ventral da medula espinhal (setas). Nos níveis lombar (H) e sacral (I), há
uma diminuição da expressão de raldh2 nos interneurônios, que se concentra na região
mais dorsal da medula espinhal. Aos 10.5 dpc, no nível braquial, a raldh2 é expressa
apenas na placa do teto (K, cabeça de seta). Na região torácica, apesar da expressão de
raldh2 ser mais intensa em na placa do teto (L, cabeça de seta), também é encontrada em
regiões mais ventrais da medula espinhal (L, seta). Nos níveis lombar e sacral, a raldh2 é
expressa na placa do teto e em interneurônios ventrais, que atingem um quinto da
extensão dorso-ventral da medula espinhal (M-N, setas e cabeças de seta). Aos 11.5 dpc,
a expressão de raldh2 é restrita à placa do teto nos níveis cervical, braquial e torácico (P,
cabeças de seta), mas ainda é encontrada nos interneurônios dorsais nas regiões lombar
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(R, colchete) e sacral (S, seta), embora a expressão em interneurônios esteja diminuindo e
se concentrando na placa do teto. (mn) motoneurônios.

O gene math1 é sempre expresso em dI 1, adjacentes à placa do teto (Figura
27 A-J). Não foi encontrada a expressão deste gene em células da placa do teto, em
nenhum nível axial, em embriões aos 10.5 dpc e 11.5 dpc (Figura 27).

Figura 27. Padrão de expressão de math1 ao longo do desenvolvimento da medula espinhal de
camundongo. O gene math1 é sempre expresso em interneurônios dorsais adjacentes à
placa do teto, mas não foi verificada expressão desse gene em células da placa do teto em
embriões aos 10.5 dpc (A-E) e 11.5 dpc (F-J).

A hibridação in situ dupla para raldh2 e math1 foi realizada em embriões de
camundongo aos 10.5 dpc (Figura 28). Análises histológicas destes embriões
revelaram uma evidente co-localização de raldh2 e math1 na região lombar (Figura
28 D). Neste nível axial, a expressão de raldh2 se estende da placa do teto (Figura
28 D, cabeça de seta), engloba o território de expressão de math1 (seta roxa na
Figura 28 D) e atinge interneurônios ventrais ao domínio de expressão de math1
(setas azuis na Figura 28 D). No nível braquial, a expressão de raldh2 é clara na
placa do teto (Figura 28 B, cabeça de seta), mas não é possível identificar uma co105

expressão com math1, fato esperado já que foi observado que aos 10.5 dpc, na
região braquial, a raldh2 é expressa apenas na placa do teto (Figura 26 K, cabeça
de seta). Na região torácica, a raldh2 é expressa na placa do teto (cabeça de seta
na Figura 28 C), porém não está claro se ela atinge o território de expressão de
math1 (Figura 28 C, seta), aparentemente há expressão de raldh2 em um pequeno
território de interneurônios ventrais adjacentes ao domínio de expressão de math1
(Figura 28 C, asterisco).

Figura 28. Comparação dos territórios de expressão de raldh2 e math1 na medula espinhal de
embriões de camundongo. A hibridação in situ dupla para raldh2 e math1 foi realizada
em embriões de camundongo aos 10.5 dpc (A-D). No nível braquial (B), a expressão de
raldh2 é clara na placa do teto (cabeça de seta), mas não é possível identificar uma coexpressão com math1 (seta). Na região torácica (C), a raldh2 é expressa na placa do teto
(cabeça de seta), porém não está claro se ela atinge o território de expressão de math1
(seta), aparentemente há expressão de raldh2 em um pequeno território de interneurônios
ventrais adjacentes ao domínio de expressão de math1 (C, asterisco). No nível lombar, a
expressão de raldh2 se estende da placa do teto (D, cabeça de seta), engloba o território
de expressão de math1 (D, seta roxa) e atinge interneurônios ventrais ao domínio de
expressão de math1 (D, seta azul). (mn) motoneurônios.

Em embriões de galinha, a raldh2 começa a ser expressa na medula espinhal
no estádio HH18, apenas no nível braquial (Figura 29 A, colchete). Cortes
transversais dessa região revelaram que a raldh2 apenas é expressa em
interneurônios, mas não em células da placa do teto (Figura 29 B, setas). No estádio
HH21, a expressão de raldh2 é encontrada em um amplo domínio A-P, da região
cervical à lombar (Figura 29 E). Neste estádio de desenvolvimento, o nível de
expressão de raldh2 em interneurônios está diminuindo (Figura 29 F-H, seta),
enquanto esse gene começa a ser expresso na placa do teto (Figura 29 F-H,
cabeça de seta). No estádio HH25, ao analisar a região dorsal da medula espinhal,
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apenas é possível verificar expressão de raldh2 na placa do teto, desde o nível
braquial até o lombar (Figura 29 J-L, cabeça de seta).

Figura 29. Padrão de expressão da raldh2 ao longo do desenvolvimento da medula espinhal
de galinha. A raldh2 começa a ser expressa em HH18, apenas no nível braquial (A), em
interneurônios (B, setas), mas não em células da placa do teto (B). No estádio HH21 (E-H),
o nível de expressão de raldh2 em interneurônios está diminuindo (F-H, setas) enquanto
esse gene começa a ser expresso na placa do teto (F-H, cabeças de seta). No estádio
HH25 (I-L), a raldh2 só é expressa na placa do teto (J-L, cabeças de seta). (mn)
motoneurônios.

O gene cath1, assim como math1, é sempre expresso em interneurônios
dorsais adjacentes à placa do teto. Não foi observada a expressão deste gene em
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células da placa do teto, em nenhum nível axial, em embriões de galinha entre
HH18 e HH25 (Figura 30 A-L).

Figura 30. Padrão de expressão de cath1 ao longo do desenvolvimento do tubo neural de
galinha. O gene cath1 é sempre expresso em interneurônios dorsais adjacentes à placa
do teto, não foi verificada expressão desse gene em células da placa do teto em embriões
de galinha nos estádios HH18 (A-D), HH21 (E-H) e HH25 (I-L).

A hibridação in situ dupla para raldh2 e cath1 foi realizada em embriões de
galinha em HH21(Figura 31). Análises histológicas desses embriões revelaram que
a expressão de raldh2 em interneurônios dorsais (seta nas Figuras 31 B-C) ocorre
num domínio ventricular, medial dentro do território de expressão de cath1 (Figura
31 B-C, colchete). No nível braquial, a raldh2 começa a ser expressa na placa do
teto (Figura 31 B, cabeça de seta).

108

Figura 31. Comparação dos territórios de expressão de raldh2 e cath1 na medula espinhal de
embriões de galinha. A hibridação in situ dupla para raldh2 e cath1 foi realizada em
embriões de galinha em HH21 (A-D). Note a expressão de raldh2 em interneurônios
dorsais (B-D, setas), em um domínio ventricular, medial, dentro do território de expressão
de cath1 (colchetes). (mn) motoneurônios.

4.4.2 Sumário

A atividade do enhancer intrônico 1G em interneurônios dorsais da medula
espinhal de embriões de galinha e camundongo nos levou a analisar
cuidadosamente os padrões de expressão espaço-temporais de raldh2 na medula
espinhal desses animais. Com essas análises somadas a ensaios de hibridação in
situ dupla para raldh2 e math1/cath1 (marcadores de interneurônios dorsais 1)
descrevemos um novo território de expressão da raldh2 na medula espinhal, os
interneurônios dorsais 1. Provavelmente esse domínio de expressão da raldh2 não
foi detectado anteriormente devido ao seu caráter transiente. Em embriões de
camundongo a expressão de raldh2 tem início aos 9.0 dpc na placa do teto e em
interneurônios dorsais, na região braquial a lombar do embrião; aos 10.5 dpc a
raldh2 ainda é encontrada em interneurônios dorsais nos níveis torácico, lombar e
sacral enquanto no nível braquial essa expressão está restrita à placa do teto; já aos
11.5 dpc a raldh2 está restrita à placa do teto nos níveis braquial e torácico, ainda
sendo detectada em dI1 nos níveis lombar e sacral. Em embriões de galinha a
raldh2 é inicialmente expressa em interneurônios dorsais 1, no nível braquial de
embriões em HH18. Em HH21 essa expressão está diminuindo em dI1 e a raldh2
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começa a ser expressa na placa do teto, do nível braquial ao lombar da medula
espinhal. Em HH25 essa expressão está restrita à placa do teto em todo o domínio
A-P da medula espinhal.

4.5 Análise da conservação do padrão de expressão da raldh2 na medula
espinhal de vertebrados

Para entendermos a dinâmica do padrão de expressão da raldh2 na medula
espinhal de vertebrados e verificarmos se o padrão de expressão desse gene é
conservado, realizamos hibridação in situ para a raldh2 em embriões de diversos
vertebrados em diferentes estádios de desenvolvimento. Os animais utilizados
nessa análise foram: o vertebrado basal lampréia (Petromyzon marinus); os peixes:
peixe-zebra (Danio rerio) e medaka (Oryzias latipes); o anfíbio Xenopus laevis; além
de galinha (Gallus gallus) como representante das aves e o camundongo (Mus
musculus), representando os mamíferos.
O início da expressão de raldh2 na medula espinhal dos embriões desses
vertebrados ocorre no dia embrionário (ED) 6.5 em lampréia (Figura 32 A), 28 horas
após a fertilização (hpf) em peixe-zebra (dado não mostrado), no estádio 28 em
medaka (dado não mostrado), em NF23 em Xenopus (Figura 32 J), em HH18 em
galinha (Figura 32 M) e aos 9.0 dpc em camundongo (Figura 32 Q e R). Existem
algumas particularidades no padrão de expressão desse gene na medula espinhal
nos diferentes animais.
Em camundongo, como visto anteriormente, o gene começa a ser expresso
em células da placa do teto e em interneurônios dorsais (Figura 32 R, cabeça de
seta) em toda a extensão da medula espinhal (Figura 32 Q, cabeça de seta) e ao
longo do desenvolvimento se restringe apenas à placa do teto. Posteriormente temse o início da expressão em motoneurônios. Em galinha, inicialmente a raldh2 é
expressa em dI1 na região do broto do membro superior (Figura 32 M, setas) e em
seguida sua expressão fica restrita a células da placa do teto (Figura 32 O) em todo
domínio ântero-posterior da medula espinhal (Figura 32 N). Assim como em
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camundongo, o início da expressão de raldh2 em motoneurônios ocorre num
estádio de desenvolvimento posterior ao início da expressão na placa do teto.
Em embriões de Xenopus a expressão da raldh2 tem início em NF23 (Figura
32 J), em NF24 ocorre em células da placa do teto e interneurônios dorsais (Figura
32 L), essa expressão inicialmente ocorre num amplo domínio ântero-posterior
(Figura 32 J, cabeças de seta). A partir de NF26 começa a haver uma restrição no
domínio A-P de expressão de raldh2 nesses embriões, que passa a se concentrar
na região anterior da medula espinhal (dado não mostrado). Neste estádio de
desenvolvimento a raldh2 continua a ser expressa na placa do teto e diminui
ligeiramente em dI1 (Figura 31 L, cabeça de seta e seta, respectivamente).
Em peixe-zebra (Danio rerio) a expressão da raldh2 ocorre em células da
placa do teto e interneurônios dorsais (Figura 32 F). Essa expressão é limitada a um
domínio na transição do romboencéfalo/medula espinhal no nível dos somitos 2 e 3,
na altura do broto das nadadeiras peitorais (Figura 32 E). Sendo assim, a expressão
deste gene em peixe-zebra, é restrita à região cranial, diferentemente dos outros
vertebrados onde essa expressão ocorre ao longo da medula espinhal. O grupo dos
peixes não é considerado monofilético15, sendo um grupo bastante diverso (revisado
por Volff J-N, 2005)). Dessa forma, decidimos realizar hibridação in situ da raldh2
em outra espécie de peixe além de peixe-zebra, para verificar se o padrão de
expressão da raldh2 encontrado é específico de peixe-zebra ou uma característica
comum de outros teleósteos. Nossos colaboradores do laboratório coordenado pelo
Dr. Miguel Concha, na Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, realizaram
os ensaios de hibridação in situ para a raldh2 em embriões de peixe medaka
(Oryzias latipes) e nos enviaram os embriões para o processamento e análise
histológica. Essas análises revelaram que a expressão de raldh2 na região dorsal
da medula espinhal desses embriões inicia-se no estádio 28 e ainda está presente
no estádio 31 (Figura 32 H e I). Essa expressão ocorre na placa do teto e
interneurônios dorsais (Figura 32 I) e só está presente em um restrito domínio
ântero-posterior, na altura do broto das nadadeiras peitorais (Figura 32 H), bastante
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Segundo Carroll et al. (2005) grupo monofilético é um grupo de espécies descendentes de uma
mesma espécie ancestral comum Carroll SB, Grenier KJ, Weatherbee DS. From DNA to diversity.
Molecular genetics and the evolution of animal design. 2nd ed. New York: Blackwell Publising; 2005.
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semelhante ao encontrado em peixe-zebra. Sendo assim, a expressão da raldh2
nos peixes analisados, é restrita a uma região cranial no eixo ântero-posterior,
diferentemente dos outros vertebrados onde essa expressão ocorre ao longo da
medula espinhal. O padrão de expressão do gene raldh2 na medula espinhal dorsal
divergente apresentado por esse grupo é consistente com a falta do enhancer
intrônico 1G no genoma de peixes (Cravo, 2008) e sugere que outra região
regulatória dirige essa expressão neural da raldh2 em teleósteos. Entretanto há uma
semelhança interessante entre o início da expressão de raldh2 na medula espinhal
de embriões de galinha e a expressão desse gene em peixe-zebra e medaka, que
ocorre na altura do broto do membro superior/broto da nadadeira peitoral (Figura 32
E, H e Figura 28 M). Esse dado sugere que a expressão de raldh2 na medula
espinhal pode estar funcionalmente relacionada com a inervação dos apêndices
superiores em vertebrados.
Em embriões de lampréia a ativação da raldh2 é observada em
interneurônios dorsais, mas não na placa do teto (Figura 32 C), padrão que se
diferencia do observado em tetrápodes. Assim como em Xenopus, inicialmente a
expressão da raldh2 é ativada em toda a medula espinhal de lampréia (Figura 32 A)
e em estádios posteriores do desenvolvimento, ED 10.5, se restringe a um pequeno
domínio anterior da medula espinhal (Figura 32 B). A ausência da expressão de
raldh2 na placa do teto de embriões de lampréia contrasta com a expressão de
raldh2 em tetrápodes, que ocorre na placa do teto e transientemente em
interneurônios dorsais (Figura 32 J-R).
As hibridações in situ em embriões de lampréia, peixe-zebra e Xenopus
foram realizadas pelo então aluno de doutorado do nosso grupo de pesquisa
Marcos Sawada Simões-Costa, enquanto ele estava no laboratório de nossa
colaboradora Dra. Marianne Broner-Fraser, no Instituto de Tecnologia da Califórnia
(Caltech). Os embriões nos foram enviados para o processamento e análise
histológica.
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Figura 32. Ontogenia da expressão de raldh2 na medula espinhal dorsal de vertebrados. (AC) No embrião de lampréia a raldh2 é expressa em interneurônios dorsais (C, seta), mas
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Segundo Carroll et al. (2005) ontogenia descreve a origem e o desenvolvimento. Ibid.
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não na placa do teto. (D) Não há expressão de raldh2 na medula espinhal de peixe-zebra
em 24 hpf, mas em 31 hpf a expressão de raldh2 é detectada na placa do teto e dI1, num
pequeno domínio na região de transição entre o romboencéfalo e a medula espinhal, no
nível do broto da nadadeira peitoral, asterisco (*) (cabeças de seta em E e F).(G-I) A
hibridação in situ para raldh2 em estádios correspondentes em embriões de medaka
(Oryzias latipes) indicam que o início da expressão da raldh2 ocorre no mesmo domínio de
transição romboencéfalo/medula espinhal que ocorre em peixe-zebra (H-I). Embriões de
anfíbio, galinha e camundongo (J-R) expressam raldh2 na placa do teto (cabeça de seta) e
em interneurônios dorsais (seta). (M-O) A expressão de raldh2 na medula espinhal de
galinha inicia em interneurônios em HH18, no nível do broto da asa (setas em M). A
expressão de raldh2 se torna restrita à placa do teto da medula espinhal em HH32 (N-O).
Em anfíbios (J-L) e camundongo (P-R), a raldh2 é inicialmente expressa na placa do teto e
em interneurônios dorsais, mas subseqüentemente fica restrita à placa do teto. Detalhes
em A,D,E,G e H, vista integral dos mesmos embriões mostrados em aumento. Detalhe em
M, marcação para a raldh2 em corte no nível braquial.

4.5.1 Sumário

Em resumo, o gene raldh2 é expresso na medula espinhal dorsal de todos os
vertebrados analisados, porém apresenta diferenças com relação ao domínio
ântero-posterior (A-P) de expressão e também com relação à dinâmica de
expressão dentro da medula espinhal. Em embriões de camundongo, a raldh2 é
sempre expressa em um amplo domínio ântero-posterior. Já em embriões de
Xenopus e lampréia a raldh2 é inicialmente expressa num extenso domínio A-P que,
posteriormente, se restringe à um domínio menor, anterior. Em embriões de galinha,
o início da expressão de raldh2 ocorre na altura dos membros superiores e em
estádios posteriores de desenvolvimento engloba um amplo território A-P. Tanto em
embriões de peixe-zebra quanto em embriões de medaka a expressão da raldh2
ocorre apenas num domínio anterior da medula espinhal, na altura do broto das
nadadeiras peitorais. Com relação à dinâmica de expressão da raldh2 dentro da
medula espinhal de vertebrados, verificamos que em embriões de camundongo e
Xenopus a raldh2 é inicialmente expressa na placa do teto e em interneurônios
dorsais e depois essa expressão se restringe apenas à placa do teto. Já em
embriões de galinha a expressão de raldh2 ocorre inicialmente apenas em
interneurônios dorsais e posteriormente passa a ser expressa apenas na placa do
teto. Em embriões de peixe-zebra e medaka, nos estágios analisados, a expressão
de raldh2 ocorre na placa o teto e em interneurônios dorsais. Já em embriões de
lampréia a expressão de raldh2 ocorre apenas em interneurônios dorsais.

114

5 DISCUSSÃO

Em um organismo existe uma grande diversidade de tipos celulares. Esta
variedade de tipos celulares se deve, presumivelmente, às diferenças nos padrões
de expressão gênicas associados tanto à especificação de seus precursores, quanto
aos seus programas específicos de diferenciação durante o desenvolvimento
embrionário. A dinâmica regulação gênica que ocorre durante o desenvolvimento é
coordenada por uma variedade de sinais extracelulares, que culminam na ativação
de fatores de transcrição que interagem entre si, criando as redes genéticas
regulatórias (Davidson et al., 2002; Stathopoulos e Levine, 2005).
As redes genéticas regulatórias têm sido estudadas há bastante tempo em
organismos invertebrados, como a drosófila e o ouriço-do-mar (Baumgartner e Noll,
1990; Langeland e Carroll, 1993; Campos-Ortega, 1994; Hassan e Vaessin, 1996;
Arnone e Davidson, 1997; Davidson et al., 1998; Yuh et al., 1998), porém pouco se
conhecia sobre as mesmas durante o desenvolvimento de vertebrados. Após o
seqüenciamento do genoma de diversos animais uma grande atenção foi dirigida à
elucidação dos mecanismos que regulam as redes genéticas regulatórias. Para
desvendar estas redes, iniciaram-se buscas por regiões regulatórias de alguns
genes com papel importante durante o desenvolvimento embrionário. Uma
ferramenta

bastante

utilizada

na

busca

de

regiões

regulatórias

após

o

seqüenciamento do genoma de diversos organismos e que se mostrou muito
eficiente foi a comparação entre os genomas de espécies que divergiram entre 50
milhões de anos (como humanos e camundongos) a 450 milhões de anos (como
humanos e peixes), na busca de elementos não-codantes conservados (CNEs). A
identificação de CNEs em espécies que divergiram há bastante tempo pode revelar
grupos bem definidos de seqüências conservadas com probabilidade significativa de
conter elementos de controle da expressão gênica (Duret e Bucher, 1997; Hardison,
2000; Pennacchio e Rubin, 2001; Nobrega e Pennacchio, 2004; Visel et al., 2007).
Embora a identificação de CNEs através da análise de conservação gênica seja uma
ferramenta poderosa para a identificação de possíveis regiões regulatórias, é
importante lembrar que a simples conservação não é indicativo absoluto do papel
regulatório, já que blocos podem estar conservados devido a heterogeneidades nas
taxas de mutação ao longo do genoma e/ou tempo insuficiente de divergência
(Nobrega e Pennacchio, 2004). Dessa forma, é de fundamental importância a
realização de ensaios funcionais a fim de verificar o real papel regulatório desses
CNEs. Um exemplo da utilização bem sucedida de ferramentas de análise
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comparativa na detecção de regiões regulatórias foi realizada por Woolfe et al.
(2005). Os autores aplicaram esta metodologia num alinhamento entre os genomas
completos de humano e do peixe Fugu rubripes e identificaram 1400 CNEs
agrupados em 165 grupos, dos quais 93% estavam associados a genes envolvidos
na regulação da transcrição ou no controle do desenvolvimento embrionário
(denominados genes trans-dev), o que sugere que alguns aspectos da regulação do
desenvolvimento são comuns a todos os vertebrados. Além disso, eles realizaram
testes funcionais com 25 destes CNEs, que estavam ao redor de genes travs-dev,
dos quais 21 apresentaram atividade quando injetados em embriões de peixe-zebra
(Woolfe et al., 2005).
Um exemplo de gene trans-dev é o gene da raldh2, a principal enzima de
síntese de ácido retinóico, um importante morfógeno que atua na especificação de
diversos tecidos durante o desenvolvimento. Animais nocaute para a raldh2 morrem
in útero com severas anormalidades, demonstrando a influência deste gene no
desenvolvimento (Lu et al., 1997; Moss et al., 1998; McCaffery et al., 1999;
Mendelsohn et al., 1999; Niederreither et al., 1999; Malpel et al., 2000; Niederreither
et al., 2000; Xavier-Neto et al., 2001; Niederreither et al., 2002; Hochgreb et al.,
2003). Embora a expressão adequada da raldh2 seja de fundamental importância
para o correto desenvolvimento embrionário, até o momento pouco se conhece
sobre a regulação deste gene, ou seja, sobre os fatores de transcrição que atuam na
ativação e/ou repressão de sua expressão. Cravo (2008) realizou uma análise
comparativa do gene raldh2 de seis diferentes vertebrados e identificou três CNEs
que possuem uma alta probabilidade de conter elementos que controlam a
expressão da raldh2. Um destes CNEs, presente no intron 1 do gene raldh2,
mostrou, em ensaios de transgênese em camundongo, ser um enhancer da raldh2
(Cravo, 2008). No presente trabalho, nós demonstramos que este enhancer intrônico
é um enhancer funcional conservado, responsável por ativar a expressão da raldh2
da medula espinhal dorsal de tetrápodes e que seu padrão de atividade nesse tecido
coincide em aves e camundongos. Além disso, identificamos quatro elementos
reguladores em cis responsáveis por descrever a atividade deste enhancer na
medula espinhal de amniotos, fornecendo as primeiras pistas para desvendar as
redes genéticas regulatórias que atuam sobre a atividade da raldh2 durante a
padronização dorso-ventral da medula espinhal. Baseados nos TFBSs presentes
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nestes elementos reguladores em cis da expressão da raldh2 na medula espinhal
dorsal, nós propusemos o primeiro modelo que sugere uma interação entre
moléculas sinalizadoras e fatores de transcrição expressos na medula espinhal com
a ativação da sinalização pelo AR nesta região. Ademais, o padrão de atividade
deste enhancer intrônico nos levou a descrever um território transiente de expressão
da raldh2, nunca descrito anteriormente: os interneurônios dorsais 1. Estes
interneurônios dão origem a circuitos ascendentes e a interneurônios comissurais
intra-espinhais, sugerindo papéis para a sinalização pelo ácido retinóico na
ontogenia de circuitos proprioceptivos.

5.1 A regulação em cis da expressão da raldh2

A regulação da expressão da raldh2 recebeu pouca atenção nos últimos
anos. Até o momento foram publicados apenas três estudos que limitaram suas
análises a ensaios de cultura de células, no contexto de células-T, células
embrionárias de rim e células testiculares (Ono et al., 1998; Wang et al., 2001;
Fatma et al., 2004). Estes estudos descreveram sítios de ligação para fatores de
transcrição em regiões próximas a promotores e também revelaram um promotor
críptico no intron 2 desse gene. No entanto, nenhum deles contribuiu para a
elucidação dos mecanismos complexos que devem estar envolvidos na dinâmica
regulação da raldh2 durante o desenvolvimento, ou contribuiu para o entendimento
das bases moleculares da relação entre a sinalização pelo AR e outros sistemas
sinalizadores durante o desenvolvimento. O enhancer intrônico 1G é a primeira
região complexa de regulação da raldh2 definida no contexto do embrião vertebrado
em uma abordagem evolutiva. Nossos resultados sugerem que as estratégias
aplicadas neste trabalho serão eficientes para a identificação de outros elementos
regulatórios da raldh2 e também para a elucidação das redes genéticas regulatórias
envolvidas na especificação de interneurônios dorsais durante o desenvolvimento da
medula espinhal.
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5.1.2 O enhancer intrônico 1G é o primeiro módulo complexo de regulação da
raldh2 descrito

Nós descrevemos neste trabalho o padrão de atividade de um enhancer
intrônico da raldh2 na medula espinhal de amniotos. O enhancer intrônico 1G é ativo
na placa do teto e em interneurônios adjacentes, consistente com a ativação
endógena da raldh2 na placa do teto e, transientemente, nos interneurônios mais
dorsais de embriões de camundongo e galinha. Este enhancer contém sítios
preditos para a ligação de fatores de transcrição relacionados com a via de
sinalização Wnt, fatores de transcrição homeobox, fatores Lim-homeodomínio e para
outros fatores de transcrição altamente conservados em amniotos e anamniotos
(Figura 13).
O padrão de atividade do enhancer intrônico 1G na medula espinhal de
amniotos ocorre por um mecanismo redundante baseado em três elementos cis que
contém sítios preditos e sobrepostos para ligação do fator de transcrição relacionado
à via de sinalização Wnt: Tcf e para fatores de transcrição homeoboxes: genes do
tipo caudal (Cdx) ou para o homeobox repressor Tgif (Figura 24 E). Esses sítios
fazem lembrar o sítio duplo de ligação para Cdx/Lef descrito por Beland et al. (2004),
neste caso ocorre uma interação física entre a região homeodomínio de Cdx com a
região B box de Lef1 e o último se liga à região promotora do gene Cdx1(Beland et
al., 2004). Os dois sítios Tcf/Cdx, descrito por nós possuem propriedades similares
de ativação na placa do teto e de interneurônios dorsais. Ao contrário, o sítio 3’
Tcf/Tgif não suporta, por ele mesmo, a ativação na placa do teto e em interneurônios
dorsais 1 no contexto do fragmento D mutado (Figura 22 D), embora ele possa ter
um papel estimulador no contexto do enhancer inteiro (Figura 24 A). O controle do
padrão de atividade do enhancer é completada pela inibição ventral através de um
sítio predito altamente conservado para um fator de transcrição Lim-homeodomínio e
de um sítio 3’ para Tcf/Tgif (Figura 24 E). Desta forma, descrevemos três sítios
responsáveis pela ativação do enhancer intrônico 1G na medula espinhal dorsal e
dois sítios que funcionam como repressores da ativação deste enhancer em
interneurônios ventrais, revelando o enhancer intrônico 1G como um módulo
complexo da
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Os genes Cdx, Tcf e Tgif são todos expressos na medula espinhal em
desenvolvimento e estão bem posicionados para estabelecer uma rede regulatória
para determinar a ativação da raldh2 neste tecido. Os genes tipo caudal (Cdx) são
fatores de transcrição envolvidos na modulação da extensão do domínio de
expressão dos genes Hox, que atuam na padronização ântero-posterior (A-P) do
tubo neural, no Sistema Nervoso Central, em estádios iniciais do desenvolvimento
(van den Akker et al., 2002). Em embriões de camundongo aos 8.5 dpc, há
expressão de Cdx1 na região posterior da neuroectoderme e da mesoderme.
Conforme o embrião se desenvolve, essa expressão se espalha por todo o tubo
neural (Meyer e Gruss, 1993). Tcf é um fator de transcrição envolvido na via de
sinalização de Wnt, a ativação desta via resulta na estabilização da β-catenina
citoplasmática, que subseqüentemente se transloca para o núcleo e se associa a
fatores de transcrição Tcf ou Lef, o complexo formado se liga e ativa genes
responsivos a Wnt. As moléculas da família Wnt são expressas na placa do teto e
atuam na proliferação celular e na especificação de interneurônios da medula
espinhal. O fator de transcrição homeodomínio Tgif (5’-TG-3’ fator de interação,
também conhecido como fator homeodomínio TGFB-induzido) é um repressor
envolvido com o desenvolvimento neural, mutações no gene tgif foram detectadas
em pacientes com holoprosencefalia e malformações cerebrais (Aguilella et al.,
2003). Além disso, a super-expressão de Tgif na medula espinhal de embriões de
galinha leva a supressão de genes expressos na região dorsal da medula espinhal
como cath1, msx2, pax6 e wnt1, o que demonstra o envolvimento deste fator de
transcrição na padronização dorso-ventral da medula espinhal (Knepper et al.,
2006).
A mutação em apenas um ou simultaneamente em dois dos sítios
Tcf_homeobox descritos como ativadores do enhancer intrônico 1G, no contexto do
enhancer completo, não deixa de ativar o enhancer na região dorsal do tubo neural,
o que mostra a existência de mecanismos redundantes de ativação do mesmo.
Mecanismos redundantes de ativação de genes já foram descritos anteriormente
(Kurokawa et al., 2004a; Kurokawa et al., 2004b; Degenhardt et al., 2010) e podem
ser utilizados para garantir a expressão de genes importantes para o correto
desenvolvimento embrionário.
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5.1.2.1 Modelo de funcionamento do enhancer intrônico 1G

As análises do enhancer intrônico 1G sugerem um modelo para a regulação
da raldh2 durante o desenvolvimento da medula espinhal, no qual os padrões de
expressão deste gene resultam da interação de influências ativadoras e inibitórias.
Neste modelo, a expressão da raldh2 na medula espinhal resulta do controle positivo
da expressão, nas regiões onde há co-localização da sinalização de Cdx e Wnt e do
controle negativo nas regiões onde há expressão dos fatores Lim-homeodomínio e
Tgif (Figura 33).
Os genes Cdx são expressos ao longo da medula espinhal (Figura 33 A), em
todo seu domínio dorso-ventral (Figura 33 B) (Gaunt et al., 2003). Os genes Wnt são
expressos na placa do teto (Figura 33 D) em todo o tubo neural anterior e medula
espinhal (Figura 33 C) (Zhou et al., 2003; Wine-Lee et al., 2004). A expressão
combinada de genes Lim-homeodomínio, tais como Lhx 1-3, 9 e do homeobox Tgif
define um domínio da medula espinhal que é ventral à placa do teto e aos
interneurônios mais dorsais (Figura 33 E e F) (Sheng et al., 1997; Iulianella et al.,
2003; Wine-Lee et al., 2004; Knepper et al., 2006).
Em nosso modelo nós propomos que os fatores Cdx, que são expressos em
toda a extensão dorso-ventral da medula espinhal, determinam o domínio ânteroposterior de ativação do enhancer (Figura 33 A e B). Já o território de sinalização de
Wnt, que ocorre apenas na placa do teto, mas difunde em interneurônios dorsais
adjacentes, e está presente em toda a extensão ântero-posterior do tubo neural,
desde sua região anterior até a medula espinhal, estabelece o domínio dorso-ventral
de ativação do enhancer intrônico 1G (Figura 33 C e D). Sendo assim, os locais de
co-localização da sinalização Wnt e do fator de transcrição Cdx determinam a região
de ativação do enhancer intrônico 1G e assim da expressão de raldh2 na medula
espinhal (Figura 33 I e J). O território de expressão da raldh2 ainda é refinado por
uma inibição de sua ativação na região ventral da medula espinhal, controlada pela
ação dos fatores Lim-homeodomínio e Tgif (Figura 33 E e F).
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Figura 33. Modelo para a regulação da expressão de raldh2 na medula espinhal. (A-B) Os genes
Cdx são expressos em toda a medula espinhal. (C-D) Os genes Wnt são expressos na
placa do teto em todo o tubo neural anterior e medula espinhal. (E-F) Genes Limhomeodomínio, como Lhx1-3, 9 e Tgif são expressos num domínio ventral à placa do teto e
interneurônios dorsais 1. (G-H) Combinação de reguladores positivos (Cdx e Wnt) e
negativos (Lim-homeodomínio e TGIF) do enhancer intrônico 1G no embrião (G) e na
medula espinhal (H). (I-J) A ativação do enhancer intrônico 1G e da raldh2 endógena na
medula espinhal são definidos pela regulação positiva através de fatores Cdx e da
sinalização autócrina e parácrina por Wnts na placa do teto e interneurônios dorsais
adjacentes. Os domínios de atividade do enhancer e do gene são refinados através da
inibição por Tgif e fatores de transcrição Lim-homeodomínio expressos ventralmente.
Fonte: Castillo et al. (2010).

Este modelo é o primeiro a propor uma interação entre moléculas
sinalizadoras e fatores de transcrição expressos na medula espinhal com a ativação
da sinalização pelo AR nesta região, cujo papel é pouco conhecido. A comprovação
experimental deste modelo fornecerá os primeiros componentes das redes genéticas
regulatórias que atuam na ativação da sinalização pelo AR no tubo neural em
desenvolvimento.
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5.1.3 O enhancer intrônico 1G não é o único elemento regulador da expressão
da raldh2

O enhancer intrônico 1G é responsável por ativar a expressão da raldh2 na
medula espinhal dorsal, mas características do seu padrão de atividade diferem do
padrão de expressão do gene endógeno. Apesar da raldh2 ser expressa em
interneurônios dorsais, essa expressão é transiente, porém quando analisamos a
atividade do enhancer intrônico 1G sempre encontramos o enhancer ativo nesta
região, mesmo quando o gene endógeno não está mais presente. Este fato é uma
evidência da ausência de elementos repressores da atividade do enhancer intrônico
1G em interneurônios dorsais na seqüência analisada (o enhancer intrônico 1G) e
também da regulação modular da raldh2. O enhancer intrônico 1G é o modulo
regulatório responsável por ativar a expressão da raldh2 em interneurônios dorsais,
porém como existe uma fina regulação espaço-temporal da expressão da raldh2
neste domínio, há elementos que reprimem a atividade deste enhancer nos
interneurônios dorsais que estão ausentes na seqüência analisada. Sendo assim, os
repressores da atividade do enhancer intrônico 1G nos interneurônios dorsais
residem em outra região regulatória do gene raldh2.
Outro indicativo da existência de módulos regulatórios da expressão de raldh2
é o fato deste gene ser expresso em motoneurônios da medula espinhal, tanto em
embriões de camundongo quanto em embriões de galinha (Figuras 26 e 29,
respectivamente), porém a atividade do enhancer intrônico 1G ocorrer apenas na
região dorsal da medula espinhal. Desta forma, a ativação da expressão da raldh2
em motoneurônios ocorre por um enhancer contido em outro módulo regulatório que
não o estudado por nós neste trabalho.
A metodologia utilizada por nós neste trabalho mostrou-se bastante
apropriada para a caracterização do padrão de atividade de um enhancer do gene
raldh2 e de seus elementos cis regulatórios. Porém é importante considerar as
limitações deste paradigma de investigação. Na abordagem que utilizamos
analisamos o comportamento de um módulo regulatório isolado, fora do seu
contexto gênico, o que, naturalmente, não nos permite descrever outros módulos
regulatórios da raldh2 e as interações que estes módulos estabelecem uns com os
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outros para descrever o padrão de expressão geral da raldh2 durante o
desenvolvimento.
O dinâmico padrão de expressão descrito pela raldh2 na medula espinhal de
amniotos e, também, em outros órgãos durante o desenvolvimento embrionário
(Berggren et al., 1999; Swindell et al., 1999; Malpel et al., 2000; Blentic et al., 2003),
provavelmente deve-se a uma intricada rede de mecanismos regulatórios que atuam
em diferentes regiões cis do gene raldh2, uma vez que para descrever a complexa
dinâmica de expressão que este gene apresenta é necessário haver uma fina
regulação espaço-temporal. A regulação transcricional através de diferentes
módulos regulatórios parece ser um mecanismo que permitiu a evolução de padrões
de expressão gênica complexos em muitos genes importantes no desenvolvimento
embrionário (Schwartz e Olson, 1999; Tanaka et al., 1999; Shih et al., 2000;
Uchikawa et al., 2003; Kurokawa et al., 2004a; Kurokawa et al., 2004b; Degenhardt
et al., 2010).

5.1.4 Diferenças em elementos cis de um enhancer conservado podem levar a
diferenças no padrão de expressão gênica entre diferentes espécies

O enhancer intrônico 1G é um CNE profundamente conservado e, como
demonstrado neste trabalho, atua num fenômeno também conservado: a ativação da
expressão da raldh2 na medula espinhal dorsal. Porém nós demonstramos que há
aspectos do padrão de expressão da raldh2 na medula espinhal dorsal ao longo do
desenvolvimento que difere nos embriões de vertebrados analisados. Por exemplo,
a ativação inicial da expressão de raldh2 apenas em interneurônios dorsais em
embriões de galinha e a posterior expressão deste gene apenas na placa do teto,
em contraste com a ativação inicial do mesmo gene em células da placa do teto e
interneurônios dorsais em embriões de camundongo e Xenopus com a posterior
restrição desta expressão à placa do teto. Estes dados sugerem que as
peculiaridades da dinâmica de expressão da raldh2 dentro da medula espinhal das
diferentes espécies residem em enhancers não profundamente conservados ou que
o controle espaço-temporal específico da expressão da raldh2 em cada espécie
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ocorre devido à ação de diferentes elementos trans regulatórios que atuam em
regiões cis não conservadas completamente dentro do enhancer intrônico 1G. Esta
hipótese é corroborada pela existência de sítios preditos para fatores de transcrição
envolvidos no desenvolvimento neural diferentes, quando comparamos o resultado
da análise do TFBS nas seqüências do enhancer intrônico 1G de camundongo e de
galinha separadamente.
A expressão de raldh2 apenas em interneurônios dorsais em lampréia
também pode ser devida a ação de elementos trans regulatórios que atuam em
regiões cis não conservadas completamente dentro do enhancer intrônico 1G. Esta
hipótese é condizente com a presença de uma seqüência homóloga ao enhancer
intrônico 1G em traços genômicos de lampréia. Esta seqüência alinha em 230pb na
região de 3’ do enhancer intrônico 1G com uma identidade de 69,1% (Figura 34). A
expressão da raldh2 em lampréia ocorre apenas em interneurônios dorsais e os
elementos cis regulatórios que demonstramos ser responsáveis pela expressão da
raldh2 na medula espinhal dorsal em amniotos não estão presentes no fragmento do
enhancer intrônico 1G encontrado do genoma deste animal (barras rosa na Figura
34). Este fato indica que a ativação da expressão da raldh2 neste animal
provavelmente reside em outros elementos reguladores em cis dentro do enhancer
intrônico 1G. Também não podemos descartar a possibilidade de fragmentos mais 5’
do enhancer intrônico 1G de lampréia serem encontradas conforme mais Expressed
Sequence Tags (ESTs) forem seqüenciados e depositados, neste cenário alguns
dos elementos reguladores em cis descrito por nós neste trabalho ainda poderiam
ser encontrados em lampréia.
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Figura 34. O CNE intrônico 1G da raldh2 de vertebrados. A seqüência do CNE é composta de
duas regiões altamente conservadas ligadas por um fragmento de 30pb rico em purinas
que inclui pequenas inserções nas seqüências de roedores (caixa cinza). Uma pequena
seqüência homóloga foi encontrada entre traços genômicos do ágnata P. Marinus. Esta
seqüência alinha em 230pb na região 3’do enhancer intrônico 1G, mas é interrompida (seta
cinza) por uma seqüência repetitiva 3’, indicando que, embora regiões mais 5’ ainda
possam ser encontradas, partes significantes da seqüência 3’ do enhancer podem estar
faltando permanentemente. Os retângulos rosa sobrescrevem sítios de ligação para fatores
de transcrição revelados funcionais por análises mutacionais. As barras cinza indicam grau
de conservação. Fonte: Castillo et al. (2010).
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5.2 O enhancer intrônico 1G é responsável por ativar um dos quatro principais
programas de sinalização pelo AR no tubo neural

A sinalização pelo AR tem sido associada à comunicação de um caráter geral
posterior a estruturas embrionárias em desenvolvimento (Conlon, 1995; Hochgreb et
al., 2003). Entretanto, evidências recentes indicam que sinais do AR são utilizados
várias vezes num mesmo órgão ou tecido para dirigir programas de desenvolvimento
específicos (Malpel et al., 2000; Xavier-Neto et al., 2000). No desenvolvimento do
tubo neural, o AR participa de quatro principais programas de desenvolvimento:
diferenciação neural, padronização ântero-posterior (A-P), padronização dorsoventral (D-V) e especificação de motoneurônios. (Sockanathan e Jessell, 1998; Muhr
et al., 1999; Liu et al., 2001; Diez del Corral et al., 2003; Novitch et al., 2003; Wilson
et al., 2004). Enquanto a diferenciação neural, padronização A-P e especificação de
motoneurônios dependem do AR produzido na mesoderme paraxial, a padronização
D-V parece ser realizada pelo AR produzido na medula espinhal dorsal (Wilson et
al., 2004).
Neste trabalho nós mostramos que apesar da placa do teto estar presente do
telencéfalo à ponta da cauda, um enhancer intrônico da raldh2 é ativado
especificamente na placa do teto e em interneurônios dorsais adjacentes a ela na
medula espinhal. Este fato indica que programas regionais da sinalização pelo AR
são empregados em módulos cis regulatórios que dirigem a expressão da raldh2 a
domínios restritos ao longo dos eixos A-P e D-V do tubo neural. Desta forma, é
provável que o enhancer intrônico 1G esteja envolvido na ontogenia de um
repertório específico de funções da medula espinhal, relacionado com a
padronização D-V da medula espinhal, um dos quatro principais programas do
desenvolvimento do tubo neural onde a sinalização pelo AR está envolvida.
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5.3 O enhancer intrônico 1G ativa a raldh2 num momento crítico da
padronização dorso-ventral da medula espinhal

Nós descrevemos um enhancer intrônico da raldh2 que é ativo na placa do
teto e interneurônios dorsais da medula espinhal, consistente com a ativação
endógena da raldh2 na placa do teto e em interneurônios dorsais de sapo,
camundongo e galinha. O enhancer intrônico 1G ativa a transcrição da raldh2 na
medula espinhal dorsal numa janela de tempo crítica durante o desenvolvimento
embrionário, quando as identidades dos interneurônios dorsais estão sendo
determinadas e quando os efeitos ventralizantes da privação de AR são mais
acentuados (Berggren et al., 1999; Wilson et al., 2004; Wilson e Maden, 2005). Isto
sugere que os papéis da sinalização pelo AR na padronização dorso-ventral da
medula espinhal ocorrem pela difusão ventral do AR produzido na placa do teto e
nos progenitores dos interneurônios dorsais e também pela sinalização autócrina,
transiente, do AR nos progenitores dos interneurônios dorsais. Isto é consistente
com o fato dos interneurônios dorsais (dI1-dI6) estarem dentro do alcance da
ativação pelo AR que difunde da placa do teto, ou dos próprios interneurônios
dorsais, como estabelecido pela expansão dos marcadores de interneurônios
ventrais à custa da redução dos marcadores de interneurônios dorsais em embriões
de codorna privados de Vitamina A (Wilson et al., 2004).
Embora o AR possa estar envolvido em vias de especificação, como
suportados por alterações na expressão de Wnt, BMP, Shh, Nkx, Pax e Msx em
embriões de codorna privados de Vitamina A (Wilson et al., 2004), o início tardio da
sinalização pelo AR em embriões de aves no contexto da ativação inicial de sinais
de BMP, Wnt e Shh, que padronizam a medula espinhal no eixo D-V, sugere que
uma das funções da sinalização pelo AR neste sistema é a de maturação. Talvez o
AR medeie a progressão dos progenitores dos interneurônios fora do ciclo celular,
dirigindo-os para a os seus fenótipos específicos (Wilson et al., 2007).
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5.4 A expressão de raldh2 na medula espinhal dorsal indica que a sinalização
pelo AR pode atuar na especificação dos interneurônios dorsais 1

A ativação do enhancer intrônico 1G e da expressão da raldh2 na placa do
teto, acoplada a expressão transiente de raldh2 em interneurônios dorsais sugerem
que a sinalização pelo AR está envolvida no desenvolvimento dos interneurônios
dorsais 1 da medula espinhal, que dão origem a interneurônios comissurais e a
circuitos espinocerebelares ascendentes (Helms e Johnson, 1998; Bermingham et
al., 2001)
Os padrões de expressão dirigidos pelo enhancer intrônico 1G na medula
espinhal dorsal sugerem que a sinalização pelo AR pode estar participando de uma
rede regulatória complexa que suporta o desenvolvimento de progenitores de
interneurônios envolvidos na propriocepção17. Os mecanismos moleculares dos
circuitos proprioceptivos que ascendem para o cerebelo da medula espinhal já
começaram a ser descritos. Um grupo de interneurônios dorsais 1 que expressam
math1 projetam seus axônios para o cerebelo através dos tratos espinocerebelares
dorsal e ventral, que são tratos ascendentes severamente diminuídos em
camundongos nocaute para math1 (Bermingham et al., 2001). Além disso, a
expressão de math1 também tem um papel na especificação dos interneurônios
comissurais, um tipo de interneurônio que medeia a integração da informação
proprioceptiva de um lado da medula espinhal com a região motora do lado
contralateral da medula espinhal (Helms e Johnson, 1998). Esses dados mostram
que o gene math1 co-expresso com a raldh2 nos interneurônios dorsais 1 tem papel
fundamental na especificação dos interneurônios dorsais 1, sendo assim a raldh2
também estaria bem posicionada para atuar, juntamente com math1 na
especificação desta classe de interneurônios.

17

Segundo Jessell (2000) propriocepção é a parte do sistema somatosensório que transmite a
informação sobre a posição do tronco e dos membros. Jessell TM. Neuronal specification in the spinal
cord: inductive signals and transcriptional codes. Nat Rev Genet. 2000;1 (1):20-9.
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5.4.1 A expressão de raldh2 na placa do teto sugere papéis para a sinalização
pelo AR na propriocepção

O início da expressão dorsal de raldh2 na medula espinhal na altura dos
brotos dos membros superiores no tronco de embriões de galinha e restrita à placa
do teto e interneurônios dorsais no nível das nadadeiras peitorais em embriões de
peixe-zebra sugere que a expressão de raldh2 na medula espinhal dorsal está
associada com a formação de circuitos neuronais que conduzem a informação
sensória dos membros/nadadeiras de vertebrados. Uma vez que a placa do teto é
de origem glial e não faz parte de circuitos neuronais, é provável que a sinalização
pelo AR proveniente da placa do teto tenha um papel no desenvolvimento dos
progenitores dos interneurônios mais dorsais, que dão origem aos circuitos
espinocerebelares ascendentes e que conduzem a informação sensória dos
membros/nadadeiras de vertebrados. Os progenitores dos interneurônios dorsais 1,
que expressam math1 migram para localizações ventrais na massa cinzenta,
parando entre as lâminas VI – VIII da medula espinhal madura para formar centros
integrativos que recebem a informação proprioceptiva dos membros superiores e
posteriores, assim como do tronco, pescoço e tórax e as projetam para o cerebelo
via tratos espinocerebelares dorsal e ventral, que são tratos severamente diminuídos
pela inativação do gene math1 (Bloedel e Courville, 1981; Brodal, 1981; Helms e
Johnson, 1998; Bermingham et al., 2001; Lewis, 2006). Desta forma, nós mostramos
que o AR produzido na placa do teto está bem posicionado para influenciar o
desenvolvimento dos interneurônios dorsais que dão origem aos circuitos
proprioceptivos espinocerebelares.

5.4.2 A expressão de raldh2 em interneurônios dorsais sugere um papel para a
sinalização pelo AR na propriocepção cruzada na medula espinhal

A expressão da raldh2 exclusivamente em interneurônios dorsais na medula
espinhal durante o desenvolvimento de lampréia fornece pistas para a função da
raldh2 na medula espinhal de tetrápodes. A medula espinhal de lampréia contém
neurônios responsáveis pela locomoção (Grillner, 2003). A rede locomotora básica
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na medula espinhal é regulada por sinais sensórios de receptores de estiramento
espinhal. Durante a locomoção da lampréia, contrações musculares segmentais de
um lado ativam receptores de estiramento intra-espinhal no lado contralateral,
distendido (Grillner et al., 1984). A atividade regular desses interneurônios cruzados
inibitórios é crucial para a coordenação motora durante a locomoção e é provável
que circuitos cruzados deste tipo estejam presentes na maioria dos vertebrados
(Grillner, 2003). Os padrões de expressão dirigidos pelo enhancer intrônico 1G na
medula espinhal de tetrápodes sugere que a sinalização pelo AR serve uma rede
regulatória

que

suporta

o

desenvolvimento

de

interneurônios

comissurais

pertencentes a circuitos sensórios relacionados aos circuitos cruzados inibitórios de
lampréia. Um grupo destes interneurônios comissurais descendem dos progenitores
dos interneurônios dorsais 1, que expressam math1 e que estão sub-representados
na medula espinhal de camundongos nocaute para math1 (Bermingham et al.,
2001). A ativação do enhancer intrônico 1G em estágios iniciais do desenvolvimento
dos interneurônios dorsais 1 suporta papéis para a sinalização pelo AR na ontogenia
dos dI1. Além disso, a atividade da beta-galactosidase em embriões de camundongo
e do eGFP em embriões de galinha dirigidas pelo enhancer intrônico 1G marca um
grupo específico de descendentes dos interneurônios dorsais, os interneurônios
comissurais, indicando que o enhancer intrônico 1G também é ativado nos
descendentes dos precursores dos interneurônios dorsais 1 (Figura 11 D e K),
consistente com demonstrações de expressão da proteína de ligação celular ao AR
(CRABP) nessas células (Maden et al., 1989; Colbert et al., 1995).
Em resumo, nós propomos que o enhancer intrônico 1G é um módulo
regulatório da raldh2 que controla a sinalização pelo AR nos interneurônios dorsais e
na placa do teto. Este módulo é ontogeneticamente e filogeneticamente associado
com o desenvolvimento de dois modos proprioceptivos: um responsável pela
ativação inicial da sinalização autócrina de AR nos progenitores dos interneurônios
dorsais e ligado à emergência de circuitos proprioceptivos intra-espinhais
responsáveis pela coordenação motora entre ambos os lados da medula espinhal
durante a locomoção (Fetcho, 1992); outro representado pela posterior ativação
parácrina da placa do teto para um grupo de progenitores de interneurônios
relacionados com o desenvolvimento de circuitos neurais espinocerebelares que
conduzem a propriocepção dos membros.
131

5.5 A utilização da abordagem comparativa para entender a sinalização na
medula espinhal

Nossos resultados sugerem que a combinação de abordagens genômicas
comparativas aliadas à análise funcional durante o desenvolvimento embrionário é
uma estratégia aproriada para investigar a ontogenia e a filogenia18 de mecanismos
de desenvolvimento controlados por sistemas de sinalização no sistema nervoso
central (SNC) de vertebrados. Woolf et al. mostraram que uma considerável
quantidade

de

seqüências

não-codantes

conservadas

entre

vertebrados

relacionados distantemente está representada ao redor de genes que possuem
papéis fundamentais no desenvolvimento de órgãos como SNC e coração (Woolfe et
al., 2005). Tem sido considerado que estes órgãos apresentam inovações chave
específicas de vertebrados (Northcutt e Gans, 1983; Simoes-Costa et al., 2005).
Nesta perspectiva é possível estudar poucos genes altamente conservados a
procura de redes genéticas regulatórias conservadas em vertebrados. Com esse
conhecimento será possível entender como padrões corporais específicos de
vertebrados diferem um do outro e inferir como adaptações específicas emergiram
durante a evolução de vertebrados.

5.6 Implicações para o uso de retinóides em terapias

Este trabalho é o primeiro a propor uma função específica para a sinalização
pelo AR na ontogenia dos circuitos proprioceptivos e também foi o primeiro a sugerir
um papel para a ativação da sinalização pelo AR, via raldh2, na placa do teto da

18

Segundo Carroll et al. (2005) filogenia é o termo comumente utilizado para hipóteses de relações
evolutivas (ou seja, relações filogenéticas) de um grupo de organismos, isto é, determinar as relações
ancestrais entre espécies conhecidas (ambas as que vivem e as extintas). Carroll SB, Grenier KJ,
Weatherbee DS. From DNA to diversity. Molecular genetics and the evolution of animal design. 2nd
ed. New York: Blackwell Publising; 2005.
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medula espinhal, ainda pouco conhecida. A descrição deste novo domínio de
expressão da raldh2 na medula espinhal dorsal representa uma contribuição para o
estudo da ontogenia dos circuitos proprioceptivos espinocerebelares e intraespinhais
(comissurais), pois nós demonstramos que uma via de sinalização chave, como a
sinalização pelo AR, é ativada no contexto específico do desenvolvimento dos
interneurônios dorsais 1, que dão origem a esses circuitos. Nossos dados suportam
estudos prévios com embriões e células-tronco embrionárias que indicam que a
sinalização pelo AR é requerida para a especificação de interneurônios dorsais
(Wilson et al., 2004; Murashov et al., 2005). Finalmente, nossos resultados fornecem
pistas na fisiopatologia de doenças que causam a perda da propriocepção (como
ataxias espinocerebelares), sugerindo que os retinóides podem ser alvos para
terapias farmacológicas e para terapias celulares baseadas na diferenciação de
células pluripotentes.
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6 CONCLUSÕES
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•

O promotor hsp68, apesar de ser bastante utilizado em análises de expressão

em embriões de camundongo transgênicos, funciona como um promotor constitutivo
quando aplicado na técnica de eletroporação, ativando a expressão do gene-repórter
em todas as células eletroporadas. Desta forma, este promotor é inadequado para
análise de enhancers em embriões de galinha. Já promotor mínimo do gene da
timidina kinase do Herpes Simplex vírus (Tk) é um promotor bastante adequado
apara esse tipo de análise.

•

Abordagem comparativa é capaz de identificar seqüências regulatórias que

desempenham funções conservadas durante o desenvolvimento.

•

O enhancer intrônico 1G da raldh2 é um enhancer conservado responsável

por ativar a expressão do gene raldh2 na medula espinhal dorsal em tetrápodes.

•

O enhancer intrônico 1G é ativado por um mecanismo redundante no qual

três elementos cis regulatórios que contém sítios preditos e sobrepostos de ligação
para o fator de transcrição relacionado à via de sinalização Wnt, Tfc e para os
fatores homeobox tipo caudal ativam o enhancer intrônico 1G na região dorsal da
medula espinhal. O padrão de atividade do enhancer intrônico 1G é ainda refinado
por dois elementos repressores, um Lim-homeodomínio e um homeobox Tgif, que
atuam na região ventral da medula espinhal.

•

A expressão do gene raldh2 na medula espinhal dorsal em embriões dos

peixes teleósteos medaka e peixe-zebra é ativada por outro módulo regulatório que
não o enhancer intrônico 1G.

•

O gene raldh2 é expresso transitoriamente em interneurônios dorsais 1 da

medula espinhal. Ensaios de hibridação in situ dupla para raldh2 e math1/cath1
(marcadores de interneurônios dorsais 1) nos levaram a descrever este novo
território de expressão da raldh2 na medula espinhal. Provavelmente esse domínio

de expressão da raldh2 não foi detectado anteriormente devido ao seu caráter
dinâmico.

•

Em anfíbios, aves e mamíferos, o enhancer intrônico 1G é responsável pela

ativação da sinalização pelo AR em prescursores dos interneurônios dorsais 1, que
dão origem à neurônios que conduzem informações proprioceptivas dos membros
para o cerebelo e à interneurônios comissurais que coordenam a atividade motora.

•

Este trabalho é o primeiro a propor que a sinalização pelo AR está envolvida

no desenvolvimento de circuitos proprioceptivos, abrindo a possibilidade do uso de
retinóides no estudo de tratamentos de para doenças como ataxias, que levam à
perda da propriocepção.
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Abstract. Research in animal models established that
tinman, a key gene in Drosophila dorsal vessel
development, is an orthologue of Nkx2-5, a key gene
in vertebrate cardiac development. Similarities between the arthropod dorsal vessel and vertebrate
hearts are interpreted in light of concepts such as
homology or convergence. We discuss this controversy
in the context of the evolution of animal circulatory
pumps and propose the distinction between peristaltic
and chambered pumps as a fundamental parameter
for evolutionary comparisons between bilaterian

pumps. Neither homology nor convergence is satisfactory to explain the origins of hearts and pumping
organs. Instead, we propose that animal pumps derive
from parallel improvements of an ancestral, peristaltic
design represented by a layer of myocytes at the
external walls of primitive vessels. This paradigm
unifies disparate views, impacts our understanding of
bilaterian evolution and may be helpful to interpret
similarities between pumping organs of phylogenetically relevant species and emerging models.

Keywords. Heart, dorsal vessel, cardiac chambers, peristaltic vessel, vertebrate, Drosophila, evolution,
development, homology, homoplasy, paralleli.

Prologue
Animal models are responsible for a significant share
of our current understanding of biology. Knowledge
obtained in experimental animals led to the development of concepts and technologies that have a major
impact on how we comprehend, diagnose and treat
human diseases. One of the most impressive affirmations of the importance of animal models was the
discovery, in the space of only 5 years, that a vertebrate
orthologue of a gene initially described in the dorsal
vessel of the fruit fly Drosophila melanogaster [1] is
crucial for cardiac development in mammals [2, 3], as
well as responsible for frequent forms of congenital
heart disease in humans [4]. This remarkable tale of
success has been a powerful advocate for the idea that
the pumping organs of Drosophila and man display a
similar structural organization and share a common

* Corresponding author.

evolutionary origin. However, recent advances in
our understanding of the basic genetic circuits
employed in animal development suggest that the
homologies proposed between the pumping organs
of Drosophila and men can also be understood as
homologies at the level of gene regulatory pathways
that make a myocyte, rather than at the level of the
specific blueprints that organize these cells in a
tridimensional pumping unit [5] . Here we discuss
the evidence for and against homology of these
organs in the specific context of heart evolution and
review the origins of pumping organs in animals.
Armed with this knowledge, we evaluate the pros
and cons of different hypotheses concerning the
homology between circulatory pumps of animals,
addressing the issue of homology at specific levels of
organization, rather than across all possible levels.
A balanced discussion of the evolutionary origins of
pumping organs reveals opportunities for unified
views on this controversial subject and also offers
support for an increased awareness of the roles of
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physical factors in the development of the cardiovascular system.

Introduction
Opening the black box of cardiac development
The study of cardiac morphogenesis is now a field
where developmental biology integrates with molecular biology, genetics and cardiology. The rise of the
developing heart as such a rich model is recent and can
be traced back to several key studies. The initial
impetus for the inauguration of molecular approaches
in cardiac morphogenesis was the demonstration that
the skeletal muscle cell phenotype could be induced in
a fibroblast by transfection of the basic Helix-loopHelix factor MyoD [6]. This landmark study galvanized investigators and prompted them to look for the
putative basic Helix-loop-Helix factor that embodied
the master gene of vertebrate cardiac development [7].
Quite unexpectedly, the breakthrough came instead
from a different line of investigation. Working in the
arthropod insect Drosophila melanogaster, Bodmer
and colleagues [8] cloned and described the expression patterns of msh-2/tinman [9]. Tinman expression
was shown to be an absolute requirement for the
development of visceral muscles and of the dorsal
vessel, the circulatory pump of Drosophila [1]. This
latter role of tinman raised expectations that a
vertebrate ortholog of tinman could fill the slot
reserved for the cardiac master gene. The mouse
tinman orthologue, Csx/Nkx2-5, was eventually
cloned by Komuro and Izumo, [10] and Lints and
colleagues [11], and the major roles of Nkx2-5 in
vertebrate cardiac development were subsequently
demonstrated by targeted recombination [2, 3]. These
studies demonstrated a clear requirement for Nkx2-5
in cardiac morphogenesis. However, these studies
showed that, in contrast to the null alleles of tinman,
those of Nkx2-5 were still compatible with the
formation of a primitive heart [2, 3]. These studies
dashed hopes that vertebrate cardiac development
could be understood on the basis of master regulatory
genes (see [12]) and, instead, opened way for the
modern view of cardiac development, which envisions
cardiac specification as a complex process that requires integration of multiple stimulatory and inhibitory signals [13–16]. These landmark contributions
established a fruitful research paradigm for the study
of cardiac development [17, 18]. It was clear that the
morphogenesis of the Drosophila dorsal vessel was a
rich source of inspiration in the search for genetic
pathways of vertebrate cardiac development [17].
Vertebrate cardiac biology thus owes much to the tiny
Drosophila dorsal vessel.

Evolutionary origins of pumping organs

Resemblances between development and genetic regulation of the Drosophila dorsal vessel and of vertebrate hearts have been extensively reviewed [17, 19–
21]. It is generally accepted that similarities lie at the
initial morphogenetic stages and at the developmental
regulatory networks, but that adult morphologies are
very different [17]. Some of the major similarities are,
1) the theme of paired precursors migrating towards the
midline and fusing to form a tube [17]; 2) the existence
of multiple ortholog genes playing critical roles in pump
development and function (e.g. tinman/Nkx2-5; dmef2/Mef2s, pannier/Gata, dpp/Bmps, mad/Smad1,
medea/Smad4, wingless/Wnt, seven-up/Couptf-II) [8,
10, 11, 20–31]; 3) the early establishment of an anteriorposterior (AP) (cranial-caudal) pattern by genetic
pathways that may converge on members of the Hox
family (e.g. direct regulation of posterior fates by abd-A
in Drosophila and by retinoic acid (RA) signaling in
vertebrates) [32–36]. These similarities raise important
questions about evolutionary relationships between the
Drosophila dorsal vessel and the hearts of vertebrates.
Acknowledged in the initial contributions ([11], see
also [37]), the issue of homology between the Drosophila dorsal vessel and the vertebrate heart has
received less attention in recent years. The reasons
are not difficult to conceptualize. The tremendous
success in the exploitation of the Drosophila dorsal
vessel model and the paucity of genetic information
from other animals at key phylogenetic positions
contributed to keep the question of homology in a box.
Drosophila and mammals are very distantly related,
since their evolutionary lines diverged around 600
million years ago (570–650 MyA) [38]. During this
time, animals in the evolutionary lineages leading to
arthropods and vertebrates used a set of genetic
pathways inherited from a common ancestor to
develop so many evolutionary adaptations in their
bodies that now it is difficult to sort out ancestral from
derived characters. In other words, it is still unclear
whether, or perhaps more appropriately, to what
extent the arthropod dorsal vessel is a homolog of the
vertebrate heart.
Our lack of understanding about the evolutionary
relationships between the arthropod dorsal vessel and
the chambered heart of vertebrates is but a particular
subset of the problems we face when we try to
understand the evolution of pumping organs in
animals. Also poorly understood are the relationships
between these organs, the chambered hearts of
molluscs and the sophisticated peristaltic pumps of
annelids. This state of affairs indicates that the study of
the evolutionary origins of pumping organs in animals
is in need of a synthesis that establishes a common
ground over which different evolutionary hypotheses
can be evaluated.
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Our considerations do not detract from the importance of the Drosophila dorsal vessel as a model for
the genetic interactions that specify, determine, differentiate and organize myocytes into a coherent tridimensional pumping unit. The results obtained with the
normal and diseased Drosophila dorsal vessel have
long transcended any narrow discussion of its heuristic
potential [39, 40]. Our phylogenetic analysis intends
to, and hopefully will, contribute to the understanding
of the position of our hearts among all other metazoan
pumping organs. We argue that the search for evolutionary origins of our pumping organs will shed light
on the nature of our own chordate and vertebrate
ancestry and will also add yet another dimension to
the still enigmatic ancestor of bilaterian animals, the
protostome-deuterostome ancestor (PDA), also
known as Urbilateria [41].
The concept of hearts, homology and homoplasy
Hearts have been defined in two distinct ways. For
some, hearts are the chambered circulatory pumps of
vertebrates. But for others, hearts are more broadly
defined as any organ that propels fluid through a
circulatory system [42, 43]. The first concept implies
that the anatomy of all vertebrate chambered hearts is
similar because they share a common origin (homology). Homology may be defined in simple terms as the
occurrence of any given character in two organisms
whose common ancestor also possessed the character
[44].
The second concept of hearts implies that these organs
are similar because they perform an analogous
function (homoplasy). Homoplasy is defined as the
presence of a similar character in two different
animals by an independent derivation, not as the
result of inheritance of that character from a common
ancestor (adapted from [45]). Convergence is established most often, but not necessarily always, by
different developmental mechanisms [45].
Tradition has supported the use of both homologous
and homoplasic concepts, so it is perfectly reasonable
to refer to the Drosophila dorsal vessel as a heart.
However, confusion ensues when these two definitions are used interchangeably. Ignoring the duality
built in the concept of hearts may lead to the
automatic acceptance of homology between organs
of animals whose evolutionary lines diverged hundreds of millions of years ago. During this time,
animals in the lineages leading to insects and mammals had plenty of time to tinker with the complement
of genetic pathways they inherited from a common
ancestor to transform, create and lose genes, which
ultimately had a decisive impact on their morphologies [46]. Also during this time, many anatomical
structures that perform analogous functions were
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independently created by convergence, of which the
wings of insects, pterodactyls, birds and bats are
probably the most eloquent examples [47].
To appreciate the extent to which this conceptual
confusion affects the field of cardiovascular development, we have only to ask ourselves why is it that most
investigators are inclined to accept a convergent
origin for the chambered hearts of molluscs [37, 48],
while a convergent origin for the Drosophila dorsal
vessel is seldom regarded with sympathy [49, 50],
although there is no solid reason to believe that
vertebrates are any closer to arthropods than to
molluscs. We argue that the issue of homology
between the vertebrate heart and the Drosophila
dorsal vessel, or for that matter, between the vertebrate heart and all the other animal circulatory pumps,
is far from settled.
For clarity, we will use in this review the anatomical,
homologous, rather than the analogical, homoplasic,
concept of hearts. Thus, we will employ the definition
of hearts elaborated by Simes-Costa and colleagues
[51], who consider hearts as pumps containing inflow
and outflow chambers invested at some point in an
animals lifetime with myocytes. This definition is
similar to the concept of chambered hearts suggested
in Romer [52]; McMahon and colleagues [53]; and
Farrel and colleagues [54] and clarifies the obvious
differences between chambered pumps (so far identified only in vertebrates and in molluscs) and all other
circulation driving devices, which will be referred here
in general as circulatory pumps or pumping organs.
Pumping organs and hearts of bilaterian animals are
depicted in Figure 1.
Revisiting the major similarities between the
Drosophila dorsal vessel and the vertebrate heart
A closer scrutiny of parallels between the development of the dorsal vessel and the vertebrate heart will
often reveal support for analogy, rather than for
homology. The theme of bilateral origin and movement towards the midline is well known. However, it is
perhaps less appreciated that neither the bilateral
origin nor the movement towards the midline is
specific to dorsal vessel or cardiac precursors. Rather,
these bilateral origins and morphogenetic movements
are shared by most of the mesoderm in Drosophila
[18] and in vertebrates [21]. Therefore, they may
represent a common ancestral spatial strategy to
enforce bilateral symmetry in organs that develop
from the mesoderm, an embryonic layer that is formed
around the blastopore and is separated into two
bilateral domains by the archenteron [55]. In other
words, these common features of development in
Drosophila and vertebrates may be interpreted as
ancestral characters that appeared before the advent
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Evolutionary origins of pumping organs
Figure 1. Bilaterian circulatory
pumps. Schematic view of protostome and deuterostome pumping organs. Topology based on
the molecular phylogeny. Vernanimalcula guizhouena, the oldest
bilateral fossil found, is depicted
at the base of the tree. There is
little evidence for vessels or specialized pumps in this micrometer-sized fossil with an extensive
coelom running its anterior-posterior axis. Deuterostome circulatory pumps based on [51], bivalve molluscan heart based on
[77] and a Vernanimalcula
scheme based on [102].

of these elaborated pumping organs in triploblastic,
bilaterian animals (see discussion below).
The presence of so many homologous genes taking
part in evidently parallel aspects of dorsal vessel and
vertebrate cardiac development is striking. In fact, the
roles of orthologs such as tinman/Nkx2-5 in specification, of Hox genes and RA signaling in AP patterning,
of seven-up/Couptf-II in the morphogenesis of struc-

tures that control pump inflow (ostia in Drosophila
and atria in mice) and the more recent finding of a
positive, wingless-like, role of vertebrate Wnts in
cardiac specification may dissuate most from questioning the homology between the dorsal vessel and
the vertebrate heart [21, 30, 31, 35, 36, 56, 57].
A deeper analysis, however, will reveal inconsistencies between parallels that are drawn between dorsal
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vessel and vertebrate cardiac development. For instance, as previously stated, tinman plays a major role
in the assembly of the early embryonic dorsal vessel,
while Nkx2-5 is not required to build the primitive
mouse cardiac tube [1, 10, 11, 58]. Interestingly, Nkx25 cannot substitute tinman in gene-swapping experiments, since it lacks an N-terminal domain that is
presumably utilized in tinman for gene interactions
critical to dorsal vessel development [59, 60]. Moreover, the relationship between gene expression and
dorsal vessel or cardiac fate is different for tinman and
Nkx2-5. While dorsal vessel precursors express tinman, Nkx2-5 expression is initially associated with
only a subset of the cells that will give rise to the left
ventricle, atria and inflow tract ([61] and references
therein). However, at later stages of cardiac development Nkx2-5 expression is indeed activated at nearly
all cardiac segments [11], indicating that Nkx2.5
expression is delayed in a subset of mouse heart
progenitor cells compared with the situation in the fly.
AP patterning of the dorsal vessel and the heart by
Hox genes (Ubx, Abd-a, Abd-b) and RA signaling,
respectively indicates that these pumping organs
separate their functional units utilizing information
already encoded in the embryonic AP axis, rather than
creating AP patterns de novo [35, 36]. Curiously, there
is a definitive parallel between the patterning strategies utilized in both systems, in that the default state
in the absence of either Hox function or RA signaling
is an anterior phenotype, the anterior (cranial) aorta
in Drosophila and the outflow tract/ventricle in the
mouse [36, 62]. The parallels stop there, however. No
cardiac phenotypes have as yet been documented in
Hox gene knockout studies, which is consistent with
the lack of clear AP patterns of expression for these
genes in the developing heart [50]. Although a study in
cultured chicken cardiac precursors indicated changes
in Hox gene expression consistent with the posteriorizing effects of RA [63], and Takihara and colleagues
[64] reported cardiac defects after targeted recombination of rae28, a mouse homolog of Drosophila
polyhomeotic genes, none of these studies provided
solid evidence that Hox genes play any important
roles in cardiac AP patterning. In the former study,
only correlative evidence is provided, while in the
latter study only late cardiac defects are observed, but
none related to cardiac AP patterning or to the
partition of the heart into atrial and ventricular
chambers.
The developmental roles of wingless in the dorsal
vessel and of Wnts in the vertebrate heart have been a
less than ideal material for homologies. wingless is
required as a positive factor in the differentiation of
the former [56], while the precursors of the latter need
to be shielded from Wnt action by soluble Wnt ligands
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such as Crescent or Dkk [14, 65]. The more recent
identification of Wnt-11 (one of the numerous vertebrate Wnt genes) as a positive factor in cardiac
development has not made the case for homology any
better. A necessary prerequisite of any reliable
homology is a solid demonstration of orthology
between candidate molecules [66], which is definitively lacking for Wnt-11, which employs non-canonical pathways [67].
Discrepancies such as the ones described above are
often understood as resulting from the redundancy
built in the genomes of vertebrates, which underwent
repeated rounds of partial or full duplications (reviewed in [68]), or as the effect of millions of years of
divergent evolution. Subfunctionalization followed by
neofunctionalization of duplicated genes [68] can
indeed explain the lack of evidence for a role of Hox
genes in cardiac AP patterning. However, it is
important to acknowledge that there are other
explanations for the disparities between the genetic
regulation of the Drosophila dorsal vessel and the
vertebrate heart. These are reviewed in the next
section.
Homology and genes
It has been appreciated for some time that relationships between genotype and phenotype are so plastic
that homologies at the gene level are not necessarily
linked to homologies at other levels such as expression
patterns, developmental processes and anatomical
structures ([69], reviewed in [44, 66, 70]). As a result,
homologous genes can be responsible for the morphogenesis of non-homologous, homoplasic, structures
(e.g. the roles of Notch in wing imaginal disc development in Drosophila, in the specification of the
Caenohabiditis elegans vulva and in neuronal cell
specification in chordates) ([70] and references therein). On the other hand, homologous structures may be
formed by different genes [e.g. even-skipped (eve)
expression is required for segmental morphogenesis in
Drosophila, but homologous segments are normally
formed without it in the nematode Schistocerca
americana and in the arthropod Aphidius ervi.] (For
further examples refer to [70–72]). Two common
features of developmental gene regulation are at the
core of this flexible relationship between genome and
phenotype. First, developmental genes often have
pleiotropic effects on morphogenesis (e.g. Notch,
FGFs, TGFb, BMPs, Wnts). Second, in the course of
evolution, genes were frequently relieved of some of
their earlier functions [45] or recruited (co-opted) for
novel patterning roles (e.g. the recruitment of distalless, orthodenticle and engrailed to work on the highly
derived, unique, pentaradial symmetry of echinoderms [73]. The phenomenon of co-option makes it
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very difficult to distinguish a gene-to-structure relationship that was forged in a distant ancestral, from a
more recent relationship established by an association
with a novel developmental role, a problem compounded by the pleiotropy of developmental genes.
In summary, it is rarely justifiable to single out a given
gene function and attribute it a homologous quality
that will tie together genes and anatomical structures
from different animals, especially when their lineages
diverged a long time ago [66]. Thus, a necessary
condition of any discussion on homology in development is the acknowledgement that the term should
only be applied to a same category within a hierarchy
of concepts, rather than freely used across levels [44,
45, 66, 70]. Thus, the presence of homologous genes
working in the development of superficially similar
structures is not necessarily proof that these structures
are homologous [66].
Another way to look at the issues of gene conservation
in developmental pathways and their relationships
with morphogenesis has been championed by Eric
Davidson. Davidson and colleagues [74] and Erwin
and Davidson [5] proposed that homologous genes
working in the development of structures such as the
Drosophila compound eye and vertebrate eyes do not
necessarily indicate homologies between these highly
dissimilar, but analogous organs. Instead, they proposed that the homology lies at the level of those
genetic pathways that were assembled early in evolution to give rise to the basic cell types that underlie
organ function, such as photoreceptors in the eyes,
neurons in ganglia or brains, enterocytes in the gut etc.
Homology would thus be in differentiation, rather
than in morphogenesis [5]. Of direct relevance to our
discussion, the latter view suggests that the only
homology warranted by the conservation of developmental roles of genes such as tinman in the dorsal
vessel and of Nkx2-5 in the vertebrate heart is between
the myocytes that form these organs [5].
Animal pumping organs, homology or convergence?
A glimpse at the biology of the main circulatory
pumps found in animals, the hearts of vertebrates and
molluscs, the arthropod dorsal vessel and some
sophisticated contractile vessels of annelids, presents
us with two opposing interpretations as to their
origins.
One side
The parallels of design and development (e.g. the
presence of different compartments, of different units
specialized in reservoir or pumping function, of oneway valves, of muscular organization and of conduction systems) may persuade some that these pumping
organs not only perform the same functions, but also
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carry with them the hallmarks of an ancestral project.
When one adds to this view the surprising number of
genetic circuits shared between myocytes of these
organs [20, 21], there is no doubt that the view that
these circulatory pumps are homologous is indeed
appealing [50].
The other side
The major differences in morphology, function and
use of these circulatory pumps by animals so distantly
related, so diverse in morphology, development and
occupying such different niches [38, 75–77] may
influence others to conclude that these organs,
although performing some analogous functions, were
in fact independently created [5]. When one adds to
this view a more critical assessment of the difficulties
involved in homologizing anatomical structures on the
basis of common usage of genetic circuits [66, 70],
there is little doubt that the point of view that
circulatory pumps of animals are convergent is also
supported.
Is there anything in between?
The two alternatives discussed above represent extreme opinions on the subject. To explore the possibility that there may be alternatives in between these
extremes, we will review what is known about different types of pumping organs in animals and what is
known about phylogenetic relationships between
animals.
Pumping organs
Circulatory pumps of animals have been classified
into discrete categories according to their morphologies as chambered hearts, tubular hearts, pulsating
vessels and ampullar accessory hearts [52–54]. Overall, these classifications have not employed strict and
clear definitions, appealing instead for descriptions of
typical cases as the entrance criteria for each
category. In this scheme, chambered hearts are
multi-compartment pumps with single or double
circuits that include one to four reservoirs (atria)
and one or two main contractile compartments
(ventricles). These are the hearts of vertebrates,
bivalves, gastropod and cephalopod molluscs [52, 78,
79]. Tubular hearts are contractile tubes, with or
without ostia, whose beating is controlled either
myogenically or neurogenically. They are found in
arthropods, onychophorans and annelids [53] as well
as in chordates [54]. Pulsating vessels are those
vascular structures that propel fluid by peristalsis
and are found in annelids [53], cephalochordates and
bat wing veins [54]. Ampullar hearts are defined as
accessory pumps that function to boost the circulation
at critical sites of high resistance or of difficult access.
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These are the branchial hearts of cephalopods, the
lymph hearts of fishes, amphibians, reptiles and the
accessory pumps of insects [52, 54, 80]. We argue that
the inclusion of a category of ampullar hearts to
represent the designs encountered in accessory
pumps, as well as the distinction between tubular
hearts and pulsating vessels are artificial and potentially misleading because they create categories that
are not supported by a close examination of the
morphological and physiological characteristics of
these pumps. The category of ampullary accessory
hearts induces the uninitiated to believe that there is a
connection between pump design and its accessory
nature. Instead, this category seems to have been
created to include all sorts of non-conventional
pumping devices. In our opinion, there is little biological justification for lumping together boosting
devices that are actuated by skeletal muscles (e.g.
accessory pumps of insects and caudal pumps of
fishes) [80, 81], with accessory pumps such as the
portal heart of hagfish and the branchial heart of
cephalopods, which are clearly powered by the same
cardiomyocytes that make up their systemic chambered hearts [79, 81]. In our view, the split between
tubular hearts and pulsating vessels is unnecessary. An
indication of that is the fact that pumping organs of
chelicerates, crustaceans and insects, as well as those
of polichaeta and oligochaeta annelids are described
either as tubular hearts or pulsating vessels [53, 77], in
spite of the fact that they obviously share a common,
phylum-specific engineering plan, which is perhaps
more obvious in arthropods than in annelids. A closer
examination of the examples of tubular hearts and
pulsating vessels from arthropods shows that the
former are set apart from the latter because they
happen to contract rapidly enough to give the
impression of synchronicity, while the latter show
their unmistakable peristaltic character [53, 76, 82].
Therefore, tubular hearts are a special case of pulsating vessels and constitute a clear adaptation of an
original peristaltic project (see [52]). Not coincidentally, most tubular hearts are considered to be neurogenic, indicating that it is the sophisticated integrated
neural control of segmental contractility, rather than
their morphologies, that endows these pumps with
synchronicity or near synchronicity of contraction [53,
82]. In summary, we believe the only distinction that
adds a useful parameter for deep evolutionary comparisons among circulatory pumps is between those
organs designed as peristaltic pumps and those
designed as chambered pumps.
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Hearts versus peristaltic pumps
What is a peristaltic vessel?
The etymological roots of peristalsis come from the
greek peri (enclosing or surrounding) + stl (contraction or compression) + sis (suffix) and thus reflect the
very general concept of a contraction that originates in
the outside and compresses what is inside [42].
Peristalsis has been historically associated to the
propelling movements of the gut [83], but was
generalized to include the successive waves of involuntary contraction that pass along the walls of a
hollow muscular structure and force its contents
forwards and backwards [84]. Recently, Forouhar et
al. (2006) suggested a stricter concept of peristalsis,
similar to the mechanical mode of operation typical of
manmade positive displacement pumps such as roller
peristaltic pumps [85]. However, as stated above, the
traditional concept of peristalsis is more inclusive,
encompassing all kinds of propagated contractions
that mix and propel, forwards and backwards, the
contents of a hollow tube [42]. Here we will use the
concept of peristalsis in its broad sense. Nonetheless,
we believe that a consensual view of the operational
definition of what a peristaltic organ is will be crucial
for progress in our understanding of cardiac morphogenesis, since, as is generally accepted, the chambered
hearts of vertebrates are formed from a morphogenetic elaboration of an initial peristaltic vessel, the
primitive cardiac tube [51, 86, 113, 110].
The limits of peristaltic vessels
Peristaltic vessels include the majority of pumping
organs in the animal kingdom, but unfortunately, the
study of the mechanics of peristaltic pumping have
been neglected [87]. Although peristaltic pumps are
dominant, versatile and adaptable [85], there is direct
and indirect evidence that they are far less prepared
than the chambered hearts of vertebrates and molluscs to sustain the high rates of pumping demanded
by large and/or homothermous animals [85]. Peristaltic pumps display design flaws manifested in the
substantial loss of fluid energy that is incurred by
backflow, distension of wall segments ahead of the
stream, fluid reflections when the stream encounters
constrictions and pump reversals [51, 85]. Pump
reversals are not necessarily pathological and are in
fact used to transform some insect hearts into bidirectional pumps [53, 80]. Most deficiencies of peristaltic
design can be summed up by stating that peristaltic
pumps lack effective coordination between the fluid
that is entering the contractile region and the fluid that
is leaving it [51]. This, of course, does not mean that
peristaltic pumps can not be improved, or that backflow cannot be exploited to the animals advantage
[85, 88]. Backflow in arthropod peristaltic pumps is
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often managed with the incorporation of one-way
valves, while contractile coordination and avoidance
of reversals can be achieved by addition of control
units represented in the neural control of segmental
contraction by peripheral nervous system ganglia [53,
76, 82].
Hearts as solutions for the limitations of peristaltic
vessels, the inflow/outflow hypothesis
In contrast to peristaltic vessels, inflow and outflow
are tightly coordinated in hearts. This is achieved by a
clear division of work between cardiac chambers
dedicated to a reservoir (inflow) or to a pumping
function (outflow). The typical backflow observed in
peristaltic pumps is solved in hearts by an efficient
electrical connection between chamber myocytes and
by competent one-way valves [51]. Organized pathways of electrical conduction ensure an ordered and
near simultaneous contraction of chamber myocytes
[86, 89]. This strategy transforms flow from peristaltic
to synchronous, and avoids wasting fluid energy in the
distension of relaxed downstream pump segments.
Moreover, efficient electric connection, with a programmed deceleration of impulse velocity at the
interface of inflow and outflow chambers, works
together with one-way valves to greatly reduce the
chance of backflow or pump reversals [90]. The close
match between the answers to the shortcomings that
plague peristaltic pumps and the improvements observed in chambered hearts led Simes-Costa and
colleagues [51] to propose that the latter originated
from differentiation and morphogenetic reorganization of myocytes already present in the former. In this
view, cardiac chambers would reflect an underlying
morphogenetic principle that divides advanced circulatory pumps into units devoted to inflow or outflow
[51].
Evolution has not been a concerted drive to greater
complexity. Rather, the only persistent trend seems to
have been adaptation [47]. Therefore, the adoption by
animals of bigger bodies and/or complex behaviors
has been associated with a trend to more sophisticated
pumping organs than those that move the circulation
in sessile, sedentary or filter-feeding animals. This
trend has in fact developed independently among
deuterostomes in vertebrates and among protostomes
in molluscs. This suggests that the transition from
peristaltic pumps towards chambered hearts was
governed by common hemodynamic constraints that
limited the achievement of top performance by
peristaltic vessels during critical behavior. Therefore,
the history of animal pumping organs can also be
understood as two tales unfolding in opposing directions, a drive to achieve top performance in bigger and
more active animals from specific phyla such Verte-
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brata and Mollusca, and a gradual simplification or
complete regression in smaller, sedentary, parasitic
and sessile animals from a far greater number of phyla.
What the animal phylogeny tells us about the origins
of pumping organs and hearts
The advent of molecular phylogenies revolutionized
the classification of animals (reviewed in [91–94]).
Figure 2 displays the topology suggested by the now
classic molecular phylogeny in which the putative
first bilaterian animal is sometimes pictured as the last
common ancestor of protostomes and deuterostomes
([5], but see discussion below). In the molecular
phylogeny, deuterostomes are formed by two major
groups, chordates (with cephalochordates as the sister
group of vertebrates and tunicates at the base) and
Ambulacraria (hemichordates plus echinoderms)
[95–98]. Protostomes are divided into two groups,
one of animals that periodically shed their cuticles
(Ecdysozoans) and another of animals that share a
ciliated trocophore larvae [55], or sport adult feeding
appendices, the lophophores (Lophotrochozoans)
[99]. Ecdysozoans include arthropods such as the
insect Drosophila, tardigrades, onycophorans and
acoelomate nematodes such as the model species
Caenorhabditis elegans. Lophotrochozoans include
molluscs and annelids, platyhelminthes and others
(Fig. 2).
Molecular topologies suggest that the basal state of
the protostome-deuterostome ancestor (PDA) was
not lacking in pumping organs. Therefore, the presence of circulatory pumps in most deuterostomes, in
arthropod ecdysozoans and in annelid and mollusc
lophotrochozoans argues in favor of the presence of
an ancestral pumping organ in the PDA (see discussion below). However, the layout of the PDA suggested by molecular phylogenies has been controversial.
The PDA
There are two competing opinions on the morphology
of the PDA. The subject has been reviewed by Erwin
and Davidson ([5] and references therein) and can be
summarized here as follows. One view pictures the
PDA as an animal of complexity essentially similar to
extant triploblastic bilaterians with a segmented body,
a through gut, eyes, body appendices, a centralized,
cephalized nervous system and a specialized pumping
organ [50]. In this view, the presence of so many of
these advanced structures in the PDA is supported
by roles of genes such Hox/Hom, dpp/Bmps, sog/
chordin, caudal/cdx, eyeless/Pax6, Distal-less/Dll, Orthodenticle/Otx and tinman/Nkx2-5 in the development of structures thought to be homologous in
protostomes and deuterostomes [50]. The alternative
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Figure 2. The origin of hearts
and circulatory pumps, convergence or homology? (a) A convergent view of the origins of
bilaterian (protostome and deuterostome) pumping organs. In
this scenario, there is no homology of design between the hearts
of vertebrates and molluscs, the
dorsal vessel of arthropods and
onychophorans and the peristaltic vessels of annelids. The protostome-deuterostome ancestor
(PDA) is an animal that does
not display specialized pumping
organs, which appeared independently in the ancestors of
deuterostomes, panarthropods,
molluscs and annelids. (b) In
this topology bilaterian pumping
organs are derived from a primitive peristaltic vessel in the
PDA. This scenario supports homology of all bilaterian hearts
and pumping organs at the level
of a primitive peristaltic vessel
(see text for details). Note the
multiple regression events (loss
of pumping organs) in protostomes. *Despite the absence of
circulatory pumps in most echiurans, a specialized pumping organ
is present in the family Ikedae
[76].

opinion considers this advanced PDA an unlikely
proposition. This first argument is a reaction to the
idea that the presence of homologous genes in
protostome and deuterostome developmental pathways can be equated with homology of anatomical
structures. In this view, the presence of homologous
genes is interpreted as evidence for homology in the
genetic circuits that give rise to differentiated cell
types, not for homology in the morphogenesis of
superficially similar organs that happen to fulfill
analogous functions [5]. The second argument is

paleontological. A complex animal like the PDA or
its close descendents, such as stem group deuterostomes and protostomes, would very likely have left
their traces in the fossil record either directly, or
indirectly, as trace fossils. However, years of intense
exploration failed to capture such fossils either in the
Cambrian period (about 543–485 Mya), when the
fossil record teems with representatives of the major
animal groups, or before it, in the late Neoproterozoic.
Erwin and Davidson [5] suggest that poor fossil
representation may have resulted from the climate
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in the late Neoproterozoic between 580 and 760 Mya.
Simulation studies suggest very cold and inhospitable
conditions for this period that may have severely
limited the development of animals complex enough
to leave their traces in the fossil record (for an
alternative view see [93, 100] and references therein)
[101]. Thus, Erwin and Davidson [5] proposed that the
PDA was a rather small and simply built animal that
lacked the exuberant morphological manifestations of
its descendents. Although morphologically simple,
this PDA would, nonetheless, have displayed the
hallmarks of most tripoblast animals, such as bilateral
symmetry, an AP axis, a mesoderm and a through gut
[5].
Vernanimalcula as a candidate PDA
In 2004, Chen and colleagues [102] reported on
phosphatized fossil specimens from a small, micrometer-size animal recovered from the Doushantuo
formation in China, dated to circa 600 Mya. The
animal was dubbed Vernanimalcula (small spring
animal) in connection with the spring that followed a
prolonged winter on earth [102]. Vernanimalcula has
the distinction to be the oldest identified triploblastic
animal yet. The specimens reveal an animal with an
internal layer fashioned into a complete gut flanked by
a distinct mouth and anus, an external layer with the
suggestion of small paired sensory appendages and the
very conspicuous presence of a middle layer forming
an uninterrupted coelom that runs all the way through
the diminutive AP axis (124—178 mm) [102].
Did Vernanimalcula have (or need) a heart?
Two main aspects of the body plan of Vernanimalcula
deserve special attention. The first one is its diminutive size and the second one the presence of a
continuous coelom. The micrometer size of Vernanimalcula places it in the same category as extant, very
small, meiofaunal animals (animals that live among
the water and sediment and can pass through a mesh
of 1 mm, but not one of 42 mm [103]). The meiofauna
includes animals such as rotifers, gastrotrichs, kinorrhynchs, nematodes and cycliophorans. Most of these
animals have a through gut, excretory organs which
communicate with the posterior gut and well developed reproductive organs, but nonetheless lack
pumping organs and vessels [77]. Notwithstanding
their cuticle, they are also thought to make full use of
their external surface area for gas exchange and
nutrient absorption. In summary, these animals do
very well without any specialized circulatory channels
or pumps, essentially because their diffusion distances
are low and they can move their internal fluids by
contraction of their outer muscular layers, which
compress the hydrostatic skeleton formed by fluid-
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filled cavities [77, 104]. Likewise, the presence of a
continuous coelom in Vernanimalcula suggests that
fluids could travel essentially the length of the whole
animal without the need for specialized conducting
systems or a circulatory pump [105]. Therefore, an
animal such as Vernanimalcula could survive and
thrive using the combined surface area for exchange
provided by the gut endoderm, the surface ectoderm
and the coelomic mesoderm (Fig. 1). Meiofaunal
animals have also developed efficient metabolic
strategies to cope with the dramatic variations in
oxygen levels in their changing environments [77,
106]. Rotifers and tardigrades excel at some of these
strategies, which include synthesis of respiratory pigments for oxygen storage; switches from aerobic to
anaerobic states; activation of dormant behavior;
encapsulation in watertight cysts and shutdown of
metabolic activity [77, 106]. In summary, at least a
subset of these strategies could, conceivably, have
been employed by Vernanimalcula, obviating the need
for vessels and pumping organs.
Back to homology
The discussion on circulatory strategies, phylogenies
and bilaterian origins gives us the elements to address
the homology issues that we raised over the relationship between animal pumping organs. It will become
apparent that, as in other systems, the issue of
homology of pumping organs should be discussed
only at similar levels of organization [66].
Homoplasy at the level of design
Although vertebrate and mollusc hearts share the
same general principles of operation, we can safely
conclude that there are no data to support their
homology at the level of design. In fact, homology
between these two organs requires the presence of a
chambered pump with at least one inflow and one
outflow compartment in the last common ancestor
between vertebrate and molluscs, i.e. the PDA. As
discussed above, the best PDA candidate is a tiny
animal [102], similar to micrometer to millimeter size
meiofaunal extant animals that do not display and do
not need vessels or pumping organs. Moreover,
neither morphological nor molecular phylogenies
give strong support to a close kinship between
vertebrates and molluscs [91, 94, 107]. Therefore, we
can conclude that, when analyzed as chambered
hearts, the pumping organs of vertebrates and molluscs are convergent.
In addition to the arguments that are centered in the
unlikely presence of sophisticated pumping organs in
the PDA, a different argument can be applied to the
proposed homology between the vertebrate heart and
the arthropod dorsal vessel. Although sufficiently
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sophisticated on its own, the arthropod dorsal vessel
was initially designed as a peristaltic organ, not as a
chambered pump [87, 88]. As discussed above, its
blueprints reflect a fundamentally different approach
to the problem of fluid propulsion than the one chosen
for vertebrates and molluscs in their chambered
hearts. Therefore, it is difficult to homologize these
designs. It seems that arthropods took full advantage
of the peristaltic model, constantly modifying it to suit
the needs imposed by the numerous niches that they
so successfully occupied (e.g. adding neurogenic and
neuroendocrine control) and, when further challenged, created accessory pumping organs in antennas, legs, wings, circus etc., instead of pursuing new
avenues of pump design [80, 87]. In this view, the
resourcefulness and flexibility of the arthropod body
plan conspired to keep the unmistakable identity of
their dorsal vessels.
The adherence of arthropods and annelids to the
peristaltic design was traditionally interpreted according to the classic idea that these animals together
formed the clade of Articulata [92]. Therefore, the
accepted view was that the peristaltic vessels of
arthropods and annelids were homologous and that
the latter represented the primitive state of the former
[53, 82]. However, the demise of Articulata by
molecular phylogenies argues, instead, for a convergent origin of arthropod and annelid peristaltic
vessels. With the privilege of hindsight, it appears
that critical differences in design, such as those
represented in the segmented nature of the arthropod
dorsal vessel, with its repeating pairs of ostia, its
multiple valves and its suspension by allary ligaments
and/or muscles, were overlooked in the face of the
apparent homologies of segmentation proposed for
these animals [107]. In summary, there are no
compelling arguments in favor of homology of design
between the pumping organs of animals such as
vertebrates, arthropods, onychophorans as well as
annelids and molluscs. Therefore, we have to face the
possibility that all these elaborated, phylum-specific
pumps are convergent at the level of design, their
similarities stemming from common solutions devised
for the common constraints imposed by hemodynamics [104]. This evolutionary scenario is depicted in
Figure 2a.
Homology at the level of the smallest pumping unit
One interpretation that will probably provide a
common ground for the supporters of homology and
convergence alike is that the homology between
pumping organs of bilaterian animals is observed not
at the level of these sophisticated, phylum-specific,
circulatory pumps, but rather at a more basal level that
may reflect a common origin for all these organs in an
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archetypal, ancestral pump. This hypothesis proposes
that the basic foundation over which all pumping
organs were built was the organization of a layer of
contractile myoepithelial or myocyte cells derived
from the coelomic epithelium. In other words, the
prototype of all circulatory pumps may have been a
rather humble peristaltic vessel in which an organized
layer of contractile cells presumably lined the external
wall of primitive vessels such as hemal channels [108,
R. MuÇoz-Chapuli and J.M. Prez-Pomares, personal
communications].
The idea that all pumping organs descended from a
primitive peristaltic vessel agrees with recent ideas
concerning circulatory evolution in animals [109, 110].
We believe this view is consistent with the ventral
origins of vertebrate organs, the dorsal origins of
arthropod vessels and the commissural origins of some
rather sophisticated pumps of annelids such as Arenicola [111, 112]. This evolutionary scenario, depicted in
Figure 2b, is in line with the developmental transition
observed during vertebrate ontogeny, when a primitive peristaltic tube gives rise to chambered hearts
[113, 110] as well as with the perception that while the
genetic circuits of pump specification and differentiation are similar in Drosophila and vertebrates, the
morphogenetic circuits of these organs are very
different [20].
The ancestral peristaltic vessel and its implications for
our views on the origins of chordates, deuterostomes,
protostomes and bilaterians
Placing peristaltic pumps in the chordate ancestor
Vertebrates possess chambered pumps. However, at
early embryonic stages they rely on a peristaltic pump,
the tubular heart [113]. Cephalochordates such as
amphioxus (Branchiostoma) never develop chambered pumps, and their circulation is instead powered
by four major ventral peristaltic vessels. Tunicates rely
on a fairly sophisticated peristaltic pump that, although not chambered, shares many characters with
vertebrate hearts [51]. Appendicularians (also known
as larvaceans) are an exception to this rule, as they
often display rudimentary peristaltic pumps or, lack
pumping organs altogether, as in the Kowalevskiidae
family [114]. However, it is likely that the poorly
developed or missing circulatory pumps of appendicularians result from assumption of small body sizes,
which in turn is often understood to be a derived
character linked to the adoption of a planktonic
lifestyle [115]. In summary, the presence of peristaltic
pumps in embryos and/or adult chordates suggests
that the ancestral chordate had a circulation driven by
peristaltic pumps [51, 68].
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Peristaltic pumps in protostome and deuterostome
ancestors
As we described above, the chordate ancestor had a
circulation powered by peristaltic pumps, perhaps
similar to the ones displayed by cephalochordates. The
sister group of chordates is Ambulacraria (hemichordates and echinoderms). Echinoderms have a
highly derived body plan that includes multiple and
unique circulatory systems such as the coelomic
system, the water vascular system, the hemal system
and the perihemal system [53, 77]. A detailed
description and comparison of these systems is beyond
the scope of this review, but it seems the hemal system
of holuthuroids (sea cucumbers), with its dorsal,
ventral and commissural peristaltic vessels, is similar
to the circulatory layout of hemichordates and cephalochordates [116, 117] (Fig. 1). In summary, the
deuterostome ancestor probably had a circulatory
system powered by peristaltic pumps at least in its
ventral and dorsal vessels. Likewise, the dorsal vessels
of arthropods and onychophorans, the dorsal and
ventral peristaltic vessels of annelids, as well as the
chambered pumps of molluscs, suggest that the
protostome ancestor may have displayed peristaltic
pumps in the walls of its ventral and dorsal vessels
(Fig. 1).
Peristaltic pumps in the PDA? What to make of
Vernanimalcula?
The presence of peristaltic vessels in the protostome
as well as in the deuterostome ancestor argues in favor
of the presence of such pumps in the PDA. However,
as discussed before, this line of reasoning does not find
support in the layout of Vernanimalcula, which is the
first bilaterian animal that we know of, and also a
candidate for the role of PDA (Fig. 1).
A closer look at the implications of the topologies
suggested by molecular phylogenies gives us clues to
solve the apparent paradox between the strong
evidence that places peristaltic pumps in the PDA
and the solid arguments that question the existence of
these structures in Vernanimalcula. It is sometimes
reasoned that, according to the molecular classification, the last common bilaterian ancestor is also the
last common PDA [5]. However, this does not need to
be so. What molecular phylogenies do tell us is that
there is no living animal fitting the intermediary
position between the so-called diploblastic and the
triploblastic animals. Furthermore, the absence of
fossil information on stem group bilaterians does not
mean that there were no intermediary forms between
the first triploblastic animal and the ancestors of
protostomes and deuterostomes. Therefore, although
Vernanimalcula is currently the best candidate for the
bilaterian ancestor, it may not necessarily be the last
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common PDA [5]. For all these reasons and arguments raised here, we believe Vernanimalcula did not
exhibit vessels or pumping organs, and as such, it may
have been a stem group bilaterian or a derived
offshoot of the lineage that led to protostomes and
deuterostomes (Fig. 3).

Conclusions
Arguments about the homology between the Drosophila dorsal vessel and the vertebrate heart are not
new. With the exception of the scenarios influenced by
recent paleontological discoveries, all the views discussed here have, in essence, been previously voiced
[5, 20, 41, 49, 50, 51, 109, 110, 118, 119]. What was not
done before was to place this controversial issue
where it belongs, i.e. in the more inclusive context of
the evolutionary origin of all animal pumping organs.
To do that, we looked at the great variety of animal
circulatory pumps in search of useful parameters that
could be used in deep evolutionary comparisons. We
suggest that the apparent complexity of pump blueprints can be greatly reduced when we realize that
there is a logical continuum between the primitive, but
pervasive, peristaltic vessels and the sophisticated, but
uncommon, chambered pumps [51].
Understanding the peristaltic design as the building
block from which all other circulatory pumps were
fashioned provides an objective foundation for a
synthesis between two widely separated opinions on
the evolutionary relationship between the arthropod
dorsal vessel and the vertebrate heart, the proponents
of homology and the supporters of convergence
(Fig. 2). As indicated in our analysis, it is not possible
to homologize these organs without considering
together the other circulatory pumps of annelids and
molluscs. When we include the latter in the analysis,
the proponents of homology between the dorsal vessel
and the heart (Fig. 2b) will be hard pressed to find a
suitable intermediate for the chambered hearts of
vertebrates and molluscs, the ostial vessels of arthropods and the peristaltic vessels of annelids, as well as
to justify the presence of such an elaborate ancestral
pump in a hypothetically minuscule animal (Fig. 1).
As for the proponents of convergence, they will be
compelled to explain how the rather un parsimonious
origin of animal pumps they propose relates to the
remarkable presence of the same types of ortholog
genes playing roles in the development of these organs
[49] (Fig. 2a).
Here we took the middle ground, because this
scenario presents the best option to integrate what
we know about pumping organs with the recent
paleontological findings that we discussed. We reject
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Figure 3. The phylogenetic position of Vernanimalcula. We propose that Vernanimalcula guizhouena, the oldest bilateral fossil found is a
derived offshoot of a bilaterian ancestor that already had a primitive peristaltic vessel. In this view, the ancestral pump was lost in
Vernanimalcula, but was independently modified in protostome and deuterostome lineages. The gray shading represents stem group
bilaterian ancestors.

the idea that the designs of the arthropod (and
onychophoran) dorsal vessels, the chambered hearts
of vertebrates and molluscs and the peristaltic vessels
of annelids are homologous (i.e. the designs are
convergent). However, we also do not support the
view that these organs were created entirely independently (i.e. there must have been a common origin
for all those pumps at a lower hierarchical level such as
the primitive peristaltic vessel already discussed).
Accordingly, most shared genetic circuits between
animal pumps would reflect the common origins of
cell type or tissue, rather than homology between the
designs, which are clearly specific to phyla or superphyla [5].
Evolutionary parallelism has been defined as the
development of features in lineages that are more
closely related than those that show convergence [45],
so that the concept is usually employed in closely
related animals. However, it is tempting to propose
that the origin of pumping organs constitutes a case of

evolutionary parallelism in the sense that the dissimilar pump designs of bilaterians could have been
independently developed from an ancient, but still
homologous feature [47].
Going back to the points argued in the introduction,
we conclude that the dorsal vessel of Drosophila and
the vertebrate heart, as well as the other bilaterian
pumping organs, are indeed homologous, but only at a
very deep level that reflects their origins in a primitive
peristaltic organ present in a common ancestral that
lived more than 600 Mya. These ancient origins are
presumably the source of a common genetic circuitry
for the concerted operation of their myocytes, while
parallel, but independent changes forced by common
physical constraints may be responsible for superficial
similarities that are best understood as functional
analogies. These evolutionary considerations offer a
balanced paradigm to interpret the similarities and
differences that may become apparent through the
examination of an increasing number of phylogeneti-
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cally relevant species and emerging models. They also
impact on how we interpret the use of animal models
in the study of cardiac development by stressing the
need to understand the roles played by physical,
hemodynamic forces in cardiovascular development
and function [120, 121].
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Insights into the organization of dorsal spinal cord pathways
from an evolutionarily conserved raldh2 intronic enhancer
Hozana A. Castillo1,2,*, Roberta M. Cravo1,2,*, Ana P. Azambuja1,2, Marcos S. Simões-Costa1,2,
Sylvia Sura-Trueba1, Jose Gonzalez3, Esfir Slonimsky3, Karla Almeida4, José G. Abreu4,
Marcio A. Afonso de Almeida1, Tiago P. Sobreira1, Saulo H. Pires de Oliveira1, Paulo S. Lopes de Oliveira1,
Iskra A. Signore5, Alicia Colombo5, Miguel L. Concha5, Tatjana S. Spengler6, Marianne Bronner-Fraser6,
Marcelo Nobrega7, Nadia Rosenthal3 and José Xavier-Neto1,†
SUMMARY
Comparative studies of the tetrapod raldh2 (aldh1a2) gene, which encodes a retinoic acid (RA) synthesis enzyme, have led to the
identification of a dorsal spinal cord enhancer. Enhancer activity is directed dorsally to the roof plate and dorsal-most (dI1)
interneurons through predicted Tcf- and Cdx-homeodomain binding sites and is repressed ventrally via predicted Tgif homeobox
and ventral Lim-homeodomain binding sites. Raldh2 and Math1/Cath1 expression in mouse and chicken highlights a novel,
transient, endogenous Raldh2 expression domain in dI1 interneurons, which give rise to ascending circuits and intraspinal
commissural interneurons, suggesting roles for RA in the ontogeny of spinocerebellar and intraspinal proprioceptive circuits.
Consistent with expression of raldh2 in the dorsal interneurons of tetrapods, we also found that raldh2 is expressed in dorsal
interneurons throughout the agnathan spinal cord, suggesting ancestral roles for RA signaling in the ontogenesis of intraspinal
proprioception.

INTRODUCTION
The vertebrate central nervous system (CNS) forms along the
embryonic anteroposterior (AP) axis from the neural plate, a sheet
of ectodermal cells that invaginates and transforms into a cylindrical
neural tube. Along the dorsoventral (DV) axis, the closed neural tube
divides into sensory and motor domains in dorsal and ventral
regions, respectively, whereas interneurons distribute between
sensory and motor regions.
Spinal cord (SC) DV patterning occurs through a balance of
Sonic hedgehog signals emanating ventrally from the notochord/
floor plate, together with dorsally derived bone morphogenetic
protein (BMP) and Wnt from the roof plate (RP). These opposing
influences activate homeodomain and basic helix-loop-helix
transcription factors that set in motion competing programs of
ventral and dorsal neuron specification. In this model, neural
progenitors obtain positional information according to the
strength of the ventralizing and dorsalizing signals they receive
(Wilson and Maden, 2005).
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Signaling via vitamin A-derived retinoic acid (RA) is one of the
mechanisms that shape the vertebrate neural tube. RA signaling
participates in four major developmental programs of the CNS:
neural differentiation, AP patterning, specification of
motoneurons and DV organization (Diez del Corral et al., 2003;
Muhr et al., 1999; Nieuwkoop, 1952; Novitch et al., 2003;
Sockanathan and Jessell, 1998; Wilson et al., 2004). RA produced
by paraxial mesoderm controls early programs of neural
differentiation and AP patterning, whereas mesoderm, together
with ventral SC-derived RA, influence motoneuron specification
(Vermot et al., 2005). This contrasts with the much less well
understood roles in DV organization that are performed by the RA
that is produced inside the dorsal neural tube (Wilson et al., 2004).
In the dorsal neural tube, RA synthesis is associated with the RP
(Berggren et al., 1999), a dorsal-most group of glial cells that
plays a pivotal role in the specification of adjacent dorsal
progenitors of sensory neurons and dorsal interneurons (dIs)
(Chizhikov and Millen, 2004).
In vertebrates, retinoid signaling is triggered by the synthesis
of RA by two enzyme families. raldh1-3 (aldh1a1-3) are paralogs
that belong to the Aldh1a family of all-trans and 9-cis
retinaldehyde dehydrogenases, whereas raldh4 (aldh8a1) is a
member of the Aldh8 family, which represents enzymes with
preference for 9-cis retinaldehyde (Simões-Costa et al., 2008).
Among Raldh genes, raldh2 plays the most important
developmental role. Raldh2 displays the highest affinity for
retinaldehyde, is the first Raldh to appear in mouse and chick
embryos in early development, and is regulated in patterns that
overlap with the activation of RA signaling (Blentic et al., 2003;
Lin et al., 2003; Moss et al., 1998; Niederreither et al., 1997;
Ulven et al., 2000; Wang et al., 1996; Xavier-Neto et al., 2000;
Zhao et al., 1996).
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Here we identify a conserved intronic enhancer that drives
raldh2 expression in the RP and dIs of the frog, mouse and
chicken dorsal SC, suggesting that DV programs of neural tube
development regulated by RA are encoded by evolutionarily
conserved cis-regulatory modules. The combined activation of
raldh2 in the RP and dIs by a single enhancer suggests that these
two RA signaling domains play related roles and this prompted us
to utilize a comparative approach to gain insight into these
functions. By investigating the patterns of raldh2 expression in
the SC of agnathan, teleost and tetrapod embryos, we discovered
a novel, transient, field of RA synthesis in dI precursors. By
comparing the patterns of raldh2 expression in agnathans and
teleosts with those of amniotes, we provide evidence that RA
signaling might be involved in the ontogeny of two specific SC
sensory functions: proprioception from vertebrate paired
appendages and modulation of the intrinsic SC locomotor
circuitry.
MATERIALS AND METHODS
Bioinformatics

Aldh gene sequences were obtained from NCBI, the Ensembl genome
browser, JGI Eukaryotic Genomes and through the method of Sobreira and
Gruber (Sobreira and Gruber, 2008). Conserved non-coding elements
(CNEs) were identified using the ECR Browser and BLAST 2 sequences.
The CNE search was limited to between 30 kb upstream of the transcription
start site and 30 kb downstream of the stop codon. Transcription factor
binding site (TFBS) prediction was performed using a locally available
software that implements the MatInspector algorithm (Quandt et al., 1995)
with TFBS matrices from TRANSFAC 6.0 (Wingender et al., 1996).
TFBSs were accepted if at least 90% similar to a matrix core/whole matrix
score.
Phylogenetic analysis

Thirty Aldh protein sequences from six vertebrate species ranging from
agnathans to primates were aligned using MUSCLE (Edgar, 2004).
The alignment (available on request) consisted of 464 amino acid
positions, manually refined to eliminate gaps. Phylogenetic trees were
generated using neighbor-joining (NJ) (Saitou and Nei, 1987), maximum
parsimony (MP) (Swofford, 2000), maximum likelihood (ML) (Schmidt
et al., 2002) and Bayesian inference (BI) (Ronquist and Huelsenbeck,
2003) methods. The WAG model was selected by ProtTest (Abascal et al.,
2005). Node support was assessed in NJ and MP trees by 2000 bootstrap
replicates. ML was performed with 100,000 puzzling steps. For BI
we used two runs of 5,000,000 generations. Convergence was verified
and an appropriate burn-in period of 2000 was determined. Consensus
trees and posterior probabilities were calculated using the 50% majority
rule.
Plasmids and constructs

raldh2 intron 1G CNEs from mouse, chicken and X. laevis were PCR
amplified from genomic DNA and cloned into HSP68-lacZ and pTkeGFP
vectors (Kothary et al., 1989; Rossant et al., 1991).
Mutagenesis

Nested deletion mutants of the chicken Raldh2 intron 1G enhancer with
734 bp, 450 bp, 355 bp and 149 bp fragments, as well as a 279 bp fragment
containing RP and interneuron activator elements (RPIE), plus
overlapping fragments A (62 bp), B (91 bp), C (92 bp) and D (114 bp),
were PCR amplified and cloned into pTkeGFP. For site-directed
mutagenesis we utilized QuickChange II (Stratagene, 200524).
Nucleotides belonging to a predicted binding site for the Limhomeodomain protein Lhx3 (116-126 bp) in the enhancer were substituted
by an AscI restriction site. The Tcf/Cdx site (207-221 bp) was substituted
by an AscI restriction site. A second Tcf/Cdx motif (353-367 bp) was
substituted by an FseI restriction site. A Tcf/Tgif site (427-441 bp) was
substituted by an AscI restriction site. All constructs were confirmed by
DNA sequencing.
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Transgenic mice

The mouse Raldh2 intron 1G CNE-HSP68-lacZ reporter was excised by
SalI digestion. Pronuclear injection was as described (Xavier-Neto et al.,
1999).
Electroporation

Enhancer-eGFP plasmid (2 mg/ml) plus pCA-RFP DNA (0.5-1.0 mg/ml) in
0.5% Fast Green in water were injected into the lumen of the chicken neural
tube (HH17-18). In ovo electroporation was performed by applying six 60to 100-millisecond pulses at 15-18 V with a 0.5 mm platinum electrode.
Xenopus laevis embryo injections

The Xenopus intronic enhancer, or the negative control pTkeGFP plasmid
(30 pg), were co-injected with -galactosidase mRNA (250 pg total) at the
4-cell stage into both dorsal blastomeres. Injections were performed at the
animal pole ~45° from the top.
Staining and in situ hybridization

Stains were performed as described previously (Xavier-Neto et al., 1999)
using an anti-GFP rabbit polyclonal antibody (1:500; Abcam, ab6556) and
donkey anti-rabbit IgG conjugated with Alexa Fluor 488 (1:1000; Molecular
Probes, A21206). In situ hybridization (ISH) (Wilkinson, 1992) and double
ISH (Stern, 1998) were preformed as described previously, using mouse
(Zhao et al., 1996), chicken, Xenopus (Chen et al., 2001), zebrafish (via
Deborah Yelon, New York University School of Medicine, New York, USA)
and lamprey raldh2 probes. Other probes included lamprey zic-1 (SaukaSpengler et al., 2007), mouse Math1 (Helms and Johnson, 1998) and chicken
Cath1 (Wilson and Wingate, 2006). Lamprey raldh2 was cloned by lowstringency hybridization with a 32P-labeled zebrafish raldh2 probe (SaukaSpengler et al., 2007). The lamprey raldh2 sequence was deposited in
GenBank as FJ536260. An in situ probe for medaka raldh2 was PCR
amplified using medaka cDNA.

RESULTS
raldh2 intron 1G is a conserved non-coding
element enriched with highly conserved
transcription factor binding sites
To identify conserved non-coding elements (CNEs) potentially
carrying raldh2 regulatory sequences, we aligned raldh2 orthologs
from vertebrates including fugu, zebrafish, frog, chick and mouse,
using human as baseline. This analysis revealed 72 CNEs
displaying more than 75% identity over 183±16 bp (range 32-905
bp) in 5⬘, intronic and 3⬘ regions (Fig. 1). To identify sequence
modules that regulate raldh2 expression, we screened vertebrate
raldh2 CNEs for enhancer function. We selected three CNEs: a 5⬘
and a 3⬘ CNE conserved in all species (Fig. 1, gray arrowheads),
plus raldh2 intron 1G, the largest raldh2 CNE (Fig. 1, red
arrowhead). Of those, only mouse Raldh2 intron 1G displayed
enhancer activity in 10.5 days post-coitum (dpc) transient
transgenic mice. raldh2 intron 1G is conserved in amphibians,
avians, rodents and primates and spans an average of 843±47 bp
(702-905 bp) (Fig. 1, red box; see Fig. S1 in the supplementary
material), but could not be detected in teleosts (see Fig. S2 in the
supplementary material).
For a list of transcription factor binding sites (TFBSs) that display
matrix identities to the matrix core that are higher than 90% and that
are conserved across amphibian, avian, marsupial, rodent and primate
raldh2 intron 1G enhancers, see Fig. S3 in the supplementary material.
There is deep conservation for TFBSs associated with Wnt signaling
(i.e. Tcf binding sites), for homeodomain and Lim-homeodomain
factors, and for factors such as Pax, Pou and basic helix-loop-helix.
Some predicted sites for Forkhead factors, Vsx2 (Chx10), Lhx3,
Pou3f1 and Klf4 are so rare that their presence in the enhancer reflects
a statistically significant event when compared with their occurrence
in a billion-bp random set.
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Fig. 1. Evolutionary conservation of raldh2. Five raldh2 orthologs
(fugu, zebrafish, frog, chick and mouse) were aligned using Homo
sapiens as baseline. Vertical bars, conserved non-coding elements
(CNEs). The red box highlights raldh2 intron 1G conservation.
Arrowheads indicate the three CNEs chosen for transient transgenesis.
Exons, blue bars. Introns, gray bars. 5⬘ and 3⬘ regions, violet bars. The
asterisk indicates the CNE conserved between chicken and human, but
lost from mouse.

The intron 1G enhancer mirrors Raldh2 expression
in the mouse dorsal spinal cord, but some
features of its activity differ from the
endogenous gene
The Raldh2 intron 1G enhancer regulates subsets of the endogenous
Raldh2 expression domain, and some aspects of its activity differ
from the endogenous gene. For example, stable intron 1G transgenic
mouse lines display an early lacZ domain at the midbrain/hindbrain
boundary (see Fig. S4 in the supplementary material). The midbrain/
hindbrain region contains cerebellum and tectum progenitors that
normally activate Raldh2, but only from 15.5 dpc onwards (Zhang
et al., 2003). Thus, it is possible that the two stable transgenic mouse
lines (#191 and #583) display heterochronic acceleration of an
endogenous Raldh2 domain (see Fig. S4G-I in the supplementary
material), suggesting that some important Raldh2 repressors are
missing from the intron 1G CNE. Therefore, the intronic enhancer
is not the sole regulator of Raldh2 expression in all tissues, but drives
Raldh2 in the developing dorsal SC, which we validated as a natural
domain of mouse Raldh2 expression (see below).
The mouse Raldh2 intron 1G enhancer activates
expression in the roof plate and dorsal
interneurons of the spinal cord
The mouse Raldh2 intron 1G enhancer activates lacZ in the neural
tube of transgenic mouse embryos (Fig. 2A-D). The major territory of
enhancer activation is a broad domain of the dorsal SC (Fig. 2F).
Brachial sections of 10.5-11.5 dpc mouse embryos revealed intense

Fig. 2. Mouse Raldh2 intron 1G CNE activity in transient
transgenic mice. (A-D)The CNE drives lacZ expression (blue) at the
posterior dorsum in all (4/4) transient transgenic mice harvested at 10.5
dpc. (E)This -galactosidase field is a subset of the endogenous Raldh2
expression domain, as indicated by Raldh2 in situ hybridization (ISH).
(F)Thoracic transverse section depicts dorsal spinal cord (SC) and dorsal
root ganglia enhancer activation. (G)Brachial transverse section shows
Raldh2 expression in the roof plate (RP) and motoneurons (mn). Dashed
lines in A and E indicate the plane of the sections in F and G,
respectively.

-galactosidase activity in the RP (Fig. 3B,F, arrowhead). From the
RP, a second field of -galactosidase was found in dI1 interneuron
progenitors (Fig. 3B,F, arrow). These progenitors migrate ventrally,
giving rise to neurons that receive proprioceptive afference and project
to the cerebellum and to commissural interneurons (CIs), which cross
the floor plate and project to the contralateral SC (Bermingham et al.,
2001; Helms and Johnson, 1998; Lewis, 2006). A trail of diffuse galactosidase activity in the mantle region highlighted the ventral
migration of dIs (Fig. 3B-F, asterisk), similar to the expression of a
Math1 (Atoh1) transgene and of Dcc and Cntn2 (Tag-1) (Bermingham
et al., 2001; Dodd et al., 1988; Furley et al., 1990; Helms and Johnson,
1998; Keino-Masu et al., 1996). Ventrally, -galactosidase activity
was found in CI axonal tracts (Fig. 3B-F, white arrows), reminiscent
of Math1-expressing CIs (Altman and Bayer, 1997; Helms and
Johnson, 1998).
Roof plate and interneuron functions are
conserved in tetrapod enhancers
To determine whether RP and dI enhancer functions are conserved
in amniotes and amphibians, we cloned chicken and X. laevis raldh2
intron 1G CNEs. The chicken CNE drove eGFP expression in the
RP and dI1 (Fig. 3J,L). Expression of eGFP was also observed in dIs
migrating towards the ventral thoracic SC (Fig. 3J,L), as well as in
ventral axonal projections of CIs (Fig. 3L), reminiscent of lacZ
patterns in transgenic mice (compare Fig. 3F with 3L). Injection of
the X. laevis enhancer reporter construct into X. laevis dorsal
blastomeres produced restricted eGFP expression in the RP and dIs
(Fig. 4A,B), indicating that the dorsal SC function associated with
the enhancer has been conserved for at least 370 million years since
the divergence of amphibians and amniotes (Hedges and Kumar,
2003).
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The mouse Raldh2 intron 1G CNE directs a dorsal
subset of the Raldh2 expression domain in
transgenic mice
Transient transgenic mice revealed transcription driven by the
mouse Raldh2 intron 1G CNE in embryonic tissues within the
endogenous domains of Raldh2 expression (compare Fig. 2A-D
with 2E). -galactosidase activity was observed in the dorsal neural
tube, running from the brachial level down to the tail bud of 10.5 dpc
founder (F0) embryos (Fig. 2A-D). Age-matched embryos
processed for Raldh2 in situ hybridization (ISH) indicated that the
intron 1G CNE directs a dorsal-most subset of the endogenous
Raldh2 expression pattern in the posterior embryonic quarter (Fig.
2E). Two stable transgenic lines, #191 and #583, confirmed that the
neural tube is a prime target for this mouse Raldh2 intron 1G
enhancer.
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Fig. 3. The Raldh2 intron 1G enhancer is a roof plate and
dorsal interneuron enhancer in amniotes. (A,E) Dorsal views of
stable transgenic mice. (B,F)Transverse sections at the brachial SC of
the stable transgenic mice shown in A and E, respectively. The
enhancer is active in the RP (arrowhead), in dorsal interneurons (DI)
(black arrow) and in ventrally migrating dorsal interneurons (DIm)
(asterisk). -galactosidase expression is also observed in axons of
commissural interneurons (CI ax) (white arrow). (C,D,G,H) ISH shows
Raldh2 expression in the 10.5-11.5 dpc mouse brachial RP.
(C,G)Dorsal views. (D,H)Transverse sections. (I-O)Enhancer activity is
conserved in chicken. (I)Chicken thoracic SC 48 hours after Raldh2
intron 1G electroporation. (J)Section of the embryo in I showing RP
(arrowhead), dorsal interneuron (black arrow) and migrating dorsal
interneuron expression (asterisk). (L)Chicken thoracic SC 72 hours
after Raldh2 intron 1G electroporation showing enhancer activation
in the RP (arrowhead), dorsal interneuron (black arrow) and
migrating dorsal interneurons (asterisk), as well as reporter
expression in CI ax (white arrow). (K,O)RFP expression (red) driven by
the chicken beta-actin promoter (positive control). (M,N)eGFP
expression driven by the minimal Tk promoter. Dashed lines
indicate plane of section in adjacent panels. (P)Scheme of enhancerdriven expression in mouse and chicken embryonic SC.
mn, motoneurons.

In heterologous assays in chicken embryos, the mouse and X.
laevis enhancers activated reporter transcription in the RP of the SC
(Fig. 4E-H), albeit with differences in domain extension when
compared with the chicken enhancer (Fig. 4C,D). Neither the mouse
nor the X. laevis enhancer was activated in chicken dIs (Fig. 4E-H),
suggesting that the RP function, rather than the dI role, has been
conserved across tetrapod enhancers.

The enhancer is activated by three
Tcf-homeodomain sites and is repressed by
Lim-homeodomain and Tgif sites
We generated deletion mutants of the chicken Raldh2 intron 1G
enhancer and electroporated constructs into the chicken SC (Fig.
5A). Removal of the 5⬘ 144 bp did not interfere with RP or dI
expression, but led to eGFP expression throughout the SC,
indicating that repression of ventral interneuron expression was lost
in the 734 bp construct (Fig. 5B). Because this 5⬘ 144 bp region
contains a predicted Lim-homeodomain binding site that is
conserved from amphibians to primates, we used site-specific
mutagenesis to modify this sequence in the context of the full intron
1G enhancer. Electroporation of this Lim mutant resulted in eGFP
expression in SC domains ventral to the RP and dI1, indicating that
this sequence is one of the repressors in the 5⬘ 144 bp fragment (Fig.
5G).
Further removal of 279 bp from the 734 bp sequence abrogated
RP and interneuron expression in the 450 bp construct (Fig. 5C),
indicating that the cis-regulatory elements directing RP and
interneuron expression are contained in a 279 bp fragment. This
fragment, termed the RP/interneuron activator element (RPIE), was
isolated and shown to drive RP and interneuron expression
throughout the SC (Fig. 5H). The RPIE was divided into four
consecutive overlapping fragments, A-D, and we determined that
RP and interneuron activities reside in fragments B and D (Fig.
5J,L). To identify the cis-elements controlling RP and interneuron
expression, we aligned chicken and mouse B and D regions to detect
sequences displaying full conservation. These were then altered by
site-directed mutagenesis, creating one mutant for fragment B and
two mutants for fragment D (D1 and D2). Sites B and D1 contain
overlapping nested binding sites for the Wnt pathway transcription
factor Tcf and for the Cdx-homeodomain protein. These sites display
matrix identities to the matrix core that range between 86 and 90%
and are conserved across amphibian, avian, marsupial, rodent and
primate enhancers. Site D2 contains another, overlapping Tcfhomeodomain binding site, this time for the repressor homeodomain
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Fig. 4. The raldh2 intron 1G enhancer is a tetrapod dorsal spinal
cord enhancer. (A,B)Injection of the Xenopus raldh2 intron 1G CNE
into Xenopus laevis blastomeres activates eGFP expression in the RP
(arrowhead) and in dIs (arrow) at NF25. (C-H)Electroporation of chicken
embryos. Frog (E,F) and mouse (G,H) enhancers retain RP, but not
interneuron, activity in the electroporated chicken thoracic SC at HH25,
contrasting with robust activity of the chicken enhancer in the chicken
RP (arrowhead) and dIs (arrow) (C,D). The neural tube boundary is
outlined.
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Fig. 5. Dissection of the chicken
Raldh2 intron 1G enhancer. (A)The
wild-type chicken enhancer drives RP and
dorsal-most interneuron expression.
(B)Removal of the 5⬘ 144 bp expands
expression throughout the SC,
highlighting the presence of strong
inhibitors of ventral interneuron
expression. (C)Further removal of 279 bp
abrogates RP and interneuron
expression, indicating that this fragment
contains a RP and interneuron activator
element (RPIE). (D,E)Further removal of
95 bp (D) and 207 bp (E) does not reveal
relevant cis regulators. (F)A minimal Tk
promoter does not drive significant eGFP
expression. (G)Mutation of a Limhomeodomain site within the 5⬘ 144 bp
repressor releases interneuron
expression. (H)The isolated RPIE drives RP
and interneuron expression. (I-L)RPIE
dissection into four overlapping
fragments (A-D) indicates that RP and
interneuron activities reside in fragments
B and D (J,L). (M)Mutation of a double
Tcf/Cdx site in fragment B abolishes RP
and interneuron expression. (N)Mutation
of a double Tcf/Cdx site in D1 abrogates
RP and interneuron expression.
(O)Mutation of a double Tcf/Tgif site
(D2) does not change RP expression, but
expands expression into more-ventral
interneurons (arrows). (P-R)Single
mutations in double Tcf/homeodomain
sites in the context of the full chicken
Raldh2 intron 1G enhancer. (P)5⬘ Tcf/Cdx
mutation limits RP expression and
restricts interneuron expression. (Q)3⬘
Tcf/Cdx mutation limits RP expression
and eliminates interneuron expression.
(R)Tcf/Tgif mutation derepresses ventral
interneuron expression. (S-U)Double
mutants B+D1, B+D2 and D1+D2 do not
eliminate RP expression. (V)Dorsal SC
expression is eliminated in the triple
mutant. (W)Model of Raldh2 intron 1G
regulation in the SC. HD, homeodomain.
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transcription factor 5⬘-TG-3⬘ interacting factor (Tgif; also known as
TGFB-induced factor homeobox 1) (Knepper et al., 2006). These
binding sites display matrix identities of 90% and are conserved in
amphibian, avian, marsupial, rodent and primate enhancers. We
showed that RP and interneuron expression was eliminated when
fragments B and D were mutated at sites B and D1 (Fig. 5M,N),
indicating that they contain RP and dI activators. By contrast,
mutation of fragment D at site D2 (Fig. 5O) expanded expression
into more-ventral interneurons (Fig. 5O, arrows), suggesting that it
contains a repressor element.
Next, we mutated sites B, D1 and D2 in the context of the full
intron 1G enhancer. RP expression was not eliminated by individual
mutations (Fig. 5P-R), although dI expression was sharply restricted
in B and D1 mutants (Fig. 5P,Q). Interestingly, D2 mutants displayed
increased ventral interneuron expression, confirming that the
mutated Tcf/Tgif sequence contains an interneuron-specific
repressor (Fig. 5R). Complete inhibition of RP expression was not
observed in double mutants (Fig. 5S-U), but was achieved in the
triple mutant (B, D1 and D2), highlighting redundant mechanisms
of RP expression (Fig. 5V). Thus, the dorsal SC activity of the
chicken Raldh2 intron 1G enhancer is achieved by three elements
that induce activation in the RP and dorsal-most interneurons, as
well as by the combined inhibition of ventral expression by at least
two repressors: a Lim-homeodomain site in the 5⬘ 144 bp fragment
and a Tcf/Tgif motif in D2 (Fig. 5W).

(Fig. 6E,G,H; Fig. 7R; see Fig. S5C in the supplementary material).
This novel Raldh2 domain might have previously escaped detection
because of its transient nature. Indeed, at 11.5 dpc, Raldh2
expression rapidly receded from interneuron precursors, remaining
highest in the RP (see Fig. S5E in the supplementary material,
arrowhead), although residual expression was observed as a faint
labeling in dI precursors (see Fig. S5E in the supplementary
material, bracket). In chicken, Raldh2 expression initiated bilaterally
in dIs of the brachial SC (Fig. 6N). Later, expression receded in dIs,
becoming restricted to the RP (Fig. 6J, arrowhead; Fig. 7N,O,
arrowhead).
To directly demonstrate that Raldh2 is expressed in SC dIs we
performed single and double ISH for Raldh2 and Math1/Cath1
(Cath1 is the chicken homolog of mouse Math1), a dI1 marker. Fig.
6A,B display Raldh2 and Math1 interneuron domains along the
mouse SC and Fig. 6C shows that these two domains overlap at the
hindlimb level. Sections of the lumbar SC showed that Raldh2
expression extends from the RP, overlaps with Math1 expression
and extends beyond it, reaching interneurons ventral to the Math1
domain (Fig. 6G,H and see Fig. S5D in the supplementary material).
In chicken, Cath1 was expressed in dIs at the same AP level as those
that express Raldh2 (Fig. 6J,K,N,O) and double-marker analysis
indicated that Raldh2 and Cath1 overlap in dI1 and that the Raldh2
domain constitutes a medial, ventricular subset of the Cath1 territory
(Fig. 6L,P,Q).

Enhancer activation in the spinal cord reveals a
novel transient domain of endogenous Raldh2
expression in amniotes
Prompted by the expression patterns driven by the Raldh2 intron 1G
enhancer, we re-examined the profiles of Raldh2 expression in the
amniote SC. Besides being strongly expressed in the mouse RP, the
endogenous Raldh2 domain was seen to extend ventrally in the 9.010.5 dpc lumbar SC, reaching DV levels occupied by dI1 precursors

RA signaling is an ancestral mechanism associated
with dorsal interneuron ontogenesis in the
vertebrate spinal cord
To establish whether expression of raldh2 in the RP and in dIs is
a tetrapod feature or an ancestral vertebrate trait, we cloned
raldh2 from the agnathan lamprey Petromyzon marinus (Fig. 7,
Fig. 8). The raldh2 identity of the lamprey clone was confirmed
by phylogenetic and expression analyses (Fig. 8) (M.S.S.-C.,
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Fig. 6. A novel spinal cord Raldh2 domain in dorsal interneurons. (A,J)Bilateral Raldh2 expression in dIs of 10.5 dpc mouse (A) and chicken (J)
embryos. Arrows and arrowheads point to interneuron and RP domains, respectively. Raldh2 expression in the chicken dorsal SC shifts from bilateral
interneuron fields at brachial levels to a single midline RP domain at cervical levels. (B,K)Mouse Math1/chicken Cath1 expression marks dorsal-most
(dI1) interneurons. (C,L)Double ISH for Raldh2 and Math1/Cath1 indicates overlapping Raldh2 and Math1/Cath1 domains in dI1. (D,M)Diagrams
depicting embryo position in A-C and J-L and section levels (dashed lines) in E-H and N-Q. (E)Raldh2 expression in the 10.5 dpc mouse lumbar SC
from the RP (arrowhead) to adjacent dIs (arrow). (F)Math1 expression labels mouse dI1 (arrow). Note the lack of staining in the RP (open
arrowhead). (G)Double ISH for Raldh2 (light blue) and Math1 (dark blue). (H)Enlargement of the boxed region in G. Raldh2 expression spreads
from the RP (arrowhead) through the Math1 domain (dark-blue arrow), emerging ventral to dI1 (light-blue arrow). (I)Scheme of Raldh2 and Math1
expression in the mouse dorsal lumbar SC. (N)Raldh2 expression in the HH18 chicken brachial SC. Raldh2 is expressed in the ventricular zone of dIs,
but not in the RP (open arrowhead). (O)Cath1 expression labels dI1 (arrow). Note the lack of staining in the RP (open arrowhead). (P)Double ISH
for Raldh2 (light blue) and Cath1 (dark blue). Note the dorsal expression of Raldh2 and Cath1 and ventral expression of Raldh2 in motoneurons.
(Q)Enlargement of the boxed region in P. Raldh2 is expressed in a ventricular (medial) subset of the Cath1 interneuron (dI1) domain. (R)Scheme of
Raldh2 and Cath1 expression.
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Fig. 7. Ontogeny of raldh2 expression in the vertebrate dorsal
spinal cord. (A-C)In the lamprey (Petromyzon marinus) embryo, raldh2
is expressed in dIs (C, arrow), but not in the RP. (D-F)raldh2 expression
in zebrafish embryos. (D) No raldh2 expression is detected in the
zebrafish neural tube 24 hours post-fertilization (hpf), but at 31 hpf
raldh2 expression is detected in a small domain in the hindbrain/SC
transition at the pectoral fin bud level (E, asterisk; E,F, arrowheads).
(G-I)raldh2 ISH in stage-matched medaka (Oryzias latipes) embryos
indicates onset of expression in the same hindbrain/SC domain as in
zebrafish (H,I). (J-R)Frog (J-L), chicken (M-O) and mouse (P-R) embryos
express raldh2 in the RP (arrowheads) and in dIs (arrows). (M-O)SC
Raldh2 expression starts in chicken interneurons at HH18, at the
forelimb bud level (M, arrows). Raldh2 expression is restricted to the RP
in HH32 chicken SC (M-O). In frogs (J-L) and mice (P-R), raldh2 is
initially expressed in RP and in dIs, but is subsequently restricted to the
RP. Insets show whole embryos, with plane of section indicated (dashed
line). Inset in M shows Raldh2 staining (arrows) in chicken brachial
sections. Expression patterns are represented schematically on the right.

Comparative ontogeny of raldh2 expression
suggests that RA functions in the innervation of
vertebrate appendages
In contrast to the conserved AP patterns of raldh2 expression in
the agnathan and tetrapod SC, the teleost D. rerio exhibits RP
expression of raldh2 only in a small region between the caudal
hindbrain and SC, adjacent to somites 2 to 3 (Skromne et al.,
2007). This restricted cranial domain of zebrafish raldh2 RP
expression corresponds to the AP levels at which the pectoral fin
buds form in the lateral mesoderm (Fig. 7E,F). Thus, raldh2
expression in the zebrafish RP is restricted to this cranial area,
indicating posterior truncation of most of the SC domain (Fig.
7E,F). To establish whether this raldh2 pattern is specific for D.
rerio, or is a general teleost characteristic, we cloned medaka
(Oryzias latipes) raldh2 and characterized its expression pattern
in carefully stage-matched embryos (Signore et al., 2009). As
shown in Fig. 7G-I, medaka embryos also display the restricted
cranial domain of raldh2 expression at the level of the pectoral fin
buds. Therefore, the divergent patterns of raldh2 expression in the
dorsal neural tube displayed by D. rerio and O. latipes are
consistent with our inability to find an ortholog of the tetrapod
raldh2 intron 1G enhancer in any of the sequenced teleost
genomes. Perhaps, another regulatory sequence drives the
divergent teleost raldh2 domain. However, there is an important
parallel between the onset of raldh2 expression in the dorsal SC
of chicken, zebrafish and medaka. In chicken and teleost embryos,
dorsal SC expression of raldh2 begins in restricted AP domains
at the level of the forelimb/pectoral fin buds (Fig. 7E,H,M),
suggesting that raldh2 expression in the dorsal SC is functionally
related to the innervation of vertebrate forelimbs/fins.
DISCUSSION
We describe an intronic enhancer of the raldh2 gene that is activated
in the RP of the SC and adjacent dIs, consistent with activation of
endogenous raldh2 in the RP and, transiently, in the amniote dI1
domain. Enhancer analysis suggests a model for raldh2 regulation
in the developing neural tube whereby raldh2 expression in the
caudal SC results from the interaction of positive influences,
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unpublished). Lamprey embryos displayed strong raldh2
activation throughout the early dorsal SC (Fig. 7A, Fig. 8C),
similar to tetrapods, which exhibit expression along most of the
dorsal SC (Fig. 7J,K,N,Q). Although regional AP activation of
raldh2 in the dorsal neural tube was similar in lampreys and
tetrapods (Fig. 7A,J,N,Q), there were DV differences. In
lampreys, activation of raldh2 was observed in dIs, but not in the
RP (Fig. 7C; Fig. 8B,D,F). This selective activation of lamprey
raldh2 in dIs contrasts with expression of the dorsal marker zic-1
in the lamprey RP and dIs, indicating that a RP is present in this
agnathan (Fig. 8G-L). Thus, the absence of raldh2 expression in
the RP of limbless lampreys contrasts with raldh2 expression in
the RP and, transiently, in the dIs of tetrapods (Fig. 7J-R). In
connection with this, we identified a short sequence homologous
to the tetrapod raldh2 intron 1G enhancer among lamprey genome
traces (see Fig. S1 in the supplementary material). This sequence
(gnl|ti|1386265511) aligns to a stretch of 230 bp in the 3⬘ region
of the raldh2 intron 1G enhancer with 69.1% identity, and a
reciprocal BLAST search against the non-redundant database
identified the H. sapiens RALDH2 intron 1G enhancer as a highscore match for the lamprey sequence (score 60.8, E-value
3.0⫻10–6), supporting the idea that activation of RA signaling in
dIs is an ancestral vertebrate feature.
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Fig. 8. raldh2 expression in the lamprey spinal cord. (A-F)Time course of raldh2 SC expression in the lamprey embryo. SC raldh2 expression
starts at embryonic day (ED) 6.5 in dIs (arrow in B), in a small anterior domain (arrow in A). At ED 8.5, raldh2 expression extends to encompass the
whole AP axis of the embryonic SC (C, arrows), where it is restricted to dIs (D, arrow). Later (ED 10.5), raldh2 expression is restricted to dIs of the
anterior SC domain (E,F, arrows). (G-L)Expression of the dorsal marker zic-1 labels RP and dIs throughout the lamprey neural tube, indicating that a
RP is present in lamprey (arrowhead) and highlighting the restriction of lamprey raldh2 expression to dIs. (M-P)Phylogenetic trees constructed from
the alignment of vertebrate Aldh protein sequences. Nodes with bootstraps inferior to 80%, 80%, 80% and 90% were collapsed in neighborjoining (NJ), maximum parsimony (MP), maximum likelihood (ML) and Bayesian inference (BI) trees, respectively.

The activity of the raldh2 intron 1G enhancer
suggests a role for RA signaling in the
organization of dorsal spinal cord pathways
The raldh2 intron 1G enhancer activates transcription in the dorsal
SC when dI identities are being determined and when the
ventralizing effects of vitamin A deprivation are pronounced
(Berggren et al., 1999; Wilson et al., 2004; Wilson and Maden,

2005). This suggests that the roles of retinoid signaling in DV
organization of the SC are played by transient, autocrine RA
signaling in dI progenitors and by ventral diffusion of the RPderived RA. This is consistent with the fact that dIs are within range
of activation by the RA diffusing from the RP or dI1, as established
by expansion of ventral SC markers in vitamin A-deprived avian
embryos (Wilson et al., 2004).
raldh2 expression suggests that paracrine RA
from the roof plate plays roles in spinocerebellar
proprioception
The onset of raldh2 expression in the dorsal SC in register with
forelimb buds in chicken, and the restricted RP and dI expression of
raldh2 at the teleost pectoral fin level, suggest that raldh2 expression
in the dorsal SC is associated with the formation of circuits that
convey sensory information from vertebrate fins/limbs. Because the
RP is glial and does not take part in neural circuits, it is likely that
RP-derived RA signaling plays a role in the development of the
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represented by an interaction with Cdx and Wnt signaling, and
inhibitory influences, represented by Lim-homeodomain and Tgif
factors. In this model, the intersection between Cdx and Wnt family
activation focuses raldh2 expression to the dorsal SC and this dorsal
expression domain is refined through inhibition by Limhomeodomain and Tgif factors that are expressed ventral to the
dorsal-most interneuron domains (i.e. dI1), restricting raldh2
expression to the RP and dI1 (Fig. 9) (Wine-Lee et al., 2004; Zhou
et al., 2003; Iulianella et al., 2003; Knepper et al., 2006; Sheng et al.,
1997).
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Fig. 9. Model for dorsal spinal cord raldh2 regulation. (A,B)Cdx genes are expressed throughout the posterior SC. (C,D)Wnt genes are
expressed in the RP throughout the anterior neural tube and the SC. (E,F)Combined expression of Lim-homeodomain genes, such as Lhx1-3,9 and
Tgif, define a SC domain ventral to the RP and dorsal-most interneurons. (G,H)Intersection of positive (Cdx and Wnt) and negative Limhomeodomain and Tgif regulators of the raldh2 intron 1G enhancer in the embryo (G) and SC (H). (I,J)raldh2 intron 1G enhancer and endogenous
raldh2 domains in the SC are defined by a positive layer of regulation due to Cdx and by autocrine and paracrine activation by the Wnt pathway in
the RP and adjacent dIs. Enhancer and gene expression domains are refined through inhibition via Tgif homeoboxes and ventrally expressed
repressors such as Lim-homeodomain (HD) transcription factors. The dashed line in the top row indicates the plane of section in the bottom row.

raldh2 expression suggests that autocrine RA in
dorsal interneurons plays roles in crossed spinal
cord proprioception
The exclusive expression of raldh2 in interneurons of the
developing lamprey SC provides clues to raldh2 function in tetrapod
SC interneurons. The lamprey SC contains neurons that are
responsible for locomotion (Grillner, 2003). The basic SC locomotor
network is modulated by sensory signals from spinal stretch
receptors. During lamprey locomotion, segmental muscular
contractions on one side activate intraspinal stretch receptors on the
contralateral, distended side. These glycinergic stretch receptors
send axons to synapse with, and inhibit, pattern generator neurons
on the active side (Grillner et al., 1984). The regular activity of these
crossed inhibitory interneurons is crucial for motor coordination
during locomotion and it is likely that crossed circuits of this sort are

present in most vertebrates (Grillner, 2003). The expression patterns
directed by the raldh2 intron 1G enhancer in the tetrapod dorsal SC
suggest that RA signaling serves a regulatory network that supports
the development of CIs belonging to sensory pathways that are akin
to the crossed inhibitory pathway of lampreys. A subset of these CIs
descends from Math1-expressing dI1 progenitors that are
underrepresented in the SC of Math1-null mice (Bermingham et al.,
2001). As demonstrated in Figs 3 and 6 and Fig. S5 in the
supplementary material, activation of the Raldh2 intron 1G enhancer
and of Raldh2 at the early stages of dI development supports a role
for RA signaling in dI1 ontogeny. Moreover, -galactosidase activity
driven by the mouse Raldh2 intron 1G enhancer specifically labels
CIs, indicating that the enhancer is also activated in commissural
progeny of dI1 (Fig. 3F), consistent with demonstrations of cellular
RA-binding protein (Crabp) expression in these cells (Colbert et al.,
1995; Maden et al., 1989).
Proprioceptive pathways from vertebrate
fins/limbs: RA signaling and the simplification of
teleost fins
When contrasted with agnathan and tetrapod dorsal SC domains,
the diminutive raldh2 cranial domain of zebrafish and medaka
suggests that the absence of the raldh2 intron 1G enhancer in
teleosts is secondary to regulatory simplifications associated with
anatomic reductions/losses of fins in these actinopterygians
(Davis et al., 2007; Freitas et al., 2007; Santini and Tyler, 2003;
Shapiro et al., 2004; Tanaka et al., 2005). Zebrafish fins are filled
with dermal rays and have only small proximal radials, which
provide support for actuation by only two muscles that adduct or
abduct the fin (Thorsen and Hale, 2007). Moreover, teleost
pelvic fins are lost in freshwater populations of stickleback
(Gasterosteus aculeatus), or lost outright in Tetraodon and fugu,
contrasting with the fins/limbs of basal actinopterygeans,
sarcopterygeans and tetrapods that display complex endochondral
bone elements, tendons and articular surfaces innervated with
afferents conveying information about position, muscular
contraction and tendon tension to the SC (Kandel et al., 1991).
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adjacent dI1 progenitors, which give rise to SC circuits and
ascending pathways (Bermingham et al., 2001; Helms and Johnson,
1998). Activation of the mouse Raldh2 intron 1G enhancer and of
Raldh2 expression in the RP, coupled with transient Raldh2
expression in dIs, suggests that RA signaling is involved in dI1
development. Math1-expressing dI1 interneurons migrate to ventral
locations in the gray matter, coming to rest between laminae VI and
VIII to form integrative centers that receive proprioceptive input
from fore and hindlimbs, as well as from trunk, neck and thorax,
relaying it to the cerebellum via dorsal and ventral spinocerebellar
tracts, which are depleted in Math1-null mice (Bermingham et al.,
2001; Bloedel and Courville, 1981; Brodal, 1981; Helms and
Johnson, 1998; Lewis, 2006). The integrative SC center that serves
the dorsal spinocerebellar system is Clarke’s nucleus. These
interneuron cells receive afferents from lower trunk and hindlimbs
and are concentrated in lamina VII, which also receives information
from posterior trunk, hindlimbs and forelimbs and projects to the
cerebellum via ventral spinocerebellar and rostral spinocerebellar
tracts (Bloedel and Courville, 1981; Brodal, 1981). Therefore, RPderived RA is poised to influence dI1 interneurons, which give rise
to proprioceptive spinocerebellar circuits.
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The complex traffic of motor and sensory information to and from
the muscular limbs of cartilaginous fish, basal actinopterygeans
and sarcopterygeans is associated with a higher number of nerves
servicing these appendages than in the simpler fins of D. rerio
(Thorsen and Hale, 2007). Therefore, it is possible that the
volume of information from sarcopterygean limbs requires a
denser network of SC interneuron circuits and ascending fibers
than is required for the comparatively simpler teleost fins.
Afferent information from amniote limbs is routed to SC
segments level with the emergence of fore/hindlimbs, where they
are grouped as Clarke’s nucleus. However, a great deal of limb
afferent information is also distributed to SC segments above or
below the limb buds (Brodal, 1981). As such, amniotes display
an extensive SC interneuron column, termed Clarke’s column,
which is distributed along neck, trunk and lumbar segments. The
restriction of RP raldh2 expression to a cranial SC domain that
is level with teleost pectoral fin buds brings into question the
existence of a teleost homolog of the amniote Clarke’s column.
It is possible that the relatively small amount of afferent
information from teleost fins is handled exclusively by SC
segments in register with, or adjacent to, the fins, and for this
reason no structure homologous to the Clarke’s column has been
reported in teleosts. The distribution of SC nuclei is indeed
plastic in vertebrates and new spinal nuclei/columns are formed
when sensory input from peripheral receptors increases after the
emergence of complex peripheral structures, or novel sensory
capabilities, as indicated by the development of specific SC
nuclei/columns associated with the evolution of chemosensation
in the pectoral fins of the teleost northern sea robin (Prionotus
carolinus) (Finger, 2000). In summary, the absence of an raldh2
intron 1G enhancer and of raldh2 expression throughout most of
the SC in zebrafish and medaka are consistent with the loss of
cis and trans factor components of regulatory networks
associated with the simplification of teleost fins (Hildebrand and
Goslow, 1998; Shapiro et al., 2004; Tanaka et al., 2005). This is
further supported by the absence of expression of raldh paralogs
in the embryonic teleost SC (Liang et al., 2008; Pittlik et al.,
2008).
The ontogeny and phylogeny of RA signaling in
the dorsal spinal cord
The raldh2 intron 1G enhancer is a module that controls RA
signaling in dIs and RP. This module is ontogenetically and
phylogenetically associated with the development of two
proprioception modes: one launched by the early activation of
autocrine RA signaling in dI progenitors and linked to the
emergence of intraspinal proprioceptive circuits responsible for
motor coordination across both sides of the SC during locomotion
(Fetcho, 1992); and another represented by a later paracrine
signaling from the RP to a subset of interneuron progenitors that
is linked to the development of spinocerebellar neural circuits
conveying fin/limb proprioception. The first mode is probably
older and might trace back to the ancestral chordate, presumably
a finless cephalochordate-like animal capable of bending its body
to swim, whereas the second mode probably evolved with the
appearance of vertebrate paired appendages. Thus, RA signaling
is an ancestral mechanism of DV organization of the SC that
seems to be plastic, allowing for changes in genetic regulation
associated with the evolution of the diverse locomotor patterns
and morphologies of vertebrate paired appendages (Goulding,
2009). In this sense, it is likely that the lack of raldh2 expression
in the lamprey RP is a derived feature. Although lampreys
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display ancestral vertebrate characteristics, Haikouichthys,
Myllokunmingia and other agnathan fossils indicate that primitive
vertebrates already had prototypes of bilateral fins represented by
a pair of continuous mediolateral fin-folds spanning the AP axis,
implying that fin absence in extant agnathans is a derived feature
of lampreys (Forey, 1995). Thus, it is possible that raldh2
expression was lost from the RP owing to a secondary loss of
paired fins in lampreys (Forey, 1995).
A comparative approach to understanding
signaling in spinal cord development and
evolution
Combining comparative genomic and developmental methods is a
fruitful approach to investigating the ontogeny/phylogeny of
developmental mechanisms that are controlled by signaling
systems in the vertebrate CNS. A considerable amount of noncoding sequence conservation between distantly related
vertebrates is represented around genes that play essential roles in
CNS and heart development (Woolfe et al., 2005), organs that
harbor key vertebrate-specific innovations (Gans and Northcutt,
1983; Simoes-Costa et al., 2005; Xavier-Neto et al., 2007). Thus,
it is feasible to search for core, conserved vertebrate
developmental gene regulatory networks that can be used, in
selected cases, to infer how specific vertebrate adaptions have
emerged and to understand how class-specific vertebrate body
plans differ from each other.
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