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RESUMO 

 

Fernandes, M.T.P. Sistema repórter controlado pelo promotor de involucrina como 
ferramenta para monitorar a diferenciação de células epidérmicas. [dissertação 
(Mestrado em Biotecnologia)] – Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

A epiderme é um epitélio estratificado composto por várias camadas de 

queratinócitos, cuja função e homeostasia dependem da adequada proliferação e 

diferenciação dessas células. Diferentes abordagens são exploradas para o estudo 

da pele, como as células-tronco, também empregadas em aplicações terapêuticas 

nesse órgão. As células-tronco mesenquimais (CTM) do cordão umbilical têm se 

mostrado seguras, de fácil obtenção e multipotentes. No entanto, sua 

transdiferenciação em queratinócitos permanece um desafio, sendo essencial uma 

estratégia simplificada para monitorar, em tempo real e in situ, a diferenciação dessas 

células. Considerando que a involucrina é uma proteína marcadora da diferenciação 

terminal epidérmica, seu promotor (pINV) oferece expressão estrato-específica, sendo 

eficiente para acessar a diferenciação dos queratinócitos. O objetivo deste trabalho foi 

construir um vetor com um gene repórter sob controle do pINV para monitorar a 

transdiferenciação de CTM do cordão umbilical em queratinócitos in vitro. A sequência 

mínima do pINV foi amplificada por reação em cadeia da polimerase (PCR) e inserida 

no vetor lentiviral LeGO-G/NeoOpt, a montante do gene repórter EGFP (do inglês, 

enhanced green fluorescence protein), originando LeGO-GpINV. As CTM e células 

HaCaT (controle positivo) foram transduzidas com os estoques lentivirais, produzidos 

em células HEK 293T. A expressão de EGFP nas células transduzidas foi analisada 

por citometria de fluxo e microscopia de fluorescência em diferentes períodos de 

diferenciação. As CTM foram transdiferenciadas em queratinócitos pelo cultivo em 

meio de diferenciação KSFM (do inglês, Keratinocyte Serum Free Medium) com cálcio 

1,8 mM e suplemento com EGF 5 ng/ml. A diferenciação de CTM foi acompanhada 

por alterações morfológicas e expressão de proteínas marcadoras da diferenciação 

epidérmica. A atividade das calicreínas teciduais (hK) 5, 6 e 7 foi detectada, em 

diferentes períodos, utilizando-se substratos fluorogênicos. A expressão de 

involucrina e citoqueratinas (CQ) 10 e 14 foi avaliada por citometria de fluxo. Ainda, a 

expressão de involucrina e filagrina foi avaliada por RT-qPCR e involucrina por 

western blot. Nas CTM transduzidas com LeGO-GpINV, houve aumento na expressão 



 

de EGFP nos dias 7 e 14 de diferenciação. Nas HaCaT, cerca de 75% das células 

expressaram EGFP e, após seleção com antibiótico específico, a expressão foi 

verificada em 95% das células. Em termos da diferenciação das CTM, após 14 dias, 

mais de 85% da população expressou involucrina, CQ 10 e 14 e houve aumento na 

expressão de involucrina e filagrina no dia 7 de diferenciação. A expressão dessas 

proteínas foi confirmada em células HaCaT. Houve um aumento na atividade de hK5, 

6 e 7 após o sétimo dia de cultivo em meio de diferenciação, em comparação às 

células cultivadas em DMEM (meio de proliferação). Tal atividade foi acompanhada 

por alterações morfológicas típicas de queratinócitos. A ferramenta permitiu acessar 

a diferenciação de células epidérmicas temporalmente, preservando-se as culturas 

durante todo o processo. Esse sistema repórter abre perspectivas para melhor 

monitoramento da diferenciação das CTM em queratinócitos, possibilitando seu uso 

tanto em modelos de pele in vitro quanto in vivo, o que poderá fundamentar sua 

aplicação na medicina regenerativa. 

 

Palavras-chave: promotor de involucrina. diferenciação de queratinócitos. células-

tronco mesenquimais. gene repórter. modelo de pele 

  



 

ABSTRACT 

 

Fernandes, M.T.P. Reporter system controlled by involucrin promoter as a tool to follow 
the epidermal cells differentiation. [dissertação (Mestrado em Biotecnologia)] – 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

The epidermis is a stratified epithelium with several layers of keratinocytes 

whose function and homeostasis depend on the adequate proliferation and 

differentiation of these cells. Different approaches have been explored to study the 

skin biology, such as the stem cell, also been employed in therapeutic applications in 

this organ. Mesenchymal stem-cells (MSC) from umbilical cord have been shown safe, 

easily to obtain and multipotent. However, the MSC transdifferentiation into 

keratinocytes remains a challenge, being essential a simplified strategy to monitor, in 

real-time and in situ, the differentiation of these cells. Since the involucrin is a marker 

of keratinocyte terminal differentiation, its promoter (pINV) allows stratum-specific 

expression, consisting of an efficient way to access the differentiation of the 

keratinocytes. The aim of this work is to design a vector containing a reporter gene 

under control of pINV to access the umbilical cord MSC transdifferentiation into 

keratinocytes in vitro. The minimal sequence of pINV was amplified by polymerase 

chain reaction (PCR) and inserted into the lentiviral vector LeGO-G/NeoOptp, 

upstream of the reporter gene EGFP (enhanced green fluorescence protein), 

originating LeGO-GpINV. The CTM and HaCaT cells (positive control) were 

transduced with the lentiviral stocks, produced in HEK 293T cells. The EGFP 

expression was assessed in the transduced cells by flow cytometer and fluorescent 

microscope in different time points after differentiation. The MSC were 

transdifferentiated into keratinocytes through cultivation in KSFM (Keratinocyte Serum 

Free Medium) in the presence of calcium 1.8 mM and supplement with EGF 5 ng/ml. 

The MSC differentiation was confirmed by morphological changes and by the 

expression of epidermal markers. The activity of tissue kallikreins (hK) 5, 6 and 7 was 

detected in different periods using fluorogenic substrates. The involucrin and keratin 

(K) 10 and 14 expression were assessed by flow cytometer. Moreover, the involucrin 

and filaggrin expression was confirmed by RT-qPCR and involucrin by western blot. In 

CTM transduced with LeGO-GpINV, there was a significant improvement in the 

expression of EGFP in MSC differentiated for 7 and 14 days. In HaCaT, almost 75% 

of the cells expressed EGFP and, after selection with specific antibodies, the 



 

expression was verified in 95% of the cells. In terms of CTM differentiation, after 14 

days, more than 85% of the population expressed involucrin and K10 and K14 and 

there was an improvement in the involucrin and filaggrin expression on the 7th day of 

differentiation. The protein expression was confirmed in HaCaT. There was a 

significant improvement of hK5, 6 and 7 activity after the seventh day of culture in 

differentiation media, compared to the culture in DMEM (proliferation media). Such 

activity was accompanied by typical morphological alterations of keratinocytes. This 

tool allows to access temporally the epidermal cells differentiation, maintaining the 

culture during all the process. That reporter system opens perspectives for the better 

monitoring of the differentiation of MSC into keratinocytes, making possible its use in 

both in vitro and in vivo skin models, which could support its application in regenerative 

medicine. 

 

Key words: involucrin promoter. keratinocytes differentiation. mesenchymal stem 

cells. reporter gene. skin model  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano, revestindo e protegendo o 

organismo contra agressores externos. Além disso, evita a perda excessiva de água 

e de outras substâncias para o meio ambiente. O tecido cutâneo possui também 

importante função na imunidade, na manutenção da temperatura corporal, na função 

sensorial e na síntese de vitamina D (Baroni et al., 2012; Wickett; Visscher, 2006; 

Menon, 2002). 

A pele é formada por duas camadas, a derme e a epiderme (Venus et al., 

2011), bem como por estruturas acessórias com funções específicas como as 

glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e os folículos pilosos (Zhang; Michniak-

Kohn, 2012) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Estrutura da pele 

 

A pele está dividida em duas camadas: derme e epiderme. A epiderme é a camada mais superficial e 
a derme é mais espessa, localizada abaixo da epiderme e acima do tecido subcutâneo. Além disso, ela 
possui anexos cutâneos como a glândula sebácea, anexa ao folículo piloso, e a glândula sudorípara. 

 

A derme, camada mais profunda, está localizada adjacentemente à tela 

subcutânea e é bem vascularizada (Menon, 2002). O fibroblasto, principal célula 

dessa camada, é responsável pela síntese dos componentes da derme, como o 

colágeno (substância mais abundante), a elastina e todos os outros componentes da 
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matriz extracelular (MEC) (Qin et al., 2017; Zhang; Michniak-Kohn, 2012), que 

conferem resistência e elasticidade a essa camada. 

A camada mais externa do tecido cutâneo é a epiderme, responsável pela 

função de barreira desse tecido e por evitar a perda de água e a entrada de toxinas e 

patógenos. A epiderme possui 4 tipos celulares. Os melanócitos são células 

responsáveis pela síntese de melanina, o pigmento da pele, e estão distribuídos na 

camada mais profunda da epiderme. As células de Langerhans são células dendríticas 

que representam a primeira linha de defesa imune da pele, pois são células 

apresentadoras de antígenos. As células de Merkel possuem função sensorial na 

epiderme, com mecanorreceptores sensíveis ao toque (Yousef et al., 2020). Os 

queratinócitos são a principal célula da epiderme e têm origem ectodérmica. Essas 

células dispõem-se formando uma rede coesa e dinâmica, conferindo proteção e 

capacidade de regeneração à pele (Simpson et al., 2011).  

À medida que migram em direção à superfície, os queratinócitos sofrem 

complexas modificações morfológicas e bioquímicas coordenadas, orquestradas por 

mudanças na expressão de genes específicos, que constituem o processo de 

diferenciação dos queratinócitos (Klar et al., 2018; Botchkareva et al., 2012). 

 

1.1. Diferenciação da epiderme 

 

A epiderme é formada por quatro estratos ou camadas (Figura 2), sendo que 

o estrato basal é a camada germinativa na qual os queratinócitos proliferam como uma 

fileira única de células (Jiang et al., 2020). As células-filha são impelidas para as 

camadas superiores, atingindo a camada mais externa, o estrato córneo, em, 

aproximadamente, 28 dias. No estrato espinhoso, logo acima do estrato basal, as 

células são maiores e apresentam um sistema de adesão intercelular com tonofibrilas, 

que conferem um aspecto espinhoso aos queratinócitos (Simpson et al., 2011; Warhol 

et al., 1983).  

Já na camada granulosa, as células se distinguem pela presença de grânulos 

proteicos conhecidos como grânulos querato-hialinos (Baroni et al., 2012; Tezuka et 

al., 1992), enquanto a camada córnea caracteriza-se pela presença de células 

totalmente diferenciadas, os corneócitos, que estão em contato direto com o meio 

ambiente. É o estrato córneo (EC) que confere a função de defesa contra 
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microrganismos, proteção física e química, além de prevenir a perda excessiva de 

água (Baroni et al., 2012; Wickett; Visscher, 2006). 

As mudanças mais críticas na diferenciação dos queratinócitos ocorrem na 

transição entre o estrato granuloso e o córneo, sendo verificada intensa atividade 

proteolítica. Na camada córnea, a ação combinada de diferentes enzimas resulta na 

perda do núcleo e de outras organelas, restando apenas uma rede complexa de 

proteínas e lipídeos (Venus et al., 2011). 

O cálcio possui papel essencial na diferenciação das células na epiderme. 

Além de regular a expressão e síntese de proteínas marcadoras da diferenciação 

epidérmica, o gradiente extracelular de íons de cálcio é importante para a adesão 

entre as células e diferenciação dos queratinócitos. 

De modo geral, a concentração de íons cálcio é baixa na camada basal, 

possibilitando a organização das células em uma monocamada, com função 

proliferativa e baixa comunicação intercelular. Porém, o gradiente de cálcio aumenta, 

gradativamente, conforme se aproxima das camadas superiores, sendo que a 

concentração máxima ocorre na região superior da camada granulosa, onde há um 

influxo desses íons para o citosol dos granulócitos, responsável pela rápida 

diferenciação dessas células em corneócitos. O influxo de cálcio também estimula a 

exocitose do conteúdo dos corpos lamelares, ricos em lipídios, das células da região 

superior do estrato granuloso, no espaço intercelular (Cornelissen et al., 2007; Menon, 

2002) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Estrutura da epiderme e gradiente de íons de cálcio  
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O estrato basal é a camada adjacente à lâmina basal. O estrato espinhoso recebe esse nome pela 
presença de desmossomos, que conferem o aspecto “espinhoso” às células, e são responsáveis pela 
adesão celular. O estrato granuloso caracteriza-se pela presença de grânulos querato-hialinos. O 
estrato córneo é a camada mais externa e caracteriza-se pela presença de células achatadas, 
anucleadas e das estruturas de conexão intercelular chamadas de corneodesmossomos. A 
concentração dos íons cálcio aumenta, gradativamente, até a porção superior da camada granulosa e 
decai no estrato córneo. Adaptado de Ovaere et al. (2009).  

 

Durante o processo de cornificação, o sistema de adesão celular também 

sofre modificações. Os desmossomos, estruturas responsáveis pela adesão 

intercelular dos queratinócitos do estrato espinhoso, unem-se por ligações-cruzadas 

à corneodesmosina produzida no estrato granuloso, formando os 

corneodesmossomos (Caubet et al., 2004) (Figura 2). 

 

1.2. Processo de descamação e as calicreínas teciduais 

 

No processo de descamação normal da pele, o corneodesmossomo é 

degradado por proteases epidérmicas, como as calicreínas teciduais (hK) 5, 7 e 14 

(Kypriotou et al., 2012; Hoffjan; Stemmler, 2007), e perde sua função, permitindo que 

os corneócitos se soltem, gradualmente, para o meio externo (Caubet et al., 2004). 

Alterações nesse processo podem comprometer o equilíbrio entre a diferenciação e a 

descamação epidérmica e resultar na perda da homeostasia da pele, como ocorre em 

determinadas patologias cutâneas (Lim, 2021; Tanaka et al., 2011). 

As hK são uma família de proteínas codificadas por quinze genes (KLK) de 

serino-proteases homólogas (Diamandis; Yousef, 2001), sendo que os seguintes 
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genes são expressos na pele: KLK1, KLK4, KLK5, KLK6, KLK7, KLK8, KLK9, KLK10, 

KLK11, KLK13 e KLK14 (Borgoño et al., 2004). A regulação da atividade das hK na 

pele ocorre por meio da interação com diferentes proteínas e inibidores. A hK 5 é 

expressa no estrato granuloso e córneo, já a hK 6 é encontrada em toda a epiderme, 

mas em maior proporção no estrato granuloso. A hK 7, por sua vez, está presente na 

camada basal ou nas camadas superiores do estrato granuloso.  

Acredita-se que a hK 5 seja a principal envolvida na ativação da cascata de 

reações das hK. Ela é autoativada ou ativada por hK14 e participa da ativação das hK 

2, 3, 6, 7, 11, 12 e 14. Sua atividade é tipo tripsina e degrada corneodesmosina, 

desmogleina-1 e desmocolina 1, componentes do corneodesmossomo. Já a hK7 

possui atividade do tipo quimotripsina e tem como principal substrato a 

corneodesmosina (Nauroy; Nyström, 2019; Ovaere et al., 2009; Ishida-Yamamoto; 

Iizuka, 2005). Além de clivar a desmogleina-1, a hK6 participa na proliferação e 

descamação da epiderme (Komatsu et al., 2007). Sabe-se que a hK6 apresenta alta 

expressão durante a inflamação e em células tumorais (Kishibe et al., 2016).  

Embora as hK estejam envolvidas na dinâmica de renovação da epiderme, a 

atividade excessiva dessas enzimas está relacionada a um desequilíbrio na 

descamação da pele e a doenças que resultam na perda da função da epiderme, como 

ocorre na dermatite atópica, psoríase e síndrome de Netherton (Nauroy; Nyström, 

2019; Tanaka et al., 2011). 

 

1.3. Proteínas marcadoras da diferenciação 

 

Ao longo do processo de diferenciação dos queratinócitos, há expressão 

coordenada de diferentes proteínas. Algumas dessas proteínas são utilizadas como 

marcadores da diferenciação epidérmica, como as citoqueratinas (CQ) 1, 5, 10 e 14, 

a involucrina, a filagrina, a loricrina e a p63, as quais apresentam expressão específica 

nos distintos estratos da epiderme (Kypriotou et al., 2012).  

As CQ constituem uma família de proteínas sintetizadas na epiderme que 

compõem o citoesqueleto. Essas proteínas têm distribuição característica para cada 

tipo de epitélio e, na maioria das vezes, são encontradas aos pares formando 

heterodímeros, os quais se relacionam à estrutura tridimensional do citoesqueleto 

(Almeida Júnior, 2004). As CQ 1 e 10 são expressas no estrato espinhoso enquanto 

as CQ 5 e 14 são expressas no estrato basal (Candi et al., 2002). As células que 
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expressam as CQ5 e 14 estão comprometidas com a diferenciação epidermal (Byrne 

et al., 1994; Koster; Roop, 2007). Além disso, Alam et al. (2011) observaram que CQ5 

e CQ14 têm uma função fundamental na promoção e manutenção da proliferação de 

células basais e que essas proteínas são as possíveis controladoras do processo de 

diferenciação da epiderme. Já a presença de CQ1 e 10 indica que as células estão 

em processo de diferenciação terminal (Micallef et al., 2009). O fator de transcrição 

p63, expresso no estrato basal, desempenha importante função na proliferação e 

diferenciação de queratinócitos (Fuchs, 2008).  

A involucrina é considerada um dos principais marcadores da diferenciação 

terminal dos queratinócitos (Eckert et al., 1993). Ela é substrato da transglutaminase 

1 e funciona como base estrutural, no qual outras proteínas do estrato córneo se ligam 

por meio de ligação cruzada covalente (Crish et al., 1993). Essa proteína, de 68 kDa, 

é hidrossolúvel, ácida (Ishida-Yamamoto; Iizuka, 1998) e possui vários resíduos de 

glutamina envolvidos na formação de ligações isopeptídicas covalentes (Nemes; 

Steinert, 1999).  

A expressão da involucrina é ausente nas camadas basais e inicia-se nas 

camadas supra basais (Adhikary et al., 2004), conforme indicado na Figura 3. No 

entanto, sua expressão pode ser alterada em diferentes doenças da pele, sendo super 

expressa durante a fase hiperproliferativa no processo de cicatrização ou nas 

camadas mais próximas ao estrato basal em casos de hiperplasia benigna ou psoríase 

(Li et al., 2000). 
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Figura 3 - Estrutura da epiderme 

 

A epiderme divide-se em quatro estratos: basal, espinhoso, granuloso e córneo. O estrato basal ancora-
se à derme por meio de hemidesmossomos associados à queratina. Neste estrato, são expressas as 
CQ 5, 14 e 15 e p63. No estrato espinhoso, encontram-se estruturas de adesão como os desmossomos 
e as junções GAP e são expressas as CQ1 e CQ10. No estrato granuloso, as células produzem 
grânulos querato-hialinos, compostos por filagrina, involucrina e loricrina. Também são expressas as 
calicreínas hK5 e hK7. O estrato córneo é responsável pela função barreira, constituído por células 
anucleadas chamadas de corneócitos, onde há maior expressão de hK6. Adaptado de Simpson et al. 
(2011). 

 

Outra importante proteína marcadora da diferenciação terminal é a filagrina. 

Seu precursor, a profilagrina, é o principal componente dos grânulos querato-hialinos 

presentes nos queratinócitos do estrato granuloso. A partir da desfosforilação e 

proteólise da profilagrina formam-se múltiplos monômeros de filagrina. Esses, por sua 

vez, realizam ligação-cruzada à filamentos intermediários de queratina, por ação da 

enzima transglutaminase, os quais se agregam em macrofibrilas e formam uma matriz 

insolúvel de queratina (Sandilands et al., 2009). 

 

1.4. Importância da epiderme em aplicações terapêuticas ou 

biotecnológicas 
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Devido a sua importância, a pele tem sido um órgão extensivamente 

estudado, buscando-se aprimorar, cada vez mais, a compreensão do processo de 

diferenciação epidérmica e os mecanismos relacionados. Elucidar os processos 

envolvidos na pele, tanto em eventos fisiológicos quanto em condições patológicas, é 

fundamental frente à demanda emergente para o desenvolvimento de soluções 

relacionadas aos tecidos cutâneos na medicina regenerativa, bioengenharia de 

tecidos, terapia gênica e modelos de estudo in vitro (Ojeh; Navsaria, 2014). 

No contexto da terapia gênica, a epiderme é um tecido de interesse, inclusive, 

para doenças sistêmicas. Os queratinócitos são células capazes de sintetizar e 

secretar substâncias, tornando-se interessantes para o gene delivery, sendo que os 

produtos da expressão do transgene na epiderme podem permear a derme e entrar 

na circulação sanguínea ou, ainda, ter ação local (Fakharzadeh et al., 2000). Já a 

epiderme cultivada in vitro é explorada para diversas aplicações clínicas, como testes 

de drogas e cosméticos, além de enxertia, como no caso de queimaduras, úlceras 

crônicas e problemas na mucosa oral (Kamolz et al., 2006).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2020, os custos 

relacionados aos cuidados de saúde de crianças com queimaduras nos Estados 

Unidos da América ultrapassaram US$ 211 milhões (World Health Organization, 

2021), sendo o tratamento de queimados um desafio que envolve grande risco séptico 

enquanto não há o fechamento da ferida. Especificamente, no caso de lesões muito 

extensas, a enxertia de pele é difícil e, normalmente, não há tecido suficiente nas 

regiões doadoras para cobrir toda a ferida (Chavez-Munoz et al., 2013; Kamolz et al., 

2006). Nesse sentido, a terapia celular e a bioengenharia de tecidos cutâneos são 

tecnologias exploradas para transplante e enxertia de pele. Porém, ainda não há um 

modelo substituto ao tecido cutâneo suficientemente adequado e funcional (Kaur et 

al., 2019; Girija et al., 2018).  

O uso de queratinócitos, por exemplo, tem sido investigado para a terapia 

celular em processos de cicatrização ou modelos de pele, mas um dos principais 

obstáculos para seu uso é a capacidade limitada de proliferação dessas células em 

cultura. Assim, uma alternativa utilizada é a pele descelularizada de cadáver, contudo, 

tal estratégia está relacionada a potente resposta imune e/ou rejeição (Akhavan-

Tavakoli et al., 2017). Nesse contexto, as células-tronco têm se mostrado uma 

alternativa viável para esse fim devido a sua capacidade de autorrenovação e de se 

diferenciar em distintas linhagens celulares (Heng et al., 2005). 
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1.5. Células-Tronco para aplicações terapêuticas na pele ou modelos in vitro 

 

Diferentes tipos de células-tronco têm sido explorados para uso em 

estratégias que visam à obtenção de tecidos cutâneos, embora, o uso terapêutico 

dessas células também apresente limitações. É importante ressaltar que 

queratinócitos diferenciados a partir de células-tronco da própria epiderme são de 

difícil obtenção e os métodos para seu isolamento oferecem baixo rendimento 

(Quatresooz et al., 2012; Tumbar, 2012).  

Em relação às células-tronco embrionárias, apesar de serem interessantes 

por sua pluripotencialidade, seu uso apresenta restrições no que se refere ao potencial 

tumorigênico pós transplante, acessibilidade, além de problemas éticos, já que são 

obtidas de embriões (King; Perrin, 2014). Como alternativa, a obtenção das células-

tronco adultas oferece menos preocupações éticas, porém, os métodos para sua 

obtenção, normalmente, são invasivos e essas células apresentam menor potencial 

de diferenciação (Akhavan-Tavakoli et al., 2017). 

As células-tronco mesenquimais (CTM) têm se mostrado clinicamente 

promissoras, mais versáteis e têm ampla capacidade de diferenciação em distintos 

tipos celulares como adipócitos, condrócitos e osteócitos (Lin et al., 2018; Luo et al., 

2010; Heng et al., 2005). Essas células são consideradas multipotentes, apresentam 

aspecto fibroblastoide, aderem ao plástico e formam colônias quando cultivadas in 

vitro (Uccelli et al., 2008). 

As CTM podem ser extraídas de diferentes fontes como a medula óssea, 

cordão umbilical, tecido adiposo, sangue menstrual e outras, podendo haver variação 

na expressão de marcadores específicos de CTM entre elas. Essas células 

apresentam boa capacidade de expansão, sem perder sua multipotencialidade 

(Bydlowski et al., 2009).  

Inicialmente, os estudos propondo terapia celular com CTM avaliaram o uso 

autólogo dessas células. No entanto, além de representar um alto custo na obtenção 

e testes de segurança para o preparo das células de cada paciente, ainda há a 

limitação que muitos dos pacientes possuíam níveis reduzidos de CTM para extrair, 

aumentando o tempo de expansão das células para atingir a dose esperada (Pittenger 

et al., 2019).  
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Posteriormente, verificou-se que o uso alogênico ou até mesmo xenogênico 

de CTM tem sido tão eficaz quanto o uso autólogo. Isso se deve, pois essas células 

expressam baixos níveis de antígeno de histocompatibilidade humano (HLA, do inglês 

human leukocyte antigens), além de expressar HLA de Classe I em sua superfície e 

não de Classe II. Além disso, elas possuem propriedades imunossupressoras e 

imunomoduladoras, capazes de reduzir a rejeição no hospedeiro, inibir a proliferação 

de linfócitos, evitar a apoptose de células T e limitar diversas respostas inflamatórias, 

como o fator de crescimento transformador β (Pittenger et al., 2019; Wang et al., 

2014b; Le Blanc et al., 2003). 

As CTM também são exploradas pelo efeito de suas secreções parácrinas ou 

para uso como veículo na terapia gênica (Uchibori et al., 2014). Seu crescimento é 

inibido quando atingem confluência máxima e considera-se que, entre as passagens 

12 a 15, as CTM começam a apresentar proliferação e multipotencialidade reduzidas, 

especialmente, quando obtidas de doadores adultos (Bydlowski et al., 2009). 

Outro fator importante para o uso dessas células é que já foi demonstrada sua 

capacidade de originar tipos celulares não relacionados ao folheto embrionário do qual 

derivaram, como neurônios, hepatócitos, células musculares e outros (Nunes et al., 

2009).  

Idealmente, buscam-se fontes de CTM cuja obtenção seja indolor e não 

invasiva. Nesse contexto, as CTM provenientes do sangue menstrual consistem em 

uma fonte de fácil obtenção e não invasiva e se mostraram boas candidatas para a 

diferenciação em hepatócitos (Khanjani et al., 2014) e células cardíacas (Hida et al., 

2008) quando comparadas às CTM de medula óssea.  

As CTM do cordão umbilical também são um tipo de célula-tronco adulta cuja 

obtenção não é invasiva. Elas podem ser extraídas de maneira simples, segura e 

indolor, o que consiste em uma vantagem quando comparadas a outras fontes de 

células-tronco adultas (Nunes et al., 2007; Kamolz et al., 2005). Há duas fontes de 

CTM no cordão umbilical: elas podem ser extraídas do sangue do cordão umbilical 

(sangue fetal retido na placenta durante o nascimento) ou da geleia de Wharton no 

próprio cordão umbilical (Bydlowski et al., 2009). Essas células são menos 

imunorreativas (Nunes et al., 2009) e têm propriedades imunossupressoras, anti-

inflamatórias e anti-proliferativas (Owczarczyk-Saczonek et al., 2017; Uccelli et al., 

2008). 
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Especificamente sobre os efeitos parácrinos das CTM na pele, sabe-se que 

elas criam um microambiente favorável à cicatrização tecidual, estimulando a 

migração de fibroblastos e queratinócitos nos tecidos lesionados, por meio da 

secreção de citocinas e fatores de crescimento (Dong et al., 2017). No entanto, há 

poucos estudos relacionados à diferenciação de CTM em queratinócitos. 

Nosso grupo já demonstrou que as CTM do cordão umbilical podem se 

diferenciar em queratinócitos, após cultivo bidimensional em meio contendo íons 

cálcio 1,8 mM e EGF 5 ng/ml, que consiste em alta concentração desse íon, em um 

processo similar ao que ocorre na pele humana, sendo verificada a expressão de 

diferentes proteínas marcadoras da diferenciação epidérmica (Santos et al., 2016).  

 

1.6. Estratégias para monitorar a diferenciação de células-tronco  

 

Apesar dos recentes avanços na bioengenharia de tecidos e cultura 3D, além 

de ter sido demonstrado que CTM transplantadas in vivo têm a capacidade de se 

diferenciar no tecido de forma específica, a regeneração completa de um órgão ainda 

não foi alcançada, sendo necessário compreender melhor a influência do 

microambiente e dos processos envolvidos na sua diferenciação, assim como acessar 

se as células sofreram fusão ou se diferenciaram adequadamente (Bhowmick et al., 

2016; Fu; Li, 2009). Ainda, a plasticidade das células-tronco pode incutir em certa 

instabilidade no fenótipo celular. Por isso, o acompanhamento dessas células e de 

seu fenótipo são fundamentais para compreender os processos envolvidos no seu uso 

na medicina regenerativa e em outras aplicações (Fu; Li, 2009). 

Todavia, monitorar a diferenciação e o comprometimento dessas células em 

tipos celulares específicos permanece um desafio (Crowley et al., 2019). Os métodos 

existentes apresentam limitações, já que a maioria das técnicas laboratoriais utilizadas 

para acompanhar a proliferação e diferenciação dessas células requer a obtenção de 

extratos celulares ou teciduais, o que inviabiliza avaliar a expressão proteica de um 

mesmo grupo celular ao longo do tempo (Crowley et al., 2019; Lin et al., 2018; Hwang 

et al., 2017; Sundaramurthi et al., 2014; Kamolz et al., 2005).  

Já os ensaios para monitorar células-tronco transplantadas in vivo abrangem, 

geralmente, métodos invasivos, como a retirada de biópsias (Chavez-Munoz et al., 

2013; Nunes et al., 2007), o que aumenta o risco de infecções e retratam uma pequena 

área do tecido (Crowley et al., 2019; Nguyen et al., 2010). Como alternativa, foi 
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realizada a análise por meio de imagem em ressonância magnética de células 

marcadas com óxido de ferro, um método não invasivo, o qual não se mostrou sensível 

para um pequeno número de células, sendo a marcação celular reduzida pela 

proliferação e não adequada para distinguir células mortas (Gyöngyösi et al., 2008). 

Desse modo, estabelecer protocolos eficientes que permitam o 

monitoramento on line do processo de diferenciação das CTM em queratinócitos, tanto 

in vitro quanto in vivo, pode favorecer o estudo do comportamento dessas células 

quando transplantadas e/ou usadas para a produção de tecidos por técnicas de 

bioengenharia. 

Nesse contexto, o uso de genes repórter bioluminescentes ou fluorescentes, 

sob controle de promotores de genes específicos do tecido alvo, são cada vez mais 

explorados para acompanhar a diferenciação de células-tronco em diferentes tipos 

celulares (Hwang et al., 2017; Narai et al., 2015; Nguyen et al., 2010; Gyöngyösi et al., 

2008). Na pele, essa proposta vem ganhando espaço no estudo dos mecanismos 

relacionados ao processo de diferenciação, da regulação da expressão de proteínas 

nos diferentes estratos da epiderme e de doenças cutâneas, como o lúpus eritematoso 

e a psoríase (Romero et al., 1999). 

Para células-tronco transplantadas, por exemplo, o uso de genes repórter 

associados a métodos de imagem oferece alta sensibilidade e versatilidade, o que 

permite monitoramento em tempo real da migração e proliferação dessas células 

(Schomann et al., 2019). Ainda, permite identificar as células vivas, uma vez que a 

presença das proteínas repórter depende da sua adequada expressão nas células 

analisadas (Gyöngyösi et al., 2008). 

Vários promotores já foram testados na tentativa de se encontrar o melhor 

sistema para expressão gênica, como o promotor de citomegalovírus (pCMV). É 

importante saber, ainda, se o promotor é capaz de garantir alta expressão do 

transgene e de não ser silenciado ao longo do tempo ou após a diferenciação (Hong 

et al., 2007; Kim et al., 2007). 

Diferentes promotores reguladores da expressão de proteínas marcadoras de 

diferenciação epidérmica são já foram pesquisados para essa finalidade, como o 

promotor de CQ1 ou CQ14 (Ghazizadeh et al., 2002; Merritt et al., 2002). Porém, como 

a involucrina possui expressão tecido e estrato-específica, seu promotor (pINV) torna-

se um candidato mais adequado para acessar a diferenciação terminal de 

queratinócitos (Fakharzadeh et al., 2000).  
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1.7. Promotor de Involucrina 

 

Carroll et al. (1993) foram um dos primeiros a demonstrar que a involucrina 

tem expressão tecido e estrato-específica. Em seu trabalho, foi utilizado o pINV para 

controlar a expressão do gene repórter β-galactosidase em camundongos 

transgênicos. A partir desses estudos, diferentes grupos utilizaram pINV na terapia 

gênica ou para estudo de patologias cutâneas, na transativação de genes de interesse 

de forma estrato-específica na epiderme (Di et al., 2012; Jaubert et al., 2004; 

Ghazizadeh et al., 2002; Seery et al., 1997; Romero et al., 1999). 

Fakharzadeh et al. (2000), por exemplo, propuseram o tratamento da 

hemofilia A, causada por defeitos no gene do fator VIII, por meio da terapia gênica 

cutânea utilizando o pINV para promover a expressão do fator VIII humano na 

epiderme suprabasal. Além de ser expresso seletivamente nas camadas suprabasais, 

o que permite liberação constante e controlada, esse fator foi capaz de atravessar a 

derme e teve ação sistêmica, corrigindo a hemofilia A. 

Outra vantagem do uso desse promotor é que a involucrina não sofre 

influência de diferentes fatores que afetam a expressão gênica em queratinócitos 

como ocorre com outras proteínas. Além disso, em cultura, a involucrina é expressa 

nas células epidérmicas inclusive em condições nas quais outros marcadores não são 

bem expressos (Bose et al., 2012; Kasparek et al., 2012; Mannik et al., 2010; Carroll 

et al., 1993; Magnaldo et al., 1992; Mehrel et al., 1990; Kopan et al., 1987). 

O pINV contempla a região regulatória do gene da involucrina, situado a 

montante do sítio de início da transcrição, com 2473 pb (Carroll et al., 1993). Esse 

promotor possui duas regiões essenciais, onde estão presentes os elementos 

transcricionais necessários para a expressão dessa proteína: região regulatória distal 

(RRD) e região regulatória proximal (RRP) (Crish et al., 2006; Banks et al., 1998).  

A RRD situa-se entre os nucleotídeos -2473 e -2088 e é responsável pela 

máxima atividade desse promotor. O pINV possui cinco sítios de ligação de proteínas 

ativadoras 1 (AP1 1-5) (Welter et al., 1995), conforme mostrado na Figura 4. A região 

RRD possui o sítio de ligação AP1-5 e o de ligação da proteína de especificidade 1 

(Sp1), nos quais se ligam diversos fatores de transcrição. O sítio AP1-5 é essencial 

para a função da RRD e, quando silenciado, toda a região é inativada. Já o sítio de 

ligação Sp1 maximiza a ação do sítio de ligação AP1 na ativação da transcrição 
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(Banks et al., 1998; Welter et al., 1995). A região RRP está localizada entre os 

nucleotídeos -241/-7 e possui o sítio de ligação do fator de transcrição da proteína 

estimuladora ligante de CCAAT (C/EBP) e o sítio de ligação AP1-1, necessários à 

ativação de pINV (Crish et al., 2006). 

Diferentes sequências de pINV têm sido estudadas. Carroll et al. (1993) 

apresentaram evidências de que a região regulatória da involucrina junto ao íntron 

inicial confere máxima expressão tecido-específica dessa proteína em queratinócitos 

em passagens iniciais, na qual o íntron desempenha função na regulação da 

expressão in vivo. Ghazizadeh et al. (2002), contudo, demonstraram que uma variante 

mínima e funcional de pINV, com 754 pb, garantiu elevada expressão de proteínas 

sob seu controle, bem como sua presença estrato-específica em queratinócitos. Além 

disso, demonstraram que a expressão de proteínas sob o controle de pINV com 2473 

pb e o pINV mínimo funcional (pINVf) é similar. 

 

Figura 4 - Esquema do promotor de involucrina. 

 

O promotor de involucrina, com 2473 pb, possui duas regiões regulatórias RRP, situada entre os 
nucleotídeos -241/ -7, e RRD, entre -2473 e -2088 (caixa cinza), responsáveis pela atividade ótima 
desse promotor e que contemplam os principais sítios de ligação de fatores de transcrição para a 
expressão da involucrina. Esse promotor possui 5 sítios de ligação dos fatores de transcrição AP1 
(círculos pretos), SP1 (quadrado verde) e C/EBP (quadrado vermelho). Adaptado de Crish et al. (2006). 

 

Welter et al. (1995) foram os primeiros a identificar os 5 sítios de ligação AP1 

em pINV. O grupo de fatores de transcrição AP1 consiste em homo e heterodímeros 

de duas famílias de proteínas jun (c-jun, junB, junD) e fos (c-fos, fosB, fosB2, Fra-1, 

Fra-2). Apesar de se ligarem a mesma sequência consenso de DNA, eles respondem 

diferentemente dependendo do estímulo. Esse estudo também verificou que os sítios 

AP1-1 e AP1-5 são os sítios essenciais para a expressão da involucrina e que a 

mutação simultânea desses sítios reduziu em 80% a expressão da proteína. Além 

disso, sugere-se que Fra-1, junB e junD sejam os principais fatores de transcrição que 

se ligam a esses sítios. Os sítios AP1-5 e SP1 agem de forma sinérgica, o que 
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evidencia a importância da sua proximidade. Ainda, a expressão de involucrina de 

forma tecido e estrato-específica depende da presença simultânea de múltiplos 

fatores de transcrição (Banks et al., 1998). 

O mecanismo completo da regulação da diferenciação epidérmica e da 

transcrição de involucrina ainda não é totalmente compreendido, embora os efeitos 

de diferentes estímulos sejam avaliados para se determinar as vias de sinalização 

envolvidas na transcrição dessa proteína (Deucher et al., 2002). Conforme descrito 

anteriormente, o gradiente de cálcio extracelular tem grande influência sobre a 

diferenciação de queratinócitos e na expressão de diferentes proteínas epidérmicas 

como a involucrina e as hK (Ovaere, et al., 2009). Uma das vias de regulação 

dependente de cálcio é a da proteína quinase C (PKC), na qual as isoformas mais 

abundantes nos queratinócitos são a PKCα e PKCδ (delta) (Deucher et al., 2002). 

A via da PKC, que contempla a cascata da proteína quinase ativada por 

mitógenos (MAPK, do inglês mitogen activated protein kinases), é uma das mais bem 

caracterizadas na diferenciação de queratinócitos. As células recebem sinais 

extracelulares e iniciam uma cascata coordenada de respostas intracelulares, na qual 

MEK quinase (MEKK) ativa a proteína quinase ativada por mitógenos de ERK (MEK) 

que, por sua vez, ativa uma MAPK. Três grupos de MAP quinases já foram 

identificados em células de mamíferos: ERK (do inglês, extracellular signal regulated 

kinases) ativados por mitógenos, JNK/SAPK (do inglês, c-Jun N-terminal kinase/stress 

activated protein kinases) ativados por estresse e p38. A ativação de MAPK ocorre 

por fosforilação de resíduos de tirosina e treonina e as MAPK translocam-se para o 

núcleo, onde sofrem fosforilação e ativam fatores de transcrição e outras proteínas 

(Figura 5). Os fatores de transcrição ligam-se aos sítios de ligação específicos no 

DNA, no sítio de ligação AP1 de pINV no caso da involucrina, e medeiam a sua 

expressão (Efimova et al., 1998).  

Além de sofrer influência do gradiente de cálcio extracelular, já foi 

demonstrado que essa via é dependente de forbol éster. O acetato de 12-O-

tetradecanoilforbol-13 (TPA) é um forbol éster usado no estudo do processo de 

diferenciação de queratinócitos, que aumenta a expressão de proteínas marcadoras, 

como a involucrina. Nesse contexto, TPA foi capaz de aumentar de 10 a 100 vezes a 

ligação de AP1 aos sítios AP1-1 e AP1-5. (Welter et al., 1995). Uma das vias 

demonstradas pela qual TPA aumenta a expressão de involucrina foi a via 

PKC/Ras/MEKK1/MEK3/p38/RK/AP1. O mesmo grupo verificou que Raf-1, MEK4, 



42 
 

JNK/SAPK e ERK1/2 não estão envolvidos na expressão de involucrina nessa via 

(Efimova et al., 1998). Posteriormente, Eckert et al. (2004) propuseram a via de 

regulação PKC/Ras/ MEKK1/ MEK3/ p38δ, conforme ilustrado na Figura 5. Por sua 

vez, p38δ aumenta os níveis dos fatores de transcrição AP1 (junB, junD e Fra-1), SP1 

e C/EBP (C/EBPα, β, δ). 

 

Figura 5. Esquema ilustrativo da regulação da expressão de involucrina pela via MAPK 

 

A regulação da expressão da involucrina ocorre, principalmente, pela ativação do pINV pela via MAPK. 
Através do estímulo de TPA ou cálcio, inicia-se a cascata de reações e ativação da proteína quinase C 
(PKC). A MAPK p38δ, estimulada por MEK3, aumenta os níveis dos fatores de transcrição AP1, SP1 e 
C/EBP. Esses fatores interagem com os respectivos sítios de ligação no pINV, indicados na figura 
como: AP1-1 e 5 (círculo preto), SP1 (caixa verde), C/EBP (caixa vermelha). Adaptado de Eckert et al. 
(2004). 

 

Ainda nesse contexto, Crish et al. (2006) verificaram a regulação da 

expressão de involucrina in vivo em modelo de camundongo transgênico, identificando 

o sítio AP1-5 decisivo para a expressão da proteína. Contudo, quando foi realizada 

mutação no sítio SP1 da RRD, verificou-se redução na expressão da proteína, mas 

sem interrupção do processo de diferenciação dos queratinócitos. Na RRP, o sítio 

C/EBP também mostrou ser importante para a expressão, que também é regulada 

pela cascata de MAPK, aumentando a ligação do fator de transcrição C/EBPα. Desta 
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forma, esses três sítios de ligação são necessários para expressão adequada e 

estrato-específica da involucrina. Contudo, é necessário salientar que há diferenças 

na regulação da expressão dessa proteína durante o processo de diferenciação entre 

camundongos e humanos, assim como in vivo e in vitro. AP1-1, por exemplo, tem 

papel importante na regulação de queratinócitos em cultura, mas não se mostrou 

fundamental no modelo in vivo (Crish et al., 2006). 

 

1.8. Métodos de transferência de gene virais e não virais 

 

Além de trazer novas perspectivas para a medicina regenerativa e terapia 

gênica, as CTM representam um veículo ideal para a expressão de proteínas 

terapêuticas, como agentes anticancerígenos (Uchibori et al. 2014). Entretanto, assim 

como outras células primárias, as CTM são de difícil transfecção. Por isso, há uma 

busca por recursos mais eficazes para a transferência de genes visando à expressão 

sustentada nas células alvo e ausência de toxicidade (Naldini, 1998). Diferentes 

métodos têm sido explorados nas últimas décadas, sendo eles virais ou não virais. 

Os métodos não virais apresentam vantagens no seu uso, como 

escalabilidade, baixo custo de produção, menor toxicidade e imunogenicidade (Wang 

et al., 2014a). Em relação a esses vetores, as CTM podem ser transfectadas por 

métodos físicos, que envolvem a eletroporação, nucleofecção e a sonoporação, ou 

métodos químicos, que abrangem o uso de agentes lipídicos, carreadores poliméricos 

ou nanopartículas inorgânicas.  

As técnicas não virais são pouco eficazes em CTM e têm maior impacto na 

viabilidade celular, sendo que a eletroporação ou nucleofecção podem representar 

uma taxa de morte celular de até 40% (Park et al., 2015; Santos et al., 2011). A 

transfecção por nucleofecção tem se mostrado mais eficaz do que a eletroporação, 

resultando em 45% de células expressando o gene de interesse, mas com viabilidade 

celular em torno de 17% (Hamm et al., 2002). 

Os métodos que utilizam agentes químicos lipídicos ou poliméricos também 

são de baixo rendimento, resultando em cerca de 2 a 35% de células transfectadas. 

Em CTM, um dos métodos não virais mais utilizados é a lipofecção, contudo, essa 

técnica apresenta baixa eficiência de transfecção para essas células, sendo 

reportados valores menores de 15% (de Carvalho et al., 2018).  
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Na lipofecção, um reagente lipídico catiônico, a lipofectamina, é misturado ao 

DNA para facilitar sua entrada nas células. Os lipídios positivamente carregados 

interagem, eletrostaticamente, com os ácidos nucleicos (de carga negativa), formando 

lipossomas que possibilitam a endocitose pelas células-alvo e liberam o DNA no 

citoplasma (Cheung et al., 2018). A lipofecção não depende somente da endocitose, 

mas também da divisão celular, na qual o DNA pode alcançar o núcleo devido às 

modificações no envoltório nuclear após a mitose.  

Diferentes autores tentaram otimizar os parâmetros para transfecção usando 

esse reagente, alcançando valores em torno de 20 a 35 % de células transfectadas e 

maior viabilidade celular após lipofecção. Carvalho et al. (2018), por exemplo, 

estabeleceram um protocolo otimizado para a transfecção de CTM com Lipofectamine 

3000®, alcançando de 20 a 26% de eficiência. Porém, Cheung et al. (2018) verificaram 

que, em CTM da medula óssea, esse reagente teve eficiência inferior à do reagente 

Lipofectamine LTX (Invitrogen), e o número de células recuperadas foi bem menor, 

indicando maior toxicidade para as células. Já o reagente polimérico Trans-IT 2020 

(Mirus) resultou em menor proporção de unidades de células com GFP, mas a 

viabilidade celular foi superior. 

Nesse sentido, os métodos de transferência gênica com vírus têm se 

mostrado mais efetivos para entrega e integração do gene de interesse nas CTM. 

Esse método não compromete a capacidade de autorrenovação e diferenciação das 

células, sendo possível alcançar uma transfecção de até cerca de 90% (Park et al., 

2015). Entretanto, é necessário considerar que o uso dos métodos virais pode 

representar riscos pelo potencial oncogênico, tumorigênico e imunogênico. Além 

disso, a transdução em CTM apresenta outras limitações, podendo apresentar menor 

eficiência com alguns tipos de vetores virais, como baixo nível de transferência do 

gene, necessidade de múltiplas rodadas de infecção, seleção ou expansão das 

células transduzidas ou mesmo a perda da expressão do transgene em longo-prazo 

(Zhang et al., 2002). 

Os vetores virais mais utilizados na transferência gênica são os baseados em 

adenovírus, baculovírus, associados ao adenovírus e lentivírus. Os vetores 

adenovirais não integram ao genoma, oferecendo expressão transitória dos genes de 

interesse (Blömer et al., 1997). Eles têm a capacidade de transduzir células 

progenitoras hematopoiéticas primitivas quiescentes e células-tronco in vivo que não 

se dividem (Strauss et al., 2006). Os baculovírus foram capazes de transduzir células-
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tronco derivadas do tecido adiposo (ADSC, do inglês adipose-derived stem-cells), 

eficientemente, com baixa toxicidade, embora não se repliquem e não integrem os 

genes de interesse (Park et al., 2015). Os vetores associados ao adenovírus estão 

relacionados a expressão de longo-prazo de genes de interesse e ausência de 

patogenicidade. Contudo, o uso in vivo de adenovírus e vetores associados ao 

adenovírus é limitado devido a parte da população possuir anticorpos contra esses 

vírus, reduzindo sua eficácia (Nayak; Herzog, 2010). 

Os vetores retrovirais oferecem alta eficiência na entrega e integração de 

genes de interesse ao genoma das células hospedeiras, expressão elevada, estável 

e a longo-prazo desses genes (Zhang et al., 2002). Os retrovírus compõem a família 

de vírus envelopados Retroviridae. Eles apresentam capacidade de carrear genes 

maiores que 10 kb. No entanto, questões de segurança ainda são importantes na 

manipulação desses vetores. Além disso, os retrovírus têm potencial oncogênico, 

devido à ativação de proto-oncogenes ou à mutagênese insercional indesejada, 

silenciando genes supressores de tumor, por exemplo (Banasik; McCray, 2010). 

Os lentivírus são um gênero específico, parte dos retrovírus complexos, e têm 

sido bastante explorados na transdução de CTM. Uma vantagem específica no uso 

dos lentivírus é que esses vírus têm seus ciclos de replicação independentes da 

divisão celular, podendo infectar células que não se dividem. Por isso, os lentivírus 

têm sido largamente utilizados para a modificação gênica de células hematopoiéticas 

in vitro, incluindo células progenitoras e células-tronco (Zhang et al., 2002). 

A propriedade dos lentivírus de infectar células que não estão se dividindo 

está relacionada à capacidade do seu complexo pré-integração de atravessar a 

membrana nuclear e devido à presença da integrase que medeia a integração do DNA 

viral ao genoma do hospedeiro. Apesar de vetores derivados de lentivírus também 

poderem gerar DNA epissomais, capazes de expressar proteínas, esses não 

persistem ao longo das sucessivas divisões celulares por não estarem integrados 

(Banasik; McCray, 2010). 

A maioria dos vetores lentivirais são baseados no vírus da imunodeficiência 

humana 1 (HIV-1 – do inglês, Human immunodeficiency virus 1), com 

aproximadamente 9 Kb, que codifica para 9 proteínas. Na infecção natural por HIV, a 

glicoproteína da membrana extracelular do vírion, codificada pelo gene Env, liga-se 

ao receptor de CD4 expresso em linfócitos T, permitindo a fusão à membrana da célula 

hospedeira, conforme mostrado na Figura 6. Na sequência, a protease (PR), 
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transcriptase reversa (TR) e integrase (IN), codificadas pelos genes gag e pol, são 

liberadas no citoplasma junto ao RNA viral (Naldini, 1998; Naldini et al., 1996).  

A TR sintetiza o DNA proviral dupla-fita a partir do RNA viral. Após ingressar 

nas células, os lentivírus entregam proteínas do complexo pré-integração e o RNA 

viral no citoplasma das células infectadas, onde ocorre a transcrição reversa do RNA 

viral. O DNA proviral dupla fita sintetizado é, então, incorporado ao complexo pré-

integração, o qual contém três proteínas: Gag matriz, Vpr e integrase. Elas interagem 

com a maquinaria nuclear e medeiam o transporte ativo do complexo pré-integração 

através dos nucleoporos (Banasik; McCray, 2010; Naldini, 1998; Naldini et al., 1996).  

A IN é a proteína responsável por mediar a integração do DNA viral ao 

genoma do hospedeiro, gerando o provírus integrado (Naldini et al., 1996). Após ser 

integrado ao genoma, a região de repetição terminal longa (LTR) regula a transcrição 

do RNA mensageiro (RNAm) viral, sendo que o LTR 5’ age como promotor e enhancer 

para a transcrição da RNA polimerase II do hospedeiro, enquanto o LTR 3’ estabiliza 

a transcrição mediando a poliadenilação.  

Inicialmente, são transcritas as proteínas Tat, Rev e Nef, proteínas com 

funções regulatórias não estruturais, sendo que a proteína Transativadora de 

Transcrição Viral (Tat) aumenta a ação de LTR 5’, enquanto Rev liga-se ao elemento 

responsivo ao Rev (RRE), facilitando o transporte dos transcritos virais para fora do 

núcleo. Por fim, o genoma viral e as proteínas são agrupados na membrana 

plasmática formando o vírion, que sai da célula hospedeira e amadurece para 

partícula viral infecciosa (Sakuma et al., 2012). 

 

Figura 6. Esquema ilustrativo do genoma viral de HIV e ciclo de vida do vírion 

A 
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B 

 

C 

 

A. O genoma viral é composto pelos genes estruturais (gag, pol, env), regulatórios (rev, tat) e outros 
(vif, vpu, nef), que codificam para 9 proteínas. O gene gag dá origem à matriz (MA), ao capsídeo (CA) 
e nucleocapsídeo (NC); pol codifica para as proteínas integrase (IN), protease (PR) e transcriptase 
reversa (TR); env está relacionado às proteínas de superfície (SU), glicoproteína (GP) 120 e 
transmembrana (TM). B. Partícula representativa dos elementos do vírion de HIV-1. C. O Ciclo de vida 
do vírion de HIV-1 inicia-se pelo reconhecimento das glicoproteínas da partícula pelo receptor CD4 de 
linfócitos T, permitindo fusão à membrana da célula hospedeira. As proteínas PR, TR e IN e o RNA 
viral de cadeia simples (ssRNA) são liberados no citoplasma. O DNA proviral é sintetizado pela TR e 
pela ação das proteínas do complexo de pré-integração, entra por transporte ativo no núcleo e é 
integrado ao DNA genômico do hospedeiro. Os genes virais são transcritos e Rev facilita o seu 
transporte para fora do núcleo. Proteínas são sintetizadas a partir dos transcritos virais. Por fim, o 
genoma viral e as proteínas são agrupados na membrana plasmática formando o vírion, que sai da 
célula hospedeira e amadurece para partícula viral infecciosa. Adaptado de Sakuma et al. (2012). 
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Para diminuir o risco no uso desses vetores, modificações já foram realizadas. 

Inicialmente, os vetores foram separados em dois plasmídeos, um contendo o DNA 

proviral sem o gene env e outro codificando Env. Outra modificação importante foi a 

geração de vetor retroviral pseudotipado, na qual a glicoproteína Env foi substituída 

pela glicoproteína viral (proteína G) do vírus da estomatite vesicular (VSV-G), que 

possibilita a infecção de outros tipos celulares, trazendo maior estabilidade e 

versatilidade (Hachiya et al., 2007; Pfeifer et al., 2002; Naldini et al., 1996).  

Os lentivírus de primeira geração foram divididos em três plasmídeos: a) um 

codifica Env; b) outro de empacotamento, expressando gag e pol e c) o terceiro que 

carrega o gene de transferência. Os de segunda geração possuem somente 4 (gag, 

pol, tat, rev) dos 9 genes de HIV, sendo que os genes relacionados à virulência foram 

deletados. Alguns desses vetores ainda tiveram seu LTR auto-inativado para reduzir 

o potencial de oncogênese. Já os lentivírus de terceira geração são independentes de 

Tat e possuem Rev codificado em um quarto plasmídeo (Sakuma et al., 2012; Pfeifer 

et al., 2002; Naldini et al., 1996). 

Os vetores, normalmente, carregam genes que codificam proteínas repórter 

fluorescentes ou bioluminescentes, como uma estratégia para acompanhar a eficácia 

da transfecção das células. Além disso, os vetores virais oferecem expressão estável 

de proteínas repórter (Schomann et al., 2019).  

Apesar de os sistemas baseados em repórter bioluminescentes terem alta 

sensibilidade e baixo background in vivo, não são tão sensíveis para uso in vitro, como 

na análise por microscopia. Já as proteínas repórter fluorescentes mostram-se mais 

interessantes para esse fim (Hwang et al., 2017). 

Weber et al. (2008) desenharam um painel variado “multicolor” de vetores 

lentivirais associados a diferentes genes repórter. Esse grupo de vetores, denominado 

LeGO (do inglês, lentiviral Gene Ontology), foram obtidos a partir de um vetor lentiviral 

de terceira geração (LentiLox3.7), auto-inativado, o qual não codifica nenhuma 

proteína viral, mas contém elementos de DNA cis-atuantes para empacotamento, 

transcrição reversa e integração, sendo uma opção mais segura. Já foi mostrado que 

os vetores LeGO promoveram transdução eficiente de diferentes tipos celulares, 

mesmo em células primárias, podendo chegar a quase 50% de transdução de células-

tronco hematopoiéticas humanas in vitro e em mais de 90% de células progenitoras 

endoteliais humanas (Weber et al., 2008; Lois et al., 2002). 
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1.9. Demanda biotecnológica 

 

Conforme já mencionado, as células-tronco adultas representam um grande 

e vasto potencial para diferentes aplicações terapêuticas como a medicina 

regenerativa e terapia gênica em tecidos cutâneos. Essas células também são 

exploradas para a bioengenharia de tecidos e desenvolvimento de modelos de pele in 

vitro. Tais modelos de pele ganharam destaque, recentemente, devido à demanda por 

métodos alternativos para testes de drogas e cosméticos em animais. Grandes 

empresas de cosméticos como a L’Oréal e Procter & Gamble estão investindo em 

pesquisa e desenvolvimento de modelos de pele in vitro, o que tem impulsionado as 

pesquisas nessa área e promovido avanços significativos (Kaur et al., 2019).  

O mercado global de células-tronco gerou USD 9,38 milhões em 2020 e tem 

um crescimento esperado de 8,8% de 2021 a 2028 (CAGR) (Grand View Research, 

2021). Existem diversos ensaios clínicos em andamento envolvendo células-tronco no 

tratamento do câncer, imunodeficiências e doenças autoimunes, neurológicas, 

metabólicas e outras. Entretanto, a manufatura de produtos baseados em cultura 

celular é um desafio. Apesar dos avanços biotecnológicos na produção de insumos e 

proteínas obtidas a partir da cultura de células de mamíferos, a manufatura 

envolvendo células vivas traz a necessidade de soluções para a produção em larga 

escala e novas ferramentas que permitam um rígido controle da eficácia e segurança 

desses produtos e terapias (Crowley et al., 2019; Cabral; Palecek, 2018). 

No uso terapêutico das CTM, por exemplo, são usadas bilhões de células. 

Além disso, a cultura de células-tronco exige um microambiente complexo, o que torna 

o processo produtivo em larga escala ainda mais complicado. Nesse sentido, além de 

padronizar todas as etapas da obtenção, purificação, produção e uso dos produtos 

contendo CT, são necessários métodos analíticos que permitam avaliar a qualidade 

do produto, a adequada diferenciação das células em um tecido alvo e seus efeitos. 

Sendo assim, desenvolver métodos simplificados e confiáveis para monitorar a 

expansão, o comprometimento e a diferenciação dessas células é uma das etapas 

fundamentais na criação de novas abordagens terapêuticas com células-tronco 

(Bydlowski et al., 2009). 

Considerando o potencial de uso das células-tronco em aplicações 

terapêuticas e no desenvolvimento de substitutos epidérmicos, aliado à dificuldade de 

monitorar a diferenciação dessas células e os mecanismos relacionados através dos 
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modelos existentes, interessamo-nos por construir um vetor recombinante contendo 

um gene repórter fluorescente sob controle do pINV e transfectar CTM do cordão 

umbilical, o que deve permitir o monitoramento da diferenciação dessas células em 

queratinócitos tanto in vitro como in vivo.  

Esse é o primeiro trabalho envolvendo o uso de uma proteína repórter sob o 

controle do pINV para monitorar a diferenciação de CTM em queratinócitos in vitro. 

Além de permitir o monitoramento da diferenciação epidermal, de maneira simples e 

não invasiva, em uma relação tempo-espacial, espera-se que essa ferramenta seja 

eficiente e versátil para acessar a diferenciação de CTM em queratinócitos, permitindo 

avanços no uso dessas células e abrindo perspectivas para aplicações terapêuticas, 

tanto em medicina regenerativa como na bioengenharia de tecidos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Construir vetores recombinantes contendo um gene repórter fluorescente sob 

controle do promotor de involucrina como uma ferramenta simples e eficiente para 

monitorar a diferenciação de CTM em queratinócitos. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

• Amplificar o segmento gênico correspondente ao promotor da involucrina mínimo 

funcional (pINVf); 

• Construir vetores recombinantes contendo um gene repórter sob controle do pINV; 

• Transfectar células epidérmicas das linhagens HaCaT e CTM do cordão umbilical 

com os vetores recombinantes; 

• Acompanhar o processo de diferenciação celular epidérmica e a expressão da 

involucrina, simultaneamente, à expressão da proteína repórter controlada por 

pINV. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1. CONSTRUÇÃO DOS VETORES RECOMBINANTES 

 

A manipulação de DNA, reação em cadeia da polimerase (PCR), preparação 

e transformação de bactérias competentes e outras técnicas empregadas em Biologia 

Molecular foram realizadas segundo descrito por Sambrook et al. (1989), ou de acordo 

com os protocolos fornecidos pelos fabricantes.  

 

3.1.1. Obtenção do promotor de involucrina 

 

O DNA genômico de células HaCat, uma linhagem disponível comercialmente 

e bem estabelecida de queratinócitos espontaneamente transformada e não 

tumorigênica (Boukamp et al., 1988), foi extraído usando-se DNA QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAgen, Alemanha), seguindo o protocolo do fabricante. A seguir, o DNA 

genômico foi purificado com PureLink Genomic DNA Kit (InvitrogenTM, USA), seguindo 

as instruções do fabricante. O DNA foi estocado a -20ºC. 

As amplificações de DNA foram realizadas em termociclador GeneAmp PCR 

System 9700 (Applied Biosystem Inc., EUA). Os produtos de PCR foram purificados 

com o Purelink Quick PCR Purification Kit (InvitrogenTM, USA) e, em seguida, foram 

analisados em eletroforese analítica em gel de agarose 1% (agarose 1%, TAE 1x, 

SYBR™ Safe DNA Gel Stain; TAE 1x: Tampão Tris-Acetato 40 mM, EDTA 1 mM, pH 

8,2). Posteriormente, a visualização do DNA foi realizada por exposição à luz 

ultravioleta (UV). Foram utilizados os marcadores de massa molecular O’GeneRulerTM 

1 kb DNA Ladder, FastRuler™ Middle Range DNA Ladder ou Gene Express (Thermo 

Fisher Scientific, EUA), conforme indicado nos diferentes experimentos. A 

quantificação de DNA foi realizada por meio da leitura espectrofotométrica em 260 e 

280 nm em equipamento NanoDrop™ One Microvolume UV-Vis (Thermo Fisher 

Scientific, EUA) ou por eletroforese em gel de agarose 1%. 

A região regulatória do gene da involucrina com 2473 pb, localizada a 

montante do sítio de início da transcrição, conforme descrito por Crish et al. (1998), 

foi amplificada com os iniciadores INV F e INV R, conforme a Tabela 1. A amplificação 

foi realizada com o kit Platinum pfx (InvitrogenTM, USA), seguindo o protocolo do 

fabricante e o programa: 94ºC por 10 minutos, seguido de 35 ciclos de 94ºC por 30 

segundos, 55ºC por 30 segundos, 68ºC por 2:30 minutos; em seguida, foi realizado 

um ciclo único de 68ºC por 10 minutos. A amplificação foi realizada com ou sem pré-
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tratamento do DNA com proteinase K (50 μg/ml) e com ou sem o reagente PCRx 

Enhancer Solution do kit, recomendado para sequências difíceis de amplificar ou ricas 

em GC. 

A sequência mínima funcional do promotor de involucrina (pINVf), conforme 

descrito pelo grupo de Ghazizadeh (2002), foi obtida por meio da amplificação das 

extremidades funcionais de pINV: RRD e RRP. Os iniciadores utilizados para 

amplificação de RRD e RRP foram sintetizados com sítios de restrição específicos na 

extremidade, conforme Tabela 1, para facilitar as etapas de clonagem. Como foram 

utilizados dois vetores diferentes, pINVf foi amplificado, separadamente, com dois 

iniciadores INV R, de forma serem formados dois segmentos pINVf diferentes, um 

com o sítio de restrição AscI, para a clonagem no vetor LeGO-G/NeoOpt, e outro 

contendo o sítio de restrição EcoRI, para o vetor pEGFP-N1, na extremidade 3’, de 

forma a permitir sua inserção em cada vetor utilizado. As sequências RRP e RRD 

foram amplificadas com o kit Taq Platinum (InvitrogenTM, USA), seguindo o protocolo 

do fabricante e o programa: 94ºC por 5 minutos, seguido de 35 ciclos de 94ºC por 30 

segundos, 55ºC por 30 segundos, 72ºC por 1 minuto; em seguida, foi realizado um 

ciclo único de 72ºC por 10 minutos. 

 

Tabela 1 – Iniciadores utilizados para amplificação de RRD e RRP 

Tamanho da Sequência Posição Iniciadores Utilizados 

RRD 404 pb -2473 / -2069 pb INV F – INV Rint 

RRP 242 pb -242 / -1 pb INV Fint – INV R 

Sequência dos iniciadores, Sítios de Restrição* 

INV F 5’ CCG CTC GAG AAG CTT CTC CAT GTG TCA TG 3’ – XhoI 

INV Rint 5’ CGC GGA TCC GGG TTA GCA GGG GCT CAG TA 3’ – BamHI 

INV Fint 5’ CGC GGA TCC CCT AGG TCA GAA AAG CAT CAC 3’ – BamHI 

INV R (I) 5’ CCG GAA TTC GAG CTG AGC AGG AGT CAG 3’ – EcoRI 

INV R (II) 5’ TTG GCG CGC CGA GCT GAG CAG GAG TCA G 3’ – AscI 

* Os sítios de restrição inseridos nos iniciadores estão identificados em negrito  

 

As extremidades RRD e RRP amplificadas foram purificadas e digeridas com a 

enzima de restrição AnzaTM 5 BamHI (InvitrogenTM, USA). A seguir, foram ligadas com 

Blunt/TA Ligase Master Mix (New England BioLabs Inc., EUA) formando o fragmento 

correspondente ao promotor de involucrina mínimo funcional (pINVf) (Figura 7). 
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Figura 7. Esquema representativo da construção do pINVf 

 

Para a obtenção do pINVf, as regiões regulatórias do promotor, RRP e RRD (caixa cinza) foram 

amplificadas com os iniciadores indicados na figura. Em seguida, os dois fragmentos foram ligados no 

sítio de BamHI, formando pINVf. A. promotor de involucrina, com 2473 pb. B. regiões RRP e RRD 

amplificadas, sem a região central do promotor. C. pINVf obtido pela ligação das extremidades 

regulatórias. O promotor com 2473 pb possui 5 sítios de ligação dos fatores de transcrição AP1 (círculos 

pretos), SP1 (quadrado verde) e C/EBP (quadrado vermelho), enquanto pINVf possui AP1-1 e 5, C/EBP 

e SP1. Adaptado de Crish et al. (2006) 

 

3.1.2. Construção do vetor plasmidial EGFPpINVsCMV 

 

Para a proposta deste trabalho, duas estratégias de transfecção de células 

epidérmicas foram avaliadas: 1) transfecção química por lipofecção e 2) infecção com 

vetor lentiviral. Para a primeira abordagem, foi utilizado o vetor plasmidial pEGFP-N1 

(Clontech Laboratories, USA) (Figura 8). O pINVf foi inserido no sítio múltiplo de 

clonagem do vetor, a montante da proteína verde repórter melhorada (EGFP, do inglês 

enhanced green fluorescence protein). Para isso, o vetor e pINVf foram digeridos com 

as enzimas de restrição AnzaTM 11 EcoRI e AnzaTM 8 XhoI (InvitrogenTM, USA), 

seguindo o protocolo do fabricante. O vetor e o segmento de pINVf foram purificados 

a partir de eletroforese em gel de agarose 1%, seguindo o protocolo de purificação do 

QIAquick Gel Extraction Kit. Posteriormente, pINVf foi ligado ao vetor, usando-se 

Blunt/TA Ligase Master Mix (New England Biolabs, EUA) na proporção de 3:1, 

obtendo-se pCMVEGFPpINV. 
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Figura 8. Vetor plasmidial pEGFP-N1 

 

O vetor comercial pEGFP-N1 (Clontech Laboratories, USA) possui o promotor de citomegalovírus 
(pCMV) a montante do sítio múltiplo de clonagem (MCS do inglês, multiple cloning site), onde foi 
inserido pINVf. Os vetores possuem um cassete de resistência à neomicina, que permite seleção pelo 
antibiótico G418, e canamicina, a jusante de pSV40. Na figura, estão identificados sítios de restrição 
para diferentes enzimas, a região de multiple cloning site (MCS), a localização da proteína repórter 
EGFP, o promotor SV40 e a origem de replicação pUC ori. 

 

A transfecção do vetor foi realizada em bactérias eletrocompetentes E. coli da 

cepa DH10B (InvitrogenTM, USA). Elas foram cultivadas em meio líquido LB (Luria-

Bertani: triptona 1%; NaCl 1%; extrato de levedura 0,75%), suplementado com o 

antibiótico específico de seleção, canamicina 50 µg/ml, a 37ºC, sob agitação 

constante de 200 rpm ou em placas com meio LB ágar (LB + ágar 2%) com o mesmo 

antibiótico, em estufa, a 37ºC. As bactérias foram transformadas por eletroporação no 

Electroporator 2510 (Eppendorf, Alemanha), com 2 pulsos de 2250 V, e incubadas em 

meio LB por 1 h. A seguir, foram plaqueadas em LB ágar. Colônias resistentes à 

canamicina, cuja resistência é conferida pela presença do vetor, foram selecionadas 

aleatoriamente e incubadas para crescimento. A seguir, a presença de pINVf, nas 

diferentes culturas selecionadas, foi verificada por meio de PCR utilizando o kit Taq 

Platinum (InvitrogenTM, USA), de acordo com o protocolo do fabricante e, em, seguida 

por eletroforese analítica em gel de agarose 1%. Os produtos de PCR, de algumas 

das culturas,foram purificados com o kit Purelink Quick PCR Purification Kit 

(InvitrogenTM, USA).  

O promotor de citomegalovírus (pCMV) presente originalmente no vetor foi 

removido por meio de digestão nos sítios de restrição NdeI e XhoI e ligados com 

Blunt/TA Ligase Master Mix, originando o vetor EGFPpINVsCMV. Para confirmar a 
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remoção de pCMV, foi realizada nova digestão com enzimas de restrição EcoRI e 

NdeI, cujo resultado não deveria mostrar a presença de fragmento com tamanho 

correspondente à sequência removida desse promotor. 

A partir de inóculos de bactérias positivas para a presença de pINVf e 

negativas para pCMV, foram realizadas preparações mini ou médias de plasmídeos 

utilizando o kit comercial QIAprep Spin Miniprep Kit e QIAGEN Plasmid Midi Kit 

(QIAgen®, Alemanha). Os vetores obtidos foram ressuspensos em água e estocados 

a -20ºC. Os clones bacterianos foram estocados em glicerol a -80ºC. 

 

3.1.3. Construção do vetor lentiviral LeGO-GpINV 

 

O vetor lentiviral utilizado LeGO-G/Neo-Opt, desenvolvido por Weber et al. 

(2008), expressa a EGFP e apresenta resistência otimizada ao antibiótico neomicina. 

O vetor foi, gentilmente, cedido pelo Prof. Dr. Bryan E Strauss (Laboratório de Vetores 

Virais no Centro de Investigação Translacional em Oncologia (CTO) do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), o qual supervisionou todas as etapas de 

produção e titulação dos lentivírus e transdução das células. Essas etapas foram 

realizadas no referido laboratório, o qual possui nível de biossegurança II (NB-2), 

adequado para tais abordagens experimentais. 

Para a produção dos estoques dos vetores lentivirais, foram utilizadas 

bactérias competentes da linhagem de Escherichia coli OneShot® Stbl3TM 

(InvitrogenTM, USA), transformadas por eletroporação no equipamento Electroporator 

2510, conforme descrito anteriormente. Elas foram cultivadas em meio líquido LB 

suplementado com o antibiótico ampicilina 100 µg/ml, cuja resistência é conferida pelo 

vetor, e incubadas a 37ºC, sob agitação constante de 200 rpm ou em placas com meio 

LB ágar (LB + ágar 2%) com antibiótico, em estufa, a 37ºC. 

O pINVf foi amplificado do vetor EGFPpINVsCMV usando o iniciador INV R 

(II), o qual possui o sítio de restrição AscI em sua extremidade. O fragmento 

amplificado foi purificado e inserido nos vetores lentivirais entre os sítios de restrição 

XhoI e AscI, a montante do gene repórter EGFP, substituindo a região promotora de 

vírus formador de focos esplênicos (do inglês, spleen focus-forming virus - pSFFV) 

(Figura 9C). Os vetores e o inserto foram digeridos com as enzimas de restrição 

AnzaTM 8 XhoI e AnzaTM 21 SgsI (AscI) (InvitrogenTM, USA), sendo que a enzima SgsI 

é isoesquizômero para o sítio de restrição AscI. Após eletroforese em gel de agarose 
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1%, o inserto e o vetor previamente digeridos foram purificados por extração com o kit 

QIAquick Gel Extraction Kit. O inserto foi, então, ligado ao vetor usando-se o kit T4 

DNA Ligase (Promega, USA), na proporção de 3:1 de inserto para vetor (100 ng). 

 

Figura 9. Esquema representativo do vetor lentiviral 

A. 

 

B. 
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C. 

 

Mapas representativos de LeGO-G/Neo-Opt (A) e LeGO-GpINV (B). O segmento de DNA 
correspondente a pINVf foi inserido no vetor LeGO-G/Neo-Opt, substituindo-se o pSFFV, nos sítios 
XhoI e AscI (C). O vetor lentiviral LeGO-G/Neo-Opt expressa a EGFP e resistência (otimizada) ao 
antibiótico neomicina (NeoR_Opt). Esse vetor ainda possui as seguintes regiões: promotor e enhancer 
de citomegalovírus (pCMV); repetição terminal longa 5’ truncada/auto-inativada (5’ SIN-LTR truncated); 
sinal de empacotamento lentiviral psi (Ψ); Elemento responsivo ao rev (RRE); trato polipurínico central 
(cPPT); promotor U6 (pU6); sítios de reconhecimento de Cre recombinase (LoxP); elemento regulador 
pós-transcricional do vírus da hepatite da marmota (do inglês, Woodchuck hepatitis virus post-
transcriptional regulatory element – wPRE); origem de replicação (ori); Resistência à ampicilina (AmpR); 
promotor do gene de resistência à ampicilina (pAmpR). No mapa do vetor LeGO-GpINV, estão 
identificados os 2 pares de iniciadores utilizados: INV F e R e LEGO F e R. As figuras A e B foram 
desenhadas no software Snapgene Viewer 5.0.4 e a sequência do vetor foi extraída de Weber et al. 
(2018). 

 

As bactérias foram transformadas por eletroporação e incubadas em meio LB 

por 1 h. A seguir, foram plaqueadas em LB ágar. Colônias foram, aleatoriamente, 

selecionadas e incubadas para crescimento. As preparações mini ou médias de 

plasmídeos, a partir das culturas selecionadas, foram realizadas utilizando o kit 

comercial QIAprep Spin Miniprep Kit e QIAGEN Plasmid Midi Kit (QIAgen®, 

Alemanha). Os vetores obtidos foram ressuspensos em água e estocados a -20ºC. Os 

clones bacterianos foram estocados em glicerol a -80ºC. 

Para confirmar a correta construção e ausência de pSFFV no vetor, foram 

realizadas duas reações de amplificação por PCR, com o kit Taq Platinum 

(InvitrogenTM, USA), seguindo o protocolo descrito anteriormente e utilizando dois 

grupos de iniciadores: 1) iniciadores LeGO F (5’ GTA ATT GTG TGT TTT GAG AC 3’) 

e LeGO R (5’ GAA CTT GTG GCC GTT TAC 3’), os quais estão localizados a montante 

e a jusante da sequência de pSFFV (Figura 9B); e 2) iniciadores INV F e INV R. A 

presença da sequência de pINVf e ausência de pSFFV também foi confirmada por 

digestão dos vetores com as enzimas EcoRI e NheI, lembrando que o sítio NheI está 
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presente somente no vetor LeGO-G/Neo-Opt, a montante de pSFFV.Sequenciamento 

do DNA 

 

Além disso, como parte fundamental do trabalho, para verificar a correta 

inserção do pINVf nos vetores, bem como sua sequência, foi realizado 

sequenciamento do DNA. Para tal, foram amplificados fragmentos de cada vetor nas 

regiões que flanqueiam a inserção do pINV que, posteriormente, foram sequenciados. 

Os vetores, obtidos por preparação média de DNA, foram amplificados utilizando os 

iniciadores LEGO F e LEGO R para o vetor LeGOpINV e EGFP F (5’ CAC TTG GCA 

GTA CAT CAA G 3’) e EGFP R (5’ CTG AAC TTG TGG CCG TTT AC 3’) para o vetor 

EGFPpINVsCMV. Os fragmentos amplificados de 850 pb e 818 pb, respectivamente, 

foram purificados por eletroforese em gel de agarose 1%. 

Em seguida, esses fragmentos foram amplificados com o kit de ddNTPs 

covalentemente ligados a compostos fluorescentes específicos BigDye™ Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, EUA), utilizando-se cada um dos 

iniciadores separadamente. A reação de sequenciamento de DNA foi realizada pela 

prestação de serviços no CTO do ICESP, em sequenciador ABI 3730 DNA Analyzer 

(Applied Biosystems) de 48 capilares por eletroforese capilar, método de 

sequenciamento Sanger (Sanger; Coulson, 1975), seguindo o protocolo do fabricante. 

A sequência resultante foi analisada por meio do software BLAST®, disponível 

online pelo Nacional Center for Biotechnology Information (NCBI, 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/), comparando-se com a sequência em formato FASTA 

esperada dos vetores recombinantes. Os dados foram expressos em termos da 

porcentagem de bases da sequência analisada (resultado em formato FASTA do 

sequenciamento) que se pareiam com a sequência esperada do fragmento 

amplificado sequenciado. 

 

3.2. Produção dos estoques lentivirais  

 

Os vetores LeGO-G/NeoOpt e LeGO-GpINV, obtidos a partir de preparações 

médias de DNA plasmidial, foram utilizados para produção lentiviral. Cada vetor foi 

co-transfectado com os vetores de empacotamento em células HEK 293T. Para a 

produção dos estoques lentivirais, 5 placas de 60 mm foram previamente tratadas com 

1,5 ml de gel EIA 0,1%, por 1 h a 4ºC. Em seguida, o gel foi removido e 2 x 106 células 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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HEK 293T foram plaqueadas na placa. As células foram cultivadas em meio de Eagle 

Modificado por Dulbecco (DMEM), contendo alta concentração de glicose e soro fetal 

bovino (SFB) 10%, adicionando-se cloroquina 50 µM. O conjunto de plasmídeos foi 

adicionado a 250 µl de CaCl2 0,25 M, nas concentrações indicadas na Tabela 2, 

seguindo-se o protocolo adaptado de Naviaux et al. (1996). 

 

Tabela 2 – Plasmídeos usados para a produção de lentivírus e suas concentrações para 
transfecção em placas de 60 mm 

Plasmídeos Concentração 

(g) 

Descrição 

LeGO-GpINV 10 Vetor de transferência de gene de 2 geração 

pCMV-VSVg 5,0 Vetor que codifica para a glicoproteína VSV-G 

psPAX2 7,5 Vetor de empacotamento 

 

Para precipitação do DNA, a mistura de CaCl2 com os plasmídeos foi gotejada 

em um tubo de poliestireno contendo 250 μl de HBS (do inglês, Hepes Buffered Saline, 

cloreto de sódio 274 mM, HEPES 40 mM, fosfato de sódio 2,8 mM) 2 x, pH 7,05, sob 

leve agitação em agitador (shaker), por 20 minutos. Em seguida, o precipitado foi 

gotejado sobre o meio de cultura das células plaqueadas, incubando-as por 4 a 6 

horas. Após a incubação, as células foram submetidas a um tratamento de choque de 

glicerol com 1 ml de PBS (do inglês, Phosphate Buffered Saline, pH 7,4; NaCl 0,137 

M, KCl 0,0027 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,0018 M) contendo glicerol 15%, por 3 

minutos, à temperatura ambiente. A mistura foi removida e as células lavadas, 

cuidadosamente, com 1 ml de PBS. Em seguida, adicionou-se DMEM contendo SFB 

10% às células, incubando-as por mais 24 horas. Após esse período, o meio foi 

coletado e centrifugado a 10.000 x g, por 5 minutos, à temperatura ambiente para 

retirada dos restos celulares, e armazenado a 4ºC. O meio foi substituído e, após 24 

horas, houve nova coleta, seguindo-se os passos de centrifugação. Os meios 

coletados foram filtrados em filtro de 0,45 μm, com seringa e, em seguida, 

centrifugados em ultracentrífuga, rotor SW32Ti, a 110.000 x g por 90 minutos a 4ºC. 

Os sobrenadantes foram desprezados e os pellets ressuspensos em 100 μl de HBSS 

(do inglês, Hanks’ Balanced Salt solution) e incubados a 4ºC, por 24 horas. Em 

seguida, foram armazenados a -80ºC. 
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3.2.1. Titulação por análise de fluorescência 

 

O título do vírus representa a potência desse vírus, sendo determinado o 

número de unidades infecciosas por ml. Para a titulação dos lentivírus, 5x104 células 

HT1080, linhagem celular de fibrossarcoma humano, foram distribuídas em uma placa 

de 6 poços. Como controle, o mesmo número de células foi transferido para duas 

placas de 35 mm, sendo uma usada para controle negativo e a outra para 

determinação do número de células no dia da transdução. As células foram incubadas 

a 37ºC, CO2 5% e, após 24 horas, o meio foi retirado e adicionaram-se 600 μl de meio 

contendo polibreno (brometo de hexadimetrina) 8 µg/ml. Os vírus a serem titulados 

foram adicionados nas quantidades de 0,5 μl, 1,5 μl e 2,5 μl em cada poço, sendo três 

poços com o vírus da primeira coleta e os outros três com o da segunda. As células 

foram incubadas por 6 a 8 horas. Em seguida, 1 ml de meio foi adicionado em cada 

poço, incubando as células novamente por 48 horas. Para análise da expressão da 

proteína repórter, as células foram tripsinizadas, centrifugadas a 400 x g por 5 minutos. 

O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspenso em 500 μl de PBS 1 x. Em 

seguida, foram analisadas por citometria de fluxo em citômetro FACS SCALIBUR 

(Becton Dickinson, EUA) usando-se o filtro para fluorescência verde (λ = 530 nm). A 

análise foi realizada com o auxílio do software CellQuest (Becton Dickinson, EUA). 

O título de cada preparação viral foi obtido a partir da contagem da proporção 

de células fluorescentes, seguindo-se a relação descrita a seguir, e os resultados 

foram obtidos em uf/ml (unidades de fluorescência por ml). 

 

𝜏 =
%𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (+) 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑣í𝑟𝑢𝑠 𝑒𝑚 𝑚𝑙
  = 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 

𝑢𝑓

𝑚𝑙
 

 

3.3. ENSAIOS CELULARES 

 

3.3.1. Cultura de células 

 

As células-tronco mesenquimais provenientes do cordão umbilical foram 

obtidas conforme descrito por Santos et al. (2019) e fazem parte do banco de células 

do Laboratório de Fisiologia da Pele e Bioengenharia Tecidual da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo. 
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As células HaCaT foram usadas como controle positivo nos diferentes 

experimentos. As células HaCaT e as CTM foram cultivadas em DMEM (Gibco, USA) 

contendo SFB 10% (Gibco, USA) e os antibióticos penicilina 10.000 U/l e 

estreptomicina 100 mg/l (InvitrogenTM, EUA) (meio de proliferação), em atmosfera 

úmida e CO2 5%, a 37°C. Para os experimentos, as CTM do cordão umbilical foram 

utilizadas nas passagens de 2 a 10. 

 

3.3.2. Caracterização das CTM por citometria de fluxo 

 

As CTM foram submetidas à imunofenotipagem, por citometria de fluxo, para 

identificação de marcadores de superfície específicos. As células foram removidas da 

placa de cultura com solução de tripsina 0,25% e centrifugadas a 400 x g por 5 

minutos. Para o bloqueio dos sítios inespecíficos, elas foram ressuspensas e 

incubadas com 300 μl de PBS contendo SFB 2% (tampão de bloqueio - TB) por 15 

minutos à temperatura ambiente (TA). 

Em seguida, as células foram, novamente, centrifugadas a 400 x g por 5 min, 

ressuspensas em 100 μl de TB e incubadas com os anticorpos descritos na Tabela 3, 

por 1 h no escuro, à temperatura ambiente. Após a incubação, foi adicionado 1 ml de 

TB às amostras, centrifugando-as por 5 minutos a 400 x g e ressuspensas em 300 μl 

de TB para análise. 

Foram avaliadas cinco mil células por amostra no citômetro de fluxo Guava 

EasyCyte™ 5 (Merck Millipore, Alemanha), equipado com laser de argônio Azul (488 

nm) e as leituras foram realizadas com os filtros Green-B (λ = 525/30 nm), Yellow-B 

(λ = 583/26 nm) e Red-B (λ = 695/50 nm), utilizando-se o software InCyte™ (Merck 

Millipore, Alemanha). Os resultados foram expressos em termos da porcentagem de 

células marcadas em relação ao total de eventos. 

 

Tabela 3 – Anticorpos utilizados para imunofenotipagem 

Anticorpos Primários Conjugado Fabricante 

Anti-CD90 de camundongo FITC Abcam 

Anti-CD105 de camundongo PE Abcam 

Anti-CD73 de camundongo PE Abcam 

Anti-CD34 de camundongo PerCP Abcam 
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Anti-CD31 de camundongo PE Abcam 

Anticorpos Secundários Conjugado  

Anti-IgG de humano PE Santa Cruz 

Anti-IgG de camundongo FITC Invitrogen 

   

   

3.3.3. Diferenciação de CTM em queratinócitos in vitro 

 

As CTM foram distribuídas em placas de 6 poços (Corning, EUA), crescidas 

em DMEM até atingir confluência de cerca de 80%. Nessa condição, para induzir a 

diferenciação das CTM em queratinócitos, as células foram cultivadas em KSFM (do 

inglês, Keratinocyte Serum Free Medium - Gibco, USA), suplementado com íons 

cálcio 1,8 mM e suplemento específico Defined Keratinocyte-SFM Growth Supplement 

(Gibco, USA) contendo EGF 5 ng/ml, em atmosfera úmida e CO2 5%, a 37°C. As 

células foram analisadas antes da substituição do meio de cultura por KSFM (dia zero) 

e após 1, 7 e 14 dias de cultivo com esse meio. As alterações morfológicas foram 

acompanhadas por microscopia ótica em microscópio invertido Nikon Eclipse TS100 

(Nikon Instruments Inc., EUA). 

 

3.3.4. Análise da expressão de proteínas marcadoras da diferenciação 

epidérmica  

 

3.3.4.1. Citometria de fluxo 

 

A expressão de proteínas marcadoras da diferenciação epidérmica foi 

avaliada nas células HaCaT e em CTM diferenciadas por citometria de fluxo. As 

células foram tripsinizadas (tripsina 0,25%) e centrifugadas a 400 x g por 5 minutos. 

Para a análise de proteínas intracelulares, as células foram fixadas e permeabilizadas 

utilizando-se o kit Fix & Perm Cell Fixation and Cell Permeabilization (Thermo Fisher 

Scientific, EUA), seguindo-se o protocolo descrito pelo fabricante. Foram utilizados os 

anticorpos descritos na Tabela 4. Após, as células foram ressuspensas em 300 μl de 

PBS e analisadas por citometria de fluxo no citômetro Guava, conforme descrito 

anteriormente, obtendo-se 5 mil eventos por amostra. Os resultados foram analisados 

em relação à porcentagem de células marcadas em relação ao total de eventos. 
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Tabela 4 – Anticorpos primários e Anticorpos secundários 

Anticorpos Primários/ Conjugados  

Anti-Involucrina de camundongo Invitrogen 

Anti-CQ10 de camundongo/ FITC Genetex 

Anti-CQ14 de camundongo/ FITC Millipore 

Anticorpos Secundários/ Conjugados  

Anti-IgG de camundongo/ Alexa Fluor 488 Santa Cruz 

  

  

3.3.4.2. Análise da expressão de involucrina por western blot 

 

A expressão da involucrina nas diferentes etapas de diferenciação epidérmica 

foi avaliada por western blot. As CTM e HaCaT cultivadas nos meios de proliferação 

e diferenciação em diferentes períodos (1, 7 e 14 dias) foram lisadas com tampão de 

lise (HEPES 25 mM, pH 7,5, Triton X-100 0,5%, EDTA 2 mM), contendo coquetel de 

inibidor de proteases SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail (Sigma Aldrich, 

Alemanha) e centrifugadas a 10.000 x g por 5 minutos para remoção dos “debris” 

celulares, sendo o sobrenadante transferido para um novo tubo. Foi realizada a 

quantificação de proteínas pelo método de Bradford (1976), usando-se o reagente 

Working Solution Bradford (LGC Biotecnologia, Brasil) e uma curva de albumina do 

soro bovino (BSA) como padrão. Alíquotas com 25 μg de proteína foram analisadas 

por western blot, conforme o protocolo descrito a seguir.  

As amostras quantificadas foram secas em banho seco, ressuspensas em 15 

l de tampão de amostra (BoltTM LDS Sample Buffer 1x, BoltTM Sample Reducting 

Agent 1x – Novex, InvitrogenTM, EUA) e aquecidas a 95ºC por 5 minutos.   

As proteínas presentes nos extratos foram separadas por eletroforese em gel 

de poliacrilamida, em condições desnaturantes, na presença de dodecilsulfato de 

sódio (SDS-PAGE) a uma voltagem constante de 110 V, por aproximadamente 2 

horas. O gel de corrida foi preparado com acrilamida 12%, contendo bis-acrilamida 

0,40%, SDS 0,10%, TEMED (N-N-N’-N’-tetrametiletilenodiamina) 0,066%, persulfato 

de amônio – (NH4)2S2O8 0,054% em tampão Tris 0,37 M, pH 8,8. O gel de 

empilhamento foi preparado com acrilamida 5,0%, contendo bis-acrilamida 0,14%, 

SDS 0,10%, TEMED 0,075%, (NH4)2S2O8 0,10% em tampão Tris 0,13 M, pH 7,2. 
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Após a corrida, as proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose no equipamento iBlot 2 Dry Blotting System (Thermo Fischer Scientific, 

EUA) em tampão de transferência (Tris 25 mM pH 8,3, glicina 92 mM e SDS 0,10%) 

a 20 V, 3,0 A, por 7 minutos. Após a transferência, os sítios inespecíficos da 

membrana foram bloqueados tampão de bloqueio (Tris 10 mM, pH 7,5, NaCl 150 mM, 

Tween 20 0,10% contendo leite desnatado 5%), sob agitação por 1 h, à temperatura 

ambiente. Em seguida, a membrana foi lavada cinco vezes, por 5 min, com tampão 

de lavagem (Tris 10 mM, pH 7,5, NaCl 150 mM, Tween 20 0,10%) sob agitação. Em 

seguida, foi adicionado o anticorpo primário, conforme a Tabela 5, e a membrana 

incubada overnight a 4,0°C. Após a incubação, a membrana foi lavada 8 vezes, por 5 

min, sob agitação. Foi adicionado, então, o anticorpo secundário à membrana, a qual 

foi incubada por 1 h à temperatura ambiente, sob agitação. Após esse período, a 

membrana foi lavada 8 vezes por 5 min. 

A identificação das proteínas de interesse foi realizada com o reagente para 

detecção quimioluminescente Pierce™ ECL Western Blotting Substrate (Thermo 

Fisher Scientific, EUA), no equipamento ImageQuant™ LAS 500 (Cytiva Life Science, 

EUA). 

A análise densitométrica foi realizada pelo software GelAnalyzer 19.1 

(www.gelanalyzer.com). Os resultados foram normalizados em relação à expressão 

da β-actina. Os dados de expressão relativa foram obtidos em, pelo menos, quatro 

experimentos diferentes e submetidos à análise de variância de duas vias (Two-way 

ANOVA) seguida de pós-teste de Bonferroni, para comparações múltiplas, utilizando 

o GraphPad Versão Prism 5 (GraphPad Software Inc., EUA). A diferença foi analisada 

entre as amostras cultivadas nos dois meios no mesmo dia de cultivo (**, p<0,01; ***, 

p<0,001), e entre os dias de cultivo com o mesmo meio (###, p<0,001). 

 

Tabela 5 – Anticorpos utilizados para western blot 

 Anticorpo Nome / Fabricante Concentração 

Primário Anti-involucrina 
Involucrin Monoclonal Antibody 

(SY8) (Thermo Fisher) 
0,75 µg/ml 

Secundário Anti-IgG de Camundongo Donkey Anti-Mouse HRP (Abcam) 1:1000 

Primário Anti-β-actina Anti-B-Actin Rabbit (Abcam) 1:2000 

Secundário Anti-IgG de coelho Anti-Rabbit (Santa Cruz) 1:1000 

   

http://www.gelanalyzer.com/


65 
 

3.3.4.3. Análise da expressão de proteínas por PCR quantitativo 

(qPCR)  

 

A expressão das proteínas marcadoras da diferenciação epidérmica, 

involucrina e filagrina, nos extratos de células HaCaT e CTM induzidas à diferenciação 

por 1, 7 e 14 dias, foi analisada por transcrição reversa seguida por PCR quantitativo 

(RT-qPCR). CTM cultivadas em DMEM foram usadas como controle negativo. 

Amostras de células RINm5F, uma linhagem derivada de insulinoma de rato, foram 

usadas como controle negativo. 

Para a extração de RNA total foi utilizado o reagente Brazol (LGC 

Biotecnologia Ltda, Brasil), seguindo-se o protocolo do fabricante. A integridade do 

RNA extraído foi avaliada em espectrofotômetro NanoDrop™ One Microvolume UV-

Vis (Thermo Fisher Scientific, EUA), pelas leituras em 260 e 280 nm. A fita de cDNA 

foi obtida por meio de transcrição reversa, utilizando-se o kit QuantiNova™ Reverse 

Transcription (QIAgen, Alemanha), conforme as instruções do fabricante. 

Em seguida, a amplificação dos segmentos gênicos da involucrina e filagrina 

foi realizada com o reagente SYBR® green PCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific, 

EUA), de acordo com instruções do fabricante, no aparelho Eco™ Real-Time PCR 

System (Illumina, EUA). Foram usados os oligonucleotídeos iniciadores descritos na 

Tabela 6, os quais foram desenhados de modo a se evitar anelamentos inespecíficos 

e respeitando-se as recomendações para o uso em qPCR. Os dados obtidos foram 

analisados com auxílio do software Eco™ Software versão 4.1 (Illumina, EUA).  

A expressão dos genes de interesse foi normalizada em relação à expressão 

do gene da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH, gene constitutivo). Para a 

análise dos dados, foi utilizado o método de 2-ΔΔCt, sendo que o ciclo em que a reação 

cruza o limiar de detecção (Cycle threshold – Ct) do gene de interesse é 

correlacionado à quantidade de RNAm alvo. Os dados relacionados a expressão de 

RNAm foram expressos como média ± desvio padrão de, pelo menos, três 

experimentos diferentes realizados em duplicatas, submetidos à análise de variância 

de duas vias (Two-way ANOVA), seguida de pós-teste de Bonferroni, para 

comparações múltiplas, utilizando o GraphPad Versão Prism 5 (GraphPad Software 

Inc., EUA). A diferença foi determinada entre os meios no mesmo dia de cultivo (**, 

p<0,01; ***, p<0,001), e entre os dias de cultivo com o mesmo meio (#, p<0,05; ###, 

p<0,001). 
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Tabela 6 – Sequência dos iniciadores  

Oligonucleotídeos Sequências Temperatura 

Involucrina 
F – 5’ AATGAAACAGCCAACTCCACTGCC 

R – 5’ TCTTGCTTTGATGGGACCTCCACT 
60ºC 

Filagrina 
F – 5’ GTTACAATTCCAATCCTGTTGTTTTC 

R – 5’ CGTTGCATAATACCTTGGATGATC 
60ºC 

GAPDH 
F – 5’ CAACCTAACAACTGATAATGCC 

R – 5’ GTCTTTCATTTCCTCCTCGT 
60ºC 

 

3.3.4.4. Atividade Enzimática Específica de calicreínas epidermais 

 

As células cultivadas por diferentes períodos (1, 7 e 14 dias) em meio de 

proliferação ou de diferenciação, foram lisadas com 300 μl do tampão de lise (HEPES 

25 mM, pH 7,5, Triton X- 100 0,5%, EDTA 2 mM). Os extratos celulares foram 

centrifugados a 10.000 x g por 10 minutos para remoção dos debris e os 

sobrenadantes usados nos experimentos para detecção da atividade das hK.  

A atividade das enzimas proteolíticas hK5, 6 e 7 foi verificada de acordo com 

a capacidade das proteínas presentes nos extratos de hidrolisar substratos 

fluorogênicos (FRET) específicos para as enzimas analisadas, conforme a Tabela 7. 

Esses substratos foram sintetizados e, gentilmente, cedidos pela Profa. Dra. Maria 

Aparecida Juliano do Departamento de Biofísica da Universidade Federal de São 

Paulo. 

 

Tabela 7 – Calicreínas e substratos fluorogênicos FRET específicos 

Calicreína Tipo Substrato (100  M) Local de Clivagem* 

hK5 Serino protease tipo tripsina Abz-KLRSSKQ-EDDnp¹ KLR↓SSKQ 

hK6 Serino protease tipo tripsina Abz-AFRFSQ-EDDnp² AFR↓FSQ 

hK7 Serino protease tipo quimotripsina Abz-KLYSSKQ-EDDnp¹ KL↓YSSKQ 

* A seta indica o local de clivagem. 

¹ Segundo Teixeira et al. (2011) 

² Segundo Angelo et al. (2006) 

 

Foram utilizados 40 l de amostra,50 l do tampão de reação enzimática 2x 

concentrado (Tris 100 mM, pH 8,0, NaCl 300 mM e Tween 20 0,01%) e 10 l de cada 



67 
 

uma das soluções de substrato (100 M), totalizando 100 l. A hidrólise dos substratos 

(10 M) foi acompanhada pelo aumento da fluorescência em λex=320 nm e λem=420 

nm em leitora de placas Synergy HT (Biotek, Winooski, VT, EUA). Os resultados de 

velocidade média para cada reação foram obtidos de acordo com o aumento da 

fluorescência por minuto, em unidades arbitrárias de fluorescência (UAF), utilizando-

se o software Gen5™ (BioTek, EUA).  

A atividade enzimática específica foi expressa em termos da velocidade média 

da reação por 1 g de proteína presente nos extratos. Para obtenção da concentração 

de proteína nos extratos celulares, foi realizada a quantificação pelo método de 

Bradford (1976), usando-se o reagente Working Solution Bradford (LGC 

Biotecnologia, Brasil) e uma curva de albumina do soro bovino (BSA) como padrão. 

Foram realizados, pelo menos, quatro experimentos diferentes em duplicatas. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância de duas vias (Two-way 

ANOVA) seguida de pós-teste de Bonferroni, para comparações múltiplas, utilizando 

o GraphPad Versão Prism 5 (GraphPad Software Inc., EUA). A diferença foi analisada 

entre os meios nos mesmos dias de cultivo (**, p<0,01; ***, p<0,001), e comparando 

os dias de cultivo com os mesmos meios (##, p<0,01; ###, p<0,001). 

Para caracterizar a atividade enzimática presente nas amostras, foram 

utilizados os inibidores TPCK 100 e 500 µM (do inglês, Tosyl phenylalanyl 

chloromethyl ketone), um inibidor de atividade do tipo quimotripsina, SBTI 100 e 500 

µM (do inglês, Soybean trypsin inhibitor), inibidor de atividade do tipo tripsina, e 

aprotinina 100 µM, inibidor de atividade do tipo serino protease (Goettiga et al., 2010). 

Os resultados foram expressos em termos de atividade residual das enzimas, de 

acordo com a porcentagem de inibição em relação à amostra controle. 

 

3.3.5. Transfecção das células com os vetores plasmidiais 

recombinantes 

 

As células HaCaT e as CTM foram transfectadas com os vetores pEGFP-N1 

(controle) ou com EGFPpINVsCMV. Em seguida, foram cultivadas em placas de 24 

ou 6 poços até atingirem confluência maior do que 80% para HaCaT e de 0,6 a 1,2x104 

células/cm² para CTM. A transfecção foi realizada com o uso do reagente 

Lipofectamine™3000 (Invitrogen, USA), seguindo-se as recomendações do 
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fabricante. Para as CTM, o protocolo foi adaptado de acordo com Carvalho et al. 

(2018), o qual utiliza um procedimento otimizado, considerando-se que essas células 

são de difícil transfecção. Foram usadas CTM em baixas passagens (2 a 3). A razão 

entre lipídio e DNA foi de 1,5 μl/0,5 μg, em um volume final de 100 μl. Além disso, 2 e 

6 horas após incubação com a mistura de transfecção, foram adicionados 50 μl e 100 

μl de Opti-MEM™ (Gibco, USA), respectivamente, em cada poço para permitir que as 

células continuassem adequadamente imersas durante o período de transfecção. 

Após 24 horas de incubação do DNA plasmidial com as células, o meio foi 

removido, seguindo-se uma etapa de lavagem com PBS. Foi, então, adicionado meio 

de proliferação. Foram realizadas 2 trocas de meio a cada 4 horas. Após 48 horas, as 

células foram coletadas por tripsinização (tripsina 0,25%) e transferidas para uma 

garrafa de cultura de 25 cm². Após 10 dias, iniciou-se a seleção das células 

transfectadas com o antibiótico Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (Gibco, 

USA) nas concentrações teste de 200, 400 ou 800 μg/ml. 

 

3.3.6. Transdução das células com vetores lentivirais 

 

Inicialmente, foi determinada a multiplicidade de infecção (MOI, do inglês 

multiplicity of infection) ideal para se transduzir as células. O MOI é dado pela 

proporção entre a quantidade de vírus com potencial infeccioso presente no inóculo 

(título viral) e a quantidade de células utilizada no momento da infecção. As HaCaT e 

CTM foram transduzidas com quantidade suficiente das preparações virais contendo 

o vetor lentiviral controle LeGO-G/NeoOpt para obter diferentes MOI (0,5; 1,0; 2,0; 4,0 

e 5,0). Em todos os experimentos de transdução, as CTM foram utilizadas nas 

passagens 2 e 3. 

As preparações de LeGO-G/NeoOpt, nas proporções citadas acima, foram 

adicionadas à suspensão de células em DMEM contendo SFB 10% e polibreno 8 

g/ml. As células foram distribuídas em placas de 6 poços, na concentração final de 

5x104 células/ 600 μl de meio por poço e incubadas por 6 a 8 horas. Após esse 

período, 1 ml de meio foi adicionado e as células foram incubadas novamente. Após 

24 horas, o meio foi removido e realizada uma etapa de lavagem com PBS, e DMEM 

contendo SFB 10% foi adicionado. 

Para se determinar o MOI ideal, as células HaCaT e CTM transduzidas com 

o vetor LeGO-G/Neo-Opt foram analisadas por citometria de fluxo em citômetro FACS 



69 
 

SCALIBUR (Becton Dickinson, EUA) com o auxílio do software CellQuest (Becton 

Dickinson, EUA). O MOI ideal foi definido considerando-se o melhor resultado de 

infecção a partir da intensidade de expressão da proteína repórter, a proporção de 

células transfectadas e sobrevivência celular. Os demais experimentos com os 

vetores lentivirais contendo o pINV foram realizados utilizando-se o MOI ideal definido 

neste experimento, considerando-se que a expressão da proteína repórter, nesse 

caso, estaria condicionada à diferenciação epidermal, ou seja, seria somente 

detectada após expressão da proteína involucrina, de acordo com as características 

estruturais do vetor usado. 

 

3.3.7. Expressão das proteínas repórter nas células 

 

3.3.7.1. Análise da expressão de proteína repórter por microscopia 

de fluorescência 

 

A análise das células transduzidas só foi realizada após 10 dias da 

transdução, de modo a se descartar qualquer sinal de proteína repórter conferida por 

vetor não integrado ao genoma. As células foram analisadas durante a proliferação e 

após indução da diferenciação com KSFM suplementado com íons cálcio 1,8 mM, nos 

dias 1, 7 e 14, considerando-se que a involucrina é expressa terminalmente na 

diferenciação de queratinócitos, sendo que sua expressão aumenta significativamente 

a partir do sétimo dia de diferenciação nessas condições (Santos et al., 2019).  

A expressão da proteína repórter EGFP nas células epidérmicas foi, 

inicialmente, investigada por microscopia de fluorescência no Microscópio Invertido 

de Fluorescência Zeiss AxioObserver D1 (Zeiss, Alemanha). A fluorescência verde 

proveniente da proteína foi detectada após excitação em 450-490 nm e emissão em 

500-550 nm, usando-se os filtros apropriados. As imagens foram capturadas usando-

se o software AxioVision4.8 (Zeiss, Alemanha), com aumento de 100 x. Para as 

imagens fluorescentes, o tempo de exposição foi fixado em 5400 ms. 

Os experimentos foram repetidos, pelo menos, três vezes e as imagens foram 

analisadas com o auxílio do software ImajeJ (https://imagej.nih.gov/ij/), avaliando-se a 

intensidade de fluorescência média por pixel das imagens, sendo determinado o limiar 

de 10 para desconsiderar o fundo ou background. Em seguida, os valores de 

intensidade média de fluorescência foram submetidos à análise de variância de duas 

https://imagej.nih.gov/ij/
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vias (Two-way ANOVA) seguida de pós-teste de Bonferroni, para comparações 

múltiplas, utilizando o software GraphPad Versão Prism 5 (GraphPad Software Inc., 

EUA). A diferença foi analisada entre os meios nos mesmos dias de cultivo (**, p<0,01; 

***, p<0,001), e comparando os dias de cultivo com os mesmos meios (###, p<0,001). 

 

3.3.7.2. Análise da expressão de proteína repórter por citometria de 

fluxo 

 

As células HaCaT e CTM foram analisadas durante a proliferação e após 

indução da diferenciação com KSFM suplementado com íons cálcio 1,8 mM e EGF 5 

ng/ml, no sétimo dia de cultivo. A presença de fluorescência, correspondente à 

expressão da proteína repórter nessas células, foi avaliada por citometria de fluxo, em 

citômetro de fluxo Guava, conforme descrito anteriormente, utilizando-se o software 

InCyte™ (Merck Millipore, Alemanha).  

As células foram coletadas por tripsinização (tripsina 0,25%, Gibco, USA) e 

ressuspensas em 300 μl de PBS. Foram adquiridos 5 mil eventos por amostra. A 

expressão da proteína repórter foi avaliada em termos da porcentagem de células com 

fluorescência em relação ao total de eventos. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. CONSTRUÇÃO DOS VETORES RECOMBINANTES 

 

4.1.1. Obtenção do promotor de involucrina 

 

O promotor completo de involucrina, com 2,5 Kb, não foi amplificado, mesmo 

com pré-tratamento com proteinase K, aquecimento da amostra de DNA ou uso de 

reagente específico para amostras de difícil amplificação e ricas em GC. Já as 

extremidades funcionais do promotor de involucrina, RRP e RRD, com 242 pb e 404 

pb, respectivamente, foram corretamente amplificadas, conforme mostrado na Figura 

10A. Os segmentos amplificados de RRD e RRP foram ligados, dando origem a um 

fragmento com 659 pb, que corresponde ao pINVf (Figura 10B). 
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Figura 10. Fotos dos géis ilustrativos da amplificação de RRD e RRP e construção de pINVf 

A 

 

B 

 

Amplificação e análise dos produtos por eletroforese em gel de agarose 1%. A. Extremidades funcionais 

de pINV: RRP (242 pb) e RRD (404 pb). Água (CT); B. Amplificação de pINVf após ligação das 

extremidades funcionais, formando o segmento com 659 bp; 1 kb: Padrão de massa GeneRuler 1 kb 

DNA Ladder; MR: Padrão de massa Fast Ruller Middle Range DNA Ladder. 

 

4.1.2. Construção do vetor EGFPpINVsCMV 

 

Colônias de bactérias transformadas com o vetor EGFPpINVsCMV 

apresentaram resistência à canamicina, indicando a presença e expressão do vetor. 

A presença de pINV no vetor pCMVEGFPpINV foi confirmada por digestão, na qual o 

vetor digerido apenas em EcoRI foi linearizado e, quando digerido com EcoRI e NdeI 

mostrou liberação de fragmento de 1036 pb, correspondente ao segmento contendo 

pCMV e pINV (Figura 6A).  

Para eliminar a influência do pCMV na expressão do gene repórter, ele foi 

removido por digestão. Subsequentemente, foi confirmada a presença do inserto em 

EGFPpINVsCMV por PCR e eletroforese em gel de agarose 1%, sendo verificada uma 

banda correspondente ao tamanho de pares de bases de pINVf, com 659 pb (Figura 

6B). Quando o vetor foi digerido com NdeI e XhoI, não houve liberação de fragmento 
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de 380 pb, indicando a ausência do sítio NdeI, inicialmente presente na sequência de 

pCMV e, portanto, de pCMV nesse vetor (Figura 6C). 

 

Figura 11. Fotos dos géis para verificação do vetor EGFPpINVsCMV 

A 

 

B 

 

C 

 

A. Confirmação da presença de pINV e pCMV (indicado pela seta) no vetor pCMVEGFPpINV: vetor 

íntegro (1), vetor linearizado por digestão com EcoRI (2), liberação de fragmento com 1036 pb, 

correspondente à presença de pCMV e pINVf, por digestão com EcoRI e NdeI (3). B. Amplificação de 

pINVf (659 pb, indicado pela seta) em EGFPpINVsCMV. C. Confirmação da ausência de pCMV em 

EGFPpINVsCMV por digestão em NdeI e XhoI, sem liberação de fragmento de 380 pb. 1 kb: Padrão 

de massa GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo). MR: Padrão de massa FastRuller Middle Range DNA 

Ladder (Thermo). Eletroforese analítica em gel de agarose 1%.  

 

O fragmento com 818 pb obtido pela amplificação do vetor EGFPpINVsCMV, 

com os iniciadores EGFP F e EGFP R, foi sequenciado e os resultados, em formato 

de arquivo FASTA, foram analisados usando-se software BLAST® verificando-se o 

alinhamento com a sequência esperada. 

O resultado do fragmento sequenciado com o iniciador EGFP R não 

apresentou qualidade em toda a sequência (Figura 30, Anexo I). Desta forma, a 

sequência FASTA resultante entre as bases 20 a 171 foram comparadas à sequência 

esperada do vetor EGFPpINVsCMV, apresentando identidade de 99% (Figura 12). A 
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região alinhada contempla a sequência esperada correspondente à RRP de pINVf e 

aos nucleotídeos do vetor situados a jusante de pINVf e ao início de EGFP. 

 

Figura 12. Análise do sequenciamento de EGFPpINVsCMV 

  

A sequência resultante do sequenciamento (formato FASTA) do fragmento amplificado e sequenciado 
(Query) foi analisada comparativamente à sequência esperada do segmento (Sbjct). 

 

4.1.3. Construção do vetor recombinante para produção dos estoques 

lentivirais 

 

Após construção do vetor LeGO-GpINV e preparação média de DNA, foram 

realizadas duas estratégias de confirmação da substituição de pSFFV por pINV no 

vetor. Na verificação por PCR utilizando os iniciadores LeGO F e R, houve 

amplificação de fragmento com 726 pb, indicando presença de pSFFV em LeGO-

G/NeoOpt (controle), e de fragmento com 850 pb, indicando presença de pINV em 

LeGO-GpINV. Quando utilizados os iniciadores INV F e R, foi amplificado um 

fragmento de 659 pb, confirmando a presença de pINV no vetor recombinante. No 

vetor controle, não houve amplificação, indicando ausência de pINV (Figura 13A).  

De acordo com a estratégia de digestão, o vetor LEGO-G/NeoOpt, digerido 

com ambas as enzimas NheI e EcoR, apresentou liberação de um fragmento com 

1960 pb, correspondente à sequência de pSFFV, enquanto o vetor recombinante foi 

apenas linearizado, indicando ausência de pSFFV (Figura 13B).  

 

Figura 13. Foto dos géis para verificação da construção do LeGO-GpINV e presença de pINVf 

A 
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B 

 

A. Produto de PCR dos vetores amplificados utilizando dois pares de iniciadores: LeGO F e R e INV F 
e R. No gel, é possível identificar a amplificação de fragmento (seta cinza) com: 1) presença de pSFFV 
(726 pb) em LEGO-G/NeoOpt, 2) pINV em LeGO-GpINV (850 pb), 3) não teve amplificação em LEGO-
G/NeoOpt, 4) pINV em LeGO-GpINV (659 pb). B. Produto de digestão dos vetores com as enzimas 
NheI e EcoRI. (1) Vetor LEGO-G/NeoOpt com fragmento contendo pSFFV (1960 pb), (2) LeGO-GpINV 
linearizado e ausência de pSFFV. 1 kb. Padrão de massas 1 kb (Amresco Inc., USA). 

 

Um fragmento com 850 pb amplificado a partir do LeGO-GpINV, 

correspondente à região onde foi inserido o pINVf, foi sequenciado e os resultados em 

formato FASTA foram analisados com o auxílio do software BLAST®. Foi verificado o 

alinhamento com a sequência esperada do vetor. O resultado do sequenciamento do 

fragmento amplificado com o iniciador LeGO F não apresentou qualidade em toda a 

sequência, conforme Figura 30B, Anexo I. Desta forma, somente a região entre as 

bases 6 a 168 da sequência FASTA resultante foi analisada e apresentou 98% de 

identidade com a sequência esperada (Figura 14A). O fragmento amplificado com o 

iniciador LeGO R resultou em um sequenciamento de maior qualidade, onde a região 

entre as bases 30 a 518 da sequência FASTA resultante foi apresentou 100% de 

identidade com a sequência esperada (Figura 14B). 

Além do alinhamento adequado, indicando a correta construção e clonagem 

da sequência regulatória de involucrina no LeGO-GpINV, foram identificadas as 

sequências correspondentes aos sítios de restrição XhoI, BamHI e AscI, presentes 
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nesse promotor, os sítios de ligação essenciais à expressão de involucrina AP1-1, 

AP1-5, SP1 e C/EBP e a região cis atuante TATA box (Figura 14C), conforme descrito 

por Crish et al. (2006). O resultado do sequenciamento confirmou a substituição de 

pSFFV pelo pINVf, sua correta inserção e em fase, a montante de EGFP. As bases 

pareadas a montante do sítio XhoI e a jusante do sítio AscI correspondem à sequência 

esperada do vetor. 

 

Figura 14. Resultado do sequenciamento de LeGO-GpINV 
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A sequência resultante do sequenciamento (formato FASTA) do fragmento amplificado e sequenciado 
(Query) foi analisada comparativamente à sequência esperada do vetor LeGO-GpINV (Sbjct). Os 
fragmentos sequenciados foram amplificados com o iniciador LEGO F (A) e com o iniciador LEGO R 
(B). C. Resultado do sequenciamento, com regiões específicas da sequência de pINVf identificadas: 
sítios de ligação de fatores de transcrição AP1-1, AP1-5, SP1 e C/EBP, TATA box e os sítios de 
restrição XhoI, BamHI e AscI. 

 

Além dos resultados descritos, células epidérmicas apresentaram resistência 

ao antibiótico de seleção G418, confirmando a transativação do gene NeoROpt, 

presente no vetor, pela ação do pINVf, indicando que este promotor foi corretamente 

inserido.  

 

4.2. TITULAÇÃO DOS ESTOQUES LENTIVIRAIS 

 

Como a expressão da proteína repórter nos LeGO-GpINV está condicionada 

à transativação de pINV, em células que expressam a involucrina, para a titulação foi 

utilizado a produção lentiviral do vetor LeGO-G/Neo-Opt (controle positivo) e os dados 

de titulação foram extrapolados para o LeGO-GpINV. A fluorescência correspondente 

à expressão da proteína repórter EGFP foi analisada por citometria de fluxo. Da 

população analisada, quando as células foram incubadas com as produções virais 

contendo o vetor LEGO-G/NeoOpt, 20,9% apresentaram fluorescência na primeira 

coleta na qual foram usados 0,5 μl de vírus por poço (Figura 15), sendo verificado 

somente 0,10% no controle (ausência de vetor de transferência). O título da 

preparação viral com esse vetor foi de 5,67x108 uf/ml (unidades fluorescentes por ml). 
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Figura 15. Titulação da preparação lentiviral por citometria de fluxo 

A. B. 

      

  

(A) Diagramas de densidade e histogramas referentes às células HT1080 não transduzidas (controle 
negativo) e (B) transduzidas com o LEGO-G/NeoOpt, na primeira coleta com 0,5 μl de vírus por poço. 
A população de células foi isolada (R1 e R2) e analisada em relação ao número de células não 
fluorescentes (R3) e fluorescentes (R4), sendo 0,10% no controle e 20,9% na população transfectada 
com LEGO-G/NeoOpt. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

As CTM em cultura foram caracterizadas por citometria de fluxo, utilizando-se 

os anticorpos anti-CD105, anti-CD73, anti-CD90, que reconhecem marcadores de 

superfície presentes em CTM (Figura 16). Como controle negativo, as CTM foram 

incubadas com os anticorpos anti-CD34 e anti-CD31 (Figura 17), antígenos de 

superfície presentes em células-tronco hematopoiéticas e endoteliais, 

respectivamente. Dos eventos analisados, 99,3% foram positivos para CD90, 99,6% 

para CD105 e 98,9% para CD73. As CTM incubadas com os anticorpos anti-CD34 e 

CD31 não foram marcadas, sendo somente 0,2% e 0,4% dos eventos positivos, 

respectivamente. 

Como controle, células HaCaT foram incubadas com CD90 e CD105 (Figura 

16) e uma porcentagem mínima foi positivamente marcada, 0,5% e 0,3%, 

respectivamente, o que demonstra que os marcadores são específicos de CTM. 
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Figura 16. Imunofenotipagem das CTM por citometria de fluxo 

CTM - CD90 

 

R5 - 99,3% 

CTM - CD105 

 

R6 - 99,6% 

CTM - CD73 

 

R5 98,9% 

HaCaT - CD90 

 

0,5% 

HaCaT - CD105 

 

0,3% 

Os histogramas mostram a identificação de antígenos de superfície expressos em CTM, bem como a 
porcentagem de células expressando CD90 e CD105 (pico verde) e CD73 (pico amarelo). Células 
HaCaT foram analisadas como controle negativo para os antígenos CD90 e CD105 (pico verde). Como 
controle (pico azul), as células foram incubadas somente com os respectivos anticorpos secundários. 
A presença de CD90 foi analisada usando-se o filtro verde (para FITC), e de CD105 e CD73 com os 
filtros amarelo/vermelho (para PE). Foram avaliadas cinco mil células por amostra. Os resultados foram 
expressos em termos da porcentagem de células marcadas em relação ao total de eventos. 

 

Figura 17. Imunofenotipagem das CTM por citometria de fluxo (marcadores negativos) 

CTM - CD34 CTM - CD31 
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0,2% 

 

0,4% 

Os histogramas mostram que não houve marcação das CTM de acordo com a presença dos antígenos 
de superfície CD34 e CD31 (pico amarelo). Como controle (pico azul), as células foram incubadas 
somente com os respectivos anticorpos secundários. A presença de CD34 e CD31 foi analisada 
usando-se o filtro amarelo/vermelho (para PerCP e PE, respectivamente). Foram avaliadas cinco mil 
células por amostra. Os resultados foram expressos em termos da porcentagem de células marcadas 
em relação ao total de eventos. 

 

4.4. DIFERENCIAÇÃO DAS CTM EM QUERATINÓCITOS 

 

Para o estudo e padronização dos métodos relacionados à expressão de 

proteínas marcadoras da diferenciação epidermal foram realizados ensaios 

preliminares com CTM não transduzidas. Quando cultivadas em meio de proliferação, 

as CTM apresentaram forma fibroblastoide, dispostas paralelamente. Após 7 dias de 

cultivo em KSFM, suplementado com íons cálcio 1,8 mM e EGF 5 ng/ml, as células 

adquiriram formato poliédrico e apresentaram-se justapostas (Figura 18). Além disso, 

é possível visualizar filamentos, que, embora não tenham sido melhor investigados, 

assemelham-se a filamentos de actina (indicados por setas pretas). 
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Figura 18. Morfologia das CTM induzidas à diferenciação em queratinócitos 

 

Células cultivadas em meio de proliferação (A) ou meio de diferenciação por 7 dias (B a E). Nota-se o 
aparecimento de estruturas semelhantes a filamentos de actina (Setas pretas). Barra de escala de 100 
µm. Imagens obtidas em microscópio invertido. 

 

4.5. EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS MARCADORAS DA DIFERENCIAÇÃO 

EPIDÉRMICA  

 

4.5.1. CITOMETRIA DE FLUXO 

 

CTM foram induzidas à diferenciação em queratinócitos e analisadas quanto 

à expressão das proteínas marcadoras da diferenciação de queratinócitos nos dias 1, 

7 e 14. As células foram incubadas com anticorpos específicos para involucrina, CQ10 

e CQ14, expressas no estrato espinhoso e basal, respectivamente, e, posteriormente, 

foram analisadas por citometria de fluxo (Figuras 19 e 20). Todos os anticorpos 

usados foram eficientes para marcação das proteínas de interesse. Para involucrina, 

houve aumento na população de células expressando involucrina no sétimo dia de 



81 
 

cultivo. Não houve marcação no primeiro dia de diferenciação ou para cultivo com o 

meio de proliferação (controle negativo) (Figura 19).  

No 14 dia de diferenciação, mais de 85% da população de células expressou 

involucrina, CQ 10 e 14. Para a CQ10, foi possível identificar aumento na população 

de células expressando CQ10, bem como na intensidade de fluorescência, entre os 

dias 7 e 14 (Figura 20).  Para as HaCaT cultivadas em DMEM (controle positivo), 

89,4% da população de células expressou involucrina, 81,2% CQ10 e 97,9% CQ14. 

 

Figura 19. Expressão de Involucrina em CTM diferenciadas em queratinócitos 

CTM – Anti-Involucrina 

DIA 0 DIA 1 

  

DIA 7 DIA 14 

  

Região R1 – 98,0% Região R1 – 86,5% 

 

 

 

 

 

 

 

HaCaT - Anti-Involucrina 
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DMEM KSFM - DIA 7 

  

Região R3 – 89,4% Região R3 – 90,2% 

Histogramas referentes à expressão de involucrina (pico verde). Os resultados foram expressos de 
acordo com população de células marcadas positivamente com o anticorpo anti-involucrina em relação 
ao número total de eventos analisados. As CTM foram induzidas à diferenciação e analisadas em 
diferentes períodos (dias 1, 7 e 14) ou mantidas em DMEM (dia 0). Células incubadas somente com o 
anticorpo secundário anti-IgG de camundongo foram usadas como controle (pico azul). HaCaT foram 
usadas como controle positivo para a presença dos marcadores epidermais. Foram adquiridos 5 mil 
eventos por amostra. As células foram analisadas com filtro verde Green-B (λ = 525/30 nm) adequado 
para detecção de anticorpos marcados com Alexa Fluor 488. 

 

Figura 20. Expressão de proteínas marcadoras da diferenciação epidérmica por citometria de   
fluxo 

Anti-CQ10 

CTM - DIA 7 CTM - DIA 14 HaCaT - DMEM 

   

Região R5 – 64,4% Região R5 – 85,5% Região R3 – 81,2% 

Anti-CQ14 

CTM - DIA 14 HaCaT- DMEM  

  

 

Região R5 – 85,4% Região R5 – 98,0%  

Histogramas referentes à expressão de CQ10 e CQ14 (pico amarelo). Os resultados foram expressos 
de acordo com a população de células marcadas positivamente para os anticorpos anti-CQ10 e anti-
CQ14 em relação ao número total de eventos analisados. As CTM foram induzidas à diferenciação e 
analisadas em diferentes períodos (dias 7 e 14). Células incubadas somente com o anticorpo 
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secundário anti-IgG de camundongo foram usadas como controle (pico azul). HaCaT foram usadas 
como controle positivo para a presença dos marcadores epidermais. Foram adquiridos 5 mil eventos 
por amostra. As células foram analisadas com filtro verde Green-B (λ = 525/30 nm) adequado para 
detecção de anticorpos marcados com FITC. 

 

4.5.2. Atividade enzimática de calicreínas epidermais 

 

As CTM foram cultivadas em meio de diferenciação e analisadas em 

diferentes períodos (dias 1, 7 e 14) em relação à atividade enzimática das calicreínas 

teciduais hK5, 6 e 7, as quais são expressas na diferenciação terminal de 

queratinócitos. Houve aumento significativo e progressivo, na atividade das 

calicreínas quando cultivadas com o meio de diferenciação em comparação às células 

cultivadas em DMEM (controle negativo) no mesmo dia, sendo que para hK5, a 

diferença já é verificada a partir do dia 1 (Figura 21A) e para as hK6 e 7, a diferença 

ocorre a partir do sétimo dia de cultivo (Figura 21B e C).  

Quando se analisa a diferença entre os períodos de cultivo com o mesmo 

meio, não houve diferença entre os extratos de CTM cultivadas com DMEM, sendo 

baixa a atividade enzimática. Já nas culturas induzidas à diferenciação, a atividade de 

hK5 aumentou 1,8 vezes no dia 14 em relação ao dia 1. Para as hK6 e 7, a diferença 

ocorreu entre todos os períodos, sendo 2,0 e 2,6 vezes maior no dia 14 em 

comparação ao primeiro dia. 

 

Figura 21. Atividade de calicreínas teciduais nos extratos celulares de CTM 

  



84 
 

 

 

  

CTM foram induzidas ou não (controle, células mantidas em DMEM) à diferenciação em queratinócitos 
com KSFM suplementado com íons cálcio 1,8 mM e EGF 5 ng/ml e analisadas nos dias 1, 7 e 14. A 
atividade enzimática de A. hK5, B. hK6 e C. hK7 foi determinada por meio da hidrólise dos substratos 
fluorogênicos FRET específicos. Os resultados foram expressos em termos da velocidade média da 
reação por 1 μg de proteína presente nos extratos. A análise estatística foi realizada por Two-way 
ANOVA (Pós-teste Bonferroni). Foram realizados, pelo menos, quatro experimentos diferentes em 
duplicatas. As diferenças foram analisadas entre os meios de cultivo nos mesmos dias de cultivo (**, 
p<0,01; ***, p<0,001), e comparando os dias no mesmo meio de cultivo (##, p<0,01; ###, p<0,001). 

 

Para assegurar que a atividade enzimática observada nos extratos das CTM 

induzidas à diferenciação estava relacionada à presença das calicreínas epidermais, 

foram realizados ensaios com inibidores específicos para cada uma das proteases 

estudadas. A atividade de hK5, do tipo tripsina, foi completamente inibida por SBTI 

100 e 500 M e aprotinina 100 M (Figura 22A). Já a Figura 22B mostra que a 

atividade de hK7 foi inibida em quase 50% por TPCK 500 M. 
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Figura 22. Inibição da atividade enzimática das hK nos extratos de CTM induzidas à 
diferenciação 

 

(A) Inibição de hK5 por SBTI ou Aprotinina. (B) Inibição de hK7 por TPCK. Os dados foram expressos 
em termos da atividade residual da enzima   em relação à velocidade média da reação na ausência do 
inibidor.  

 

4.5.3. EXPRESSÃO DE INVOLUCRINA POR PCR QUANTITATIVO EM 

TEMPO REAL 

 

A análise da expressão do RNAm da involucrina e filagrina, proteínas 

expressas nas camadas suprabasais, foi realizada por qPCR em extratos celulares de 

CTM diferenciadas em queratinócitos (Figura 23). Quando as CTM foram cultivadas 

com o meio de diferenciação, a expressão relativa de involucrina aumentou, 

significativamente, no dia 7, sendo de 4,2 e 5,1 vezes maior nos dias 7 e 14, 

respectivamente, em relação ao primeiro dia de cultivo. Já quando cultivadas com 

DMEM, não houve aumento da expressão durante todo o período analisado (Figura 

23A). Como controles, outras linhagens celulares também foram analisadas. 

Amostras de cDNA obtido de células RINm5F (controle negativo) tiveram expressão 

relativa de involucrina de 0,03. Já a expressão nas células HaCaT (controle positivo) 

cultivadas em KSFM foi 2,5 vezes maior do que as cultivadas em DMEM no mesmo 

período (Figura 23B).  
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Em CTM diferenciadas, a filagrina teve expressão relativa 10 vezes superior 

no sétimo dia de cultivo quando comparado ao primeiro dia, não sendo observado 

aumento significativo entre os dias 7 e 14, nem em células cultivadas em DMEM nos 

diferentes dias de cultivo (Figura 23C). 

 

Figura 23. Expressão de involucrina durante a diferenciação de células epidérmicas 

A 

 

B 

 

C 
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A expressão relativa do RNAm de proteínas marcadoras da diferenciação foi analisada em células 
epidérmicas, por qPCR, nos diferentes dias de cultivo. A. Expressão relativa de RNAm da involucrina 
em extratos celulares de CTM induzidas à diferenciação com KSFM suplementado com cálcio 1,8 mM 
e EGF 5 ng/ml. CTM cultivadas em DMEM e células RINm5f (RIN) foram analisadas como controles 
negativos. B. Expressão relativa de RNAm da involucrina em extratos celulares de HaCaT cultivadas 
em meio de proliferação ou diferenciação. C. Expressão relativa RNAm de filagrina em extratos 
celulares de CTM induzidas à diferenciação ou não (DMEM). A expressão relativa foi determinada em 
relação às CTM cultivadas em DMEM (controle negativo) no dia 1 e normalizada de acordo com a 
expressão do gene constitutivo GAPDH. Foi realizada análise estatística Two-Way ANOVA (Pós-teste 
Bonferroni) a partir dos resultados de, pelo menos, dois experimentos em duplicatas. As diferenças 
foram consideradas significativas entre os meios de cultivo nos mesmos dias de cultivo (**, p<0,01; ***, 
p<0,001), e entre os dias de cultivo nos mesmos meios (#, p<0,05; ###, p<0,001). 

  

4.5.4. EXPRESSÃO DE INVOLUCRINA POR WESTERN BLOT 

 

A expressão de involucrina também foi avaliada por western blot, sendo 

verificada diferença na expressão dessa proteína em CTM cultivadas em KSFM nos 

dias 7 e 14 em relação às células cultivadas em DMEM nos mesmos dias (Figura 24). 

Houve aumento significativo da expressão de involucrina em CTM no 14º dia de 

diferenciação em relação ao sétimo dia, sendo a expressão relativa cerca de 27,2 

vezes maior do que em DMEM no mesmo período. Como controle positivo, células 

HaCaT, cultivadas com ambos os meios, foram analisadas no sétimo dia, verificando-

se aumento de cerca de 10 vezes na expressão de involucrina nas células HaCaT 

quando cultivadas com KSFM.  
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Figura 24. Expressão relativa da involucrina por western blot 

A 

 

 

B 

 

C 

 

A. Foto da membrana de nitrocelulose incubada com o anticorpo anti-involucrina. Foram usados os 
lisados celulares de CTM cultivadas em DMEM, nos dias 7 e 14 de cultivo (MD7, MD14) e em meio de 
diferenciação nos mesmos dias (MK7, MK14, MK14’). Lisados de células HaCaT foram usados como 
controle positivo no sétimo dia de cultivo com DMEM (HD7) e KSFM (HK7). Os lisados MK7 e MK14’ 
foram extraídos de CTM transduzidas com o vetor recombinante. B. A análise densitométrica da 
expressão relativa de involucrina foi avaliada em CTM diferenciadas. C. Análise densitométrica da 
expressão relativa de involucrina avaliada em células HaCaT. Os resultados são representativos de, 
pelo menos, quatro experimentos diferentes, normalizados em relação à expressão da β-actina. As 
diferenças foram verificadas por análise de variância Two-way ANOVA seguida de pós-teste de 
Bonferroni. As diferenças foram analisadas entre os meios de cultivo nos mesmos dias (**, p<0,01; ***, 
p<0,001), e entre os dias de cultivo com o mesmo meio (###, p<0,001). 
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4.6. TRANSFECÇÃO DE CÉLULAS EPIDÉRMICAS 

 

4.6.1. Transfecção das células epidérmicas com EGFPpINVsCMV 

 

A lipofecção em ambas as linhagens celulares resultou em elevada 

porcentagem de células mortas após tratamento, e embora não tenha sido realizado 

um estudo de viabilidade celular, o tratamento mostrou-se bastante citotóxico. 

Inicialmente, foi adotado o protocolo de acordo com as recomendações estabelecidas 

pelo fabricante do reagente. Porém, as CTM não resistiram e as HaCaT apresentaram 

baixa viabilidade ao final do processo. Posteriormente, foi adotado um protocolo com 

parâmetros otimizados por Carvalho et al. (2018), no qual a viabilidade celular foi um 

pouco superior (dados não mostrados). 

Apesar dos resultados pouco promissores em relação à viabilidade das 

células HaCaT, considerando que o vetor EGFPpINVsCMV possui cassetes que 

conferem resistência aos antibióticos de seleção canamicina e neomicina, foi possível 

confirmar a presença e expressão do vetor nessas células transfectadas, as quais 

apresentaram resistência à G418, conferida pela resistência à neomicina. 

Foram realizados aumentos graduais da concentração de antibiótico de 200, 

400 e 800 µg/ml. Em relação às HaCaT, a concentração de 200 µg/ml não foi 

suficiente para selecionar as células transfectadas, enquanto a de 800 µg/ml levou a 

excessiva a morte celular. A concentração de 400 µg/ml mostrou-se adequada para a 

seleção das células, a qual foi bastante lenta em comparação ao estabelecido nos 

protocolos. Após 30 dias na presença do antibiótico de seleção, a população de 

células HaCaT positivas para EGFP (transfectadas com EGFPpINVsCMV) chegou a 

52,9% (Figura 25). A proporção de células HaCaT expressando EGFP no mesmo 

período, quando transfectadas com pEGFP-N1 (vetor controle) foi de 33,0%.  

As CTM transfectadas com pEGFP-N1 e EGFPpINVsCMV morreram durante 

a seleção com o antibiótico G418, sendo que as células transfectadas com 

EGFPpINVsCMV resistiram mais ao tratamento com relação às células transfectadas 

com o vetor controle (dados não mostrados). A seleção, com G418 200 μg/ml, foi 

iniciada somente após um mês para permitir a expansão e estabilização da cultura de 

células. Após 10 dias, a concentração foi aumentada para 400 μg/ml e as células 
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morreram após 10 dias nessa condição. Não foi possível avaliar a eficiência de 

transfecção nessas células nem a expressão do gene repórter.  

 

Figura 25. Expressão de EGFP em HaCaT transfectadas por citometria de fluxo 

pEGFP-N1 

 

Região R3 – 33,0% 

EGFPpINVsCMV 

 

Região R2 – 52,9% 

Os histogramas representam as populações de células expressando ou não EGFP. Os resultados 

foram expressos em termos da porcentagem de células HaCaT expressando EGFP (pico verde) 

quando transfectadas com EGFPpINVsCMV ou pEGFP-N1 (vetor controle) em relação às HaCaT não 

transduzidas (pico azul). Foram adquiridos 5 mil eventos por amostra. As células foram analisadas com 

filtro verde Green-B (λ = 525/30 nm).  

 

4.6.2. Transdução das células epidérmicas com os vetores lentivirais 

 

As células foram transduzidas com partículas virais produzidas a partir de 

LeGO-GpINV e analisadas por microscopia de fluorescência invertida nos diferentes 

dias (0, 1, 7 e 14) de indução da diferenciação. As CTM induzidas à diferenciação 

mostraram aumento gradual de fluorescência, nos dias 7 e 14 do processo de 

diferenciação. Nas CTM cultivadas com DMEM (dia zero) ou não transduzidas 

cultivadas com KSFM (controle negativo) não houve presença de fluorescência 

(Figuras 26 e 27). O aumento na expressão de EGFP nos dias 7 e 14 de cultivo 

confirmam que a expressão da proteína repórter foi transativada pelo pINVf e que esse 

promotor promoveu sua expressão tecido e estrato-específica. Em HaCaT, houve 

expressão de EGFP em todos os dias analisados, inclusive em meio proliferativo, 

quando transfectadas e não houve expressão nas células não transfectadas (controle 

negativo). 

 

 



91 
 

Figura 26. Fotos em microscopia de fluorescência invertida de células transduzidas com o vetor 
LeGO-GpINV 
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A. CTM e B. células HaCaT transduzidas ou não (controle negativo) foram analisadas nos dias 0, 1, 7 
e 14 da diferenciação. Em verde, observam-se as células expressando EGFP. As células foram 
analisadas com filtro verde (excitação 450-490 nm/ emissão de 500-550 nm) ou em contraste de fase 
(PH1). Aumento 100 x. Barra de escala (linha vermelha): 200 μm. 

 

Figura 27. Análise da intensidade média de fluorescência referente à expressão de EGFP nas 
CTM 

 

A intensidade média de fluorescência (%) por pixel foi comparada entre CTM transduzidas com LeGO-
GpINV e não transduzidas controle (CT), nos dias 0, 7 e 14 de cultivo com meio de diferenciação. A 
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intensidade média de fluorescência foi determinada para valores acima de 10 (limiar/threshold). A 
análise estatística foi realizada por Two-Way ANOVA (pós-teste de Bonferroni), comparando os 
diferentes dias de tratamento com o meio de diferenciação. As diferenças foram analisadas entre as 
células transduzidas e controle, no mesmo período (**, p<0,01; ***, p<0,001), e entre os dias de cultivo 
das CTM induzidas à diferenciação (###, p<0,001). 

 

A expressão da proteína repórter nas CTM transduzidas também foi avaliada 

por citometria de fluxo, determinando-se a proporção de células fluorescentes 

(positivas para EGFP) na população analisada em relação à população de células não 

transduzidas (controle negativo). Quando transduzidas com o vetor lentiviral 

recombinante, as CTM apresentaram aumento na população de células fluorescentes 

no sétimo dia de cultivo com meio de diferenciação. Após 7 dias de cultivo em meio 

de diferenciação, a população positiva chegou a 56,3% (Figura 28). Quando 

transduzidas com o vetor LeGO-G/NeoOpt, as CTM cultivadas em DMEM (dia 0) 

tiveram 74,62% de células expressando EGFP, indicando a eficácia da transdução 

com o vetor original, quando utilizado MOI 4. 

Quando foi analisada a intensidade da fluorescência devido à expressão de 

EGFP, nota-se que há uma população de células que expressam essa proteína com 

fluorescência de alta intensidade e em menor intensidade. A população de células 

expressando essa proteína repórter em alta intensidade de fluorescência foi de 36,7% 

no sétimo dia de cultivo, em comparação com menos de 5% nas células cultivadas 

em DMEM ou transduzidas com o vetor controle. (Figura 28).  

 

Figura 28. Análise das CTM transduzidas com os vetores lentivirais e expressão de EGFP por 
citometria de fluxo 

CTM 

LeGO-GpINV 

DIA 0 DIA 7 

  

Região R3 – 30,0% 

R5 – 4,6% 

Região R3 – 56,3% 

R5 – 36,7% 
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LeGO-G/NeoOpt 

DIA 0  

 

 

R2 – 74,3% 

Região R3 – 3,4% 
 

Histogramas representativos das populações de células fluorescentes correspondente à expressão da 
proteína repórter EGFP. As CTM transduzidas com LeGO-GpINV foram analisadas em relação aos 
meios de cultivo, sendo a porcentagem de células positivas para EGFP (pico verde) expressa em 
relação às células não transduzidas (pico azul), nos dias 0 e 7. Como controle positivo, foram usadas 
CTM não diferenciadas (dia 0) transduzidas com LEGO-G/NeoOpt (pico amarelo). Os eventos foram 
adquiridos com filtro verde Green-B (λ = 525/30 nm). 

 

Células HaCaT também foram transduzidas a fim de se confirmar a expressão 

de EGFP controlada pelo promotor de involucrina em células que expressam a 

proteína involucrina. Essas células foram cultivadas em DMEM ou KSFM 

suplementado com íons cálcio 1,8 mM e EGF 5 ng/ml, sendo verificado aumento na 

população de células expressando a proteína repórter no sétimo dia de cultivo com 

meio de diferenciação. 

Em células HaCaT cultivadas em DMEM, não houve diferença na população 

de células expressando EGFP, cerca de 75%, entre as células transduzidas com 

LeGO-G/NeoOpt ou LeGO-GpINV. Em CTM, a eficiência de transdução com o vetor 

LeGO-G/NeoOpt foi de 73%. Esses resultados sugerem que o MOI 4 foi adequado 

para a transdução com ambos os vetores. 

As células HaCaT resistiram à seleção com o antibiótico G418 na 

concentração de 200 μg/ml, por 10 dias, seguida de 400 μg/ml por 20 dias, alcançando 

95,55% das células positivas para EGFP (Figura 29). 
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Figura 29. Análise, por citometria de fluxo, de HaCaT transduzidas com os vetores lentivirais 

HaCaT 

LeGO-GpINV 

A 

 

B 

 

Região R2 – 75,8% Região R2 – 80,5% 

C 

 

D 

 

Região R2 – 95,6% Região R3 – 73,0% 

Histogramas representativos das populações de células fluorescentes correspondente à expressão da 
proteína repórter EGFP. As HaCaT transduzidas com LeGO-GpINV foram analisadas em relação aos 
meios de cultivo, sendo a porcentagem de células positivas para EGFP (pico verde) expressa em 
relação às células não transduzidas (pico azul). A. Cultivo em meio de proliferação; B. cultivo em meio 
de diferenciação (dia 7); C. seleção com o antibiótico G418 (30 dias). Como controle positivo, foram 
usadas células HaCaT (DMEM) transduzidas com LEGO-G/NeoOpt (pico amarelo). Os eventos foram 
adquiridos com filtro verde Green-B (λ = 525/30 nm). 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Considerando que a fisiopatologia de diferentes doenças da pele ainda não 

está bem estabelecida e o seu tratamento nem sempre é, completamente, eficaz e 

satisfatório (Lee et al., 2016), compreender melhor a biologia da epiderme e da pele, 

tanto em indivíduos saudáveis como em condições patológicas, é fundamental para o 

desenvolvimento de novas alternativas para o tratamento de doenças. Além disso, as 

indústrias farmacêuticas e cosméticas têm sofrido fortes pressões para a substituição 
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de testes em animais por modelos de pele in vitro adequados (Brasil, 2015; Geraili et 

al., 2018; Heng et al., 2005). 

Conforme mencionado, vários estudos propõem o uso das CTM na medicina 

regenerativa, terapia gênica, bioengenharia de tecidos e em modelos de estudo in 

vitro. O uso dessas células possui diversas vantagens em relação a outras CT: sua 

obtenção envolve menos preocupações éticas, podem ser extraídas de diferentes 

tecidos, com facilidade no isolamento e propagação, além de possuírem efeitos 

imunossupressores e parácrinos, entre outros. Entretanto, seu uso ainda é limitado, 

por exemplo, em aplicações clínicas in vivo, devido à baixa sobrevivência celular, 

resultando em baixo sucesso do enxerto (Park et al., 2015). Por isso, são necessários 

estudos para compreender melhor os processos envolvidos no uso dessas células e 

que possibilitem transpor tais obstáculos. 

Inicialmente, foi realizada a caracterização das CTM, como uma das etapas 

essenciais para o sucesso deste trabalho. Essas células já foram anteriormente 

estudadas pelo nosso grupo, demonstrando-se sua capacidade celular em se 

diferenciar em osteoblastos, adipócitos e condroblastos (dos Santos et al., 2019). 

Ainda assim, elas foram novamente caracterizadas, por meio da expressão de 

marcadores de superfície específicos de CTM. A expressão desses marcadores 

permite seu isolamento e caracterização, sendo essa técnica amplamente utilizada 

nas áreas de Imunologia e Hematologia. Segundo Dominici et al. (2006), mais de 95% 

da população de CTM deve expressar CD73 (ecto-5′-nucleotidase), CD90 (Thy1) e 

CD105 (endoglina). As CTM utilizadas apresentaram expressão de CD73, CD90 e 

CD105 acima do estabelecido, com aproximadamente 99% das células expressando 

esses marcadores.  

Também são analisados os marcadores específicos de células progenitoras 

hematopoiéticas ou de outros tipos celulares, sendo esperado que menos de 2% da 

população expresse CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD79a ou CD19 e HLA classe II. 

Existe um consenso na literatura de que as CTM não expressam marcadores típicos 

de células de linhagens hematopoiéticas e endoteliais. Sendo assim, o CD34, 

marcador hematopoiético, e o CD31 (PECAM-1: molécula de adesão plaquetária), 

marcador endotelial, foram utilizados como controles negativos (Kolf et al., 2007). 

Apesar de haver evidências que as CTM isoladas frescas expressam CD34, quando 

em cultura, sua expressão perdida (Sasaki et al., 2008; Uccelli et al., 2008). 
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Especificamente, menos de 1% das CTM expressaram os marcadores negativos 

CD31 e CD34, confirmando que se tratava de CTM.  

Além disso, uma condição para a confirmação do fenótipo mesenquimal é sua 

capacidade de adesão ao plástico em cultura. Tal exigência foi confirmada, por meio 

da aderência das células ao plástico por longos períodos em cultura. 

Em relação aos experimentos de diferenciação, já mostramos que foi possível 

obter células com características de queratinócitos por meio do cultivo bidimensional 

de CTM em KSFM suplementado com íons cálcio 1,8 mM e EGF 5 ng/ml, verificando-

se a expressão de proteínas marcadoras epidérmicas em um processo temporalmente 

similar ao que ocorre na pele humana (dos Santos et al., 2019).  

As CTM cultivadas nessas condições apresentaram modificações 

morfológicas relevantes após o sétimo dia de cultivo, como mudança do formato 

fibroblastoide para conformação poliédrica e pavimentosa, semelhante à morfologia 

de queratinócitos em cultura (Girija et al., 2018; Mashinchian al., 2014). Além disso, 

foi possível observar estruturas semelhantes à filamentos de actina, característicos de 

queratinócitos suprabasais, o que se relaciona à reorganização dos filamentos de 

actina no citoplasma, os quais conferem resistência ao estresse mecânico na pele 

(Noethel et al., 2018; Kubler et al., 1991). 

Diversos métodos são explorados para diferenciar células-tronco em 

queratinócitos, incluindo o co-cultivo com queratinócitos ou o uso de meios de 

diferenciação suplementados com fatores de crescimento ou outras substâncias. Em 

co-cultivo de queratinócitos primários de prepúcio humano com CTM do sangue 

menstrual em sistema de transwell, por 14 dias, as CTM expressaram diferentes 

marcadores epidérmicos (Akhavan-Tavakoli et al., 2017).  

Na mesma linha, Liu et al. (2019) obtiveram sucesso de 10 a 60% na 

transdiferenciação de CTM do cordão umbilical, quando induziram a diferenciação por 

meio do co-cultivo com células HaCaT e populusone, uma substância fitoquímica 

obtida do extrato de Populus euphratica (Salicaceae), sendo verificada a expressão 

de diferentes marcadores epidérmicos. 

O método de transdiferenciação epidérmica de CTM do cordão umbilical 

utilizado no presente trabalho permitiu obter uma proporção de células expressando 

CQ14, CQ10 e involucrina acima de 85% após 14 dias de cultivo, sendo considerado 

eficaz frente ao empregado em outros trabalhos. A alta expressão de involucrina e 

filagrina após 14 dias de diferenciação também indicam que a maioria das células se 
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diferenciaram terminalmente. Além disso, o período de diferenciação foi semelhante 

ao processo fisiológico observado em queratinócitos na epiderme humana (Santos et 

al., 2016). 

Dentre os diversos aspectos que influenciam a proliferação e diferenciação de 

queratinócitos (Poumay; Pittelkow, 1995), a concentração de íons de cálcio tem 

grande influência na regulação da diferenciação epidérmica e na expressão de 

diferentes proteínas epidérmicas, como da involucrina e das hK (Ovaere, et al., 2009). 

Uma das vias de regulação da expressão de proteínas marcadoras da diferenciação 

epidérmica é a via PKC. Estudos já estabeleceram que existe forte ativação dessa via 

por cálcio, especialmente na expressão de involucrina. Especificamente, conforme o 

gradiente extracelular de cálcio aumenta, eleva-se a expressão e ligação de AP1 nos 

sítios de ligação de fatores de transcrição presentes em pINV (Deucher et al., 2002).  

A função do EGF na regulação da diferenciação de queratinócitos e sobre a 

expressão de proteínas marcadoras da diferenciação ainda não é bem compreendida. 

Há controvérsias na ação de EGF e na concentração ideal para indução da 

diferenciação. Um estudo demonstrou que EGF na concentração final de 10 ng/ml 

promoveu a inibição da expressão de CQ1 e CQ10 (Poumay; Pittelkow, 1995). Outro 

grupo, contudo, demonstrou que, quando cultivados na presença de cálcio 

extracelular 2 mM, os queratinócitos diferenciaram-se em baixas concentrações de 

EGF (0,1 ng/ml) (Micallef et al., 2009). Jin et al. (2011) diferenciaram CTM de medula 

óssea em queratinócitos e, quando cultivadas na presença de cálcio 0,09 mM e EGF 

10 ng/ml, as CTM se diferenciaram e expressaram CQ10, filagrina e involucrina após 

15 dias. Entretanto, nesse estudo, as células foram cultivadas em um scaffold com 

meio de diferenciação, o que pode justificar o resultado obtido.  

Além de demonstrar a capacidade das CTM do cordão umbilical de se 

transdiferenciarem em queratinócitos, a fim de validar eficiência do modelo proposto, 

foi fundamental demonstrar a expressão de involucrina nas CTM induzidas à 

diferenciação simultaneamente à expressão da proteína repórter. Identificar a 

expressão de involucrina nessas células, é também um importante indicativo, não só 

do comprometimento das CTM na diferenciação epidérmica, mas na diferenciação 

terminal de queratinócitos. 

Nas CTM induzidas à diferenciação, foi identificado aumento da expressão de 

involucrina nos dias 7 e 14 de cultivo e de filagrina no dia 7. Em meio de proliferação, 

não houve expressão dessas proteínas. Por citometria de fluxo, aproximadamente, 
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100% das CTM cultivadas com meio de diferenciação, por 7 dias, foram marcadas 

com anticorpo anti-involucrina. Essa expressão persistiu, sendo identificada no dia 14 

de cultivo, o que indica que quase toda a população de células atingiu a diferenciação 

terminal. Esses dados estão em concordância com estudos anteriores (dos Santos et 

al., 2019; Akhavan-Tavakoli et al., 2017; Chen et al., 2015) e corroboram a efetividade 

do protocolo proposto para diferenciar adequadamente as CTM em queratinócitos. 

Diversos autores já avaliaram a expressão da involucrina na diferenciação de 

células-tronco em diferentes condições de cultura. Chavez-Munoz et al. (2013), o 

primeiro grupo a demonstrar a transdiferenciação de ADSC em queratinócitos, 

diferenciaram essas células por meio de co-cultivo com queratinócitos. Entretanto, 

houve baixa proporção de células expressando proteínas marcadoras de 

diferenciação, sendo que apenas 21% das células expressaram involucrina após 42 

dias de cultivo. 

Chen et al. (2015) realizaram a diferenciação de CTM do cordão umbilical em 

scaffold contendo colágeno e quitosana, expondo as células à interface ar líquido 

(IAL), sendo possível estabelecer uma análise comparativa da expressão de 

involucrina nos dias 7 e 14 de diferenciação, sendo verificado que a expressão dessa 

proteína foi superior no dia 14 quando comparada ao dia 7. 

Na mesma linha, Liu et al. (2019) diferenciaram CTM do cordão umbilical por 

meio da co-cultura com células HaCaT e extrato de populusone. Esse grupo analisou 

a expressão de involucrina apenas após 14 dias de diferenciação, sendo a expressão 

relativa do RNAm de involucrina duas vezes maior e, quando avaliada por western 

blot, 6 vezes maior em comparação a células HaCaT.  

Em um estudo realizado com CTM-SM induzidas à diferenciação, por meio do 

co-cultivo com queratinócitos, por 14 dias, a expressão relativa de RNAm de 

involucrina foi 2,9 vezes maior do que nas CTM-SM não diferenciadas (Akhavan-

Tavakoli et al., 2017). Sendo assim, a potencialidade de cada células-tronco deve ser 

investigada em termos da capacidade de se diferenciar em queratinócitos. 

No presente trabalho, a expressão do RNAm de involucrina e filagrina foi de 

5 e 10 vezes maior, respectivamente, após 14 dias de cultivo com meio de 

diferenciação quando comparadas às células cultivadas em DMEM. Quando avaliada 

por western blot, a expressão de involucrina nas CTM diferenciadas foi 27 vezes maior 

que nas células cultivadas em DMEM no mesmo período, e cerca de 3 vezes maior 

que nas HaCaT cultivadas nesse meio. Esses resultados indicam, mais uma vez, que 
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o modelo proposto foi eficiente em diferenciar terminalmente as CTM em 

queratinócitos. 

Além do protocolo para diferenciação, outros parâmetros também devem ser 

considerados para o estabelecimento de um modelo que mimetize as alterações 

bioquímicas, temporalmente, durante o processo fisiológico. Nesse sentido, é 

fundamental dispor de controles que confirmem a expressão de proteínas marcadoras 

da diferenciação epidérmica. Como não dispúnhamos de queratinócitos basais para a 

realização dos experimentos, optamos por usar queratinócitos da linhagem HaCat 

que, embora já expressem, de forma basal, várias das proteínas marcadoras da 

diferenciação em condições padrão de cultura, foram usadas como controle positivo.  

De fato, as células HaCaT são utilizadas para estudo da epiderme, inclusive 

no processo de diferenciação. Micallef et al. (2009) mostraram que, quando cultivadas 

com KSFM na presença de cálcio 1,8 mM, houve maior expressão de CQ1, CQ10 e 

involucrina em relação ao cultivo com cálcio 0,09 mM, com aumento significativo na 

expressão de involucrina nos dias 6, 9 e 13 de cultivo. De maneira similar, a expressão 

relativa do RNAm da involucrina aumentou no sétimo dia de cultivo, quando as células 

foram cultivadas com o mesmo meio de diferenciação em relação ao cultivo em 

DMEM. 

Além de evidenciar que o protocolo de transdiferenciação de CTM do cordão 

umbilical em queratinócitos adotada no presente estudo é eficiente e viável, Santos et 

al. (2019) estabeleceram um novo método para acompanhar a diferenciação 

epidérmica por meio da detecção da atividade enzimática de calicreínas teciduais na 

hidrólise de substratos FRET específicos. Esses substratos são ferramentas úteis 

para o estudo de peptidases específicas, uma vez que permitem detectar quantidades 

de enzimas na ordem de nanomolar, além do monitoramento da reação de forma 

contínua, proporcionando um método rápido para a determinação da atividade 

enzimática (Carmona et al., 2009). 

Conforme descrito por Förster (1949), nos substratos FRET, o grupo doador 

de fluorescência está ligado a um dos resíduos de aminoácidos do peptídeo e 

transfere energia ao grupo aceptor de fluorescência, também ligado a um resíduo de 

aminoácidos da sequência, seguindo o mecanismo de ressonância (Loura; Prieto, 

2011). Essa fluorescência é sobreposta ao espectro de absorção do aceptor. Quando 

o peptídeo FRET é clivado pela enzima entre o par doador/aceptor, a fluorescência é 
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liberada e detectada de forma contínua, permitindo a medida quantitativa da atividade 

da enzima (Carmona et al., 2009). 

Segundo Teixeira et al. (2011), os substratos Abz- KLRSSKQ-EDDnp e Abz-

KLYSSKQ-EDDnp têm sido descritos como substratos para hK5 e 7, respectivamente. 

Já o Abz-AFRFSQ-EDDnp é considerado um substrato adequado para se avaliar a 

atividade da hK6 (Angelo et al., 2006). 

Os dados aqui obtidos foram semelhantes aos de Santos et al. (2019), sendo 

verificado aumento progressivo na atividade dessas enzimas nos dias 7 e 14 de cultivo 

das CTM com o meio de diferenciação, o que não foi verificado com as células 

cultivadas em DMEM. Além disso, foram realizados ensaios adicionais utilizando-se 

inibidores específicos de atividade tipo tripsina e quimotripsina. Houve inibição da 

atividade enzimática de hK5 e 7 pelos inibidores, de acordo com os resultados de 

Goettiga et al. (2010).  

As hK são serino-proteases que possuem papel essencial na pele, pois 

participam da descamação normal dos corneócitos, por meio da degradação dos 

corneodesmossomos, sugerindo que as células estejam comprometidas com a 

diferenciação epidérmica. As calicreínas são consideradas alvos atrativos para o 

desenvolvimento de novas terapias que envolvam as vias respiratórias, estruturas do 

sistema cardiovascular, dentes, cérebro, pele e doenças neoplásicas (Fischer; Meyer-

Hoffert, 2013). Além disso, recentemente, elas também aparecem como alvos 

inovadores para o tratamento de algumas doenças cutâneas, tais como a síndrome 

de Netherton (Tan et al., 2015), sendo propostas diferentes abordagens para se 

detectar e inibir a sua atividade. 

Visando ao uso das CTM em aplicações terapêuticas ou biotecnológicas, que 

pode envolver produção em larga escala (Bydlowski et al., 2009; Santos et al., 2011), 

diferentes abordagens têm sido exploradas para monitorar a sua diferenciação. 

Estudos recentes exploram, nesse contexto, o uso de promotores de genes 

marcadores da diferenciação de tecidos-alvo controlando a expressão de proteínas 

repórter (Hwang et al., 2017; Narai et al., 2015). 

Considerando que os mecanismos envolvidos na diferenciação de CTM, 

assim como sua multipotencialidade e a influência de diferentes estímulos, ainda não 

estão bem esclarecidos e que acompanhar a diferenciação dessas células, sobretudo 

in vivo, permanece um desafio (Bhowmick et al., 2016), nosso trabalho pretende 

avançar na superação desse obstáculo. 
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Assim, foi desenvolvido um sistema repórter controlado pelo pINV como uma 

ferramenta para monitorar a diferenciação epidérmica de forma simples, eficiente, 

permitindo acompanhar a diferenciação de CT, de forma tecido-específica e não 

invasiva e, ainda, observar o tecido ou a cultura de forma contínua e integra.  

No presente estudo, foram desenvolvidos dois vetores recombinantes com um 

gene repórter fluorescente sob controle do pINV mínimo funcional (pINVf). Já foi 

mostrado que um crescente número de estudos utiliza o pINV para a entrega de genes 

na terapia gênica, de forma tecido e estrato-específica e duradoura (Di et al., 2012; 

Fakharzadeh et al., 2000; Ghazizadeh et al., 2002). Esse promotor também é 

importante para o estudo dos mecanismos da diferenciação epidérmica (Mannik et al., 

2009). Apesar disso, o pINV nunca foi utilizado para monitorar a diferenciação in vitro 

de células-tronco pluri ou multipotentes em células epidérmicas. 

Apesar de diferentes estratégias terem sido exploradas para a amplificação 

da região regulatória da involucrina completa, com 2,5 Kb, a partir de DNA genômico 

de células HaCaT, essa sequência foi de difícil amplificação. Mesmo quando realizado 

o pré-aquecimento da amostra a 95ºC por 10 minutos, tratamento prévio com 

proteinase K ou adicionando-se o reagente “PCRx Enhancer Solution” do kit 

Platinum™ Pfx DNA Polymerase (Invitrogen), específico para amostras ricas em GC, 

não houve amplificação do segmento gênico.  

Por outro lado, o segmento de pINVf foi amplificado com êxito. Somado aos 

resultados obtidos e a dados de estudos anteriores, que evidenciam as vantagens no 

uso da sequência reduzida desse promotor, optamos por utilizar pINVf na construção 

dos vetores. Além disso, foi confirmada, por meio de reação de sequenciamento, a 

presença de todas as sequências referentes aos sítios de ligação de fatores de 

transcrição essenciais à regulação da expressão por esse promotor, AP1-1, AP1-5, 

C/EBP e SP1 (Banks et al., 1998; Crish et al., 2006; Deucher et al., 2002). Por esse 

ensaio, também se verificou a inserção correta e em fase do pINVf nos dois vetores.  

Com relação a outros promotores epidérmicos já descritos, como o promotor 

de CQ14, promissor para a terapia gênica (Carroll et al., 1993; Grochot-Przeczek et 

al., 2009), pINV permitiu a expressão estrato-específica e foi eficaz, mesmo quando 

utilizada a sua sequência mínima, composta pelas regiões RRP e RRD (Banks et al., 

1998; Crish et al., 2006; Di et al., 2012; Ghazizadeh et al., 2002; White et al., 2015). 

O uso dessa sequência de pINV também se mostrou vantajosa considerando que 

promotores maiores que 1,5 Kb não são bons candidatos para obtenção de vetores 
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virais, pois falham na entrega tecido-específica de genes de interesse e podem reduzir 

o título viral (White et al., 2015; Ghazizadeh et al., 2002). 

Comparativamente ao pSFFV, que promove expressão eficiente do gene de 

interesse, especialmente em células sanguíneas (Weber et al., 2008), pINVf foi capaz 

de promover elevada expressão da proteína repórter. Esses resultados corroboram 

com os de Di et al. (2012), que construíram um vetor lentiviral substituindo pSFFV por 

pINVf para uso em terapia gênica. Nesse estudo, além de promover a entrega estrato-

específica do gene de interesse na epiderme, pINVf mostrou-se mais interessante 

quando comparado ao pSFFV por apresentar menos sítios de CpG e ser menos 

suscetível ao silenciamento por metilação. 

Um fator a ser considerado nos experimentos de transfecção celular é o título 

viral, que pode ser obtido por diferentes métodos, como análise da expressão de 

proteína repórter, pela resistência ao antibiótico de seleção, detecção da expressão 

de antígenos específicos presentes no vetor, entre outras. Contudo, a estratégia de 

titulação utilizada no presente estudo não permitiu obter, diretamente, o título da 

produção viral com o LeGO-GpINV, que foi extrapolado a partir do valor da produção 

lentiviral obtida com o vetor controle. No vetor recombinante, devido a sua lógica de 

construção, tanto o gene de resistência ao antibiótico de seleção (neomicina) como o 

gene repórter estão a jusante de pINV, condicionados à transativação em células que 

expressam a involucrina. Desta forma, não foi possível verificar a ativação de pINV e 

expressão da proteína repórter em células não diferenciadas, impedindo que as 

células transduzidas fossem diretamente detectadas, por citometria ou microscopia.  

De acordo com Weber et al. (2010), produções virais com os vetores de 

transferência lego (da ontologia LeGo) geram títulos virais acima de 1x106 unidades/ml 

em sobrenadantes não concentrados. Como as CTM e células HaCaT utilizadas foram 

de difícil transdução, o processo foi realizado com as células em suspensão, com 

produções virais concentradas. O título viral no sobrenadante ultraconcentrado foi, 

cerca de, cem vezes maior do que os títulos de sobrenadantes não concentrados com 

o vetor controle. Futuramente, outras abordagens para determinar o título do vetor 

recombinante poderão ser exploradas, como a titulação em queratinócitos. Porém, 

vale destacar que a titulação viral pode variar mais que 10 vezes entre diferentes 

linhagens celulares (Ghazizadeh et al., 2002). 

Outra possibilidade para permitir a titulação das produções lentivirais com o 

vetor recombinante seria a inserção de mais um gene repórter no vetor, a fim de 
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permitir a detecção da expressão controlada por diferentes promotores. Porém, é 

necessário avaliar qual a necessidade de incluir mais de um gene repórter frente a 

possibilidade de provocar maior citotoxicidade ou imunogenicidade, relacionadas à 

expressão de proteínas repórter (Ansari et al., 2016; Liu et al., 1999). Ainda, poderia 

ser realizada a transferência da posição do gene de resistência ao antibiótico de 

seleção para a jusante do pCMV. Desta forma, seria possível isolar as células 

efetivamente transduzidas, independentemente de sua diferenciação, como proposto 

neste trabalho. 

Um aspecto a ser considerado para demonstrar a funcionalidade da 

ferramenta proposta foi verificar qual o método adequado para transfectar as células, 

uma vez que as CTM são células de difícil transfecção. Existem diversos métodos não 

virais para a transfecção, porém, normalmente, eles afetam a viabilidade celular e têm 

baixa eficiência. 

No presente trabalho, apesar de ter sido possível transfectar células HaCaT 

com lipofectamina, esse reagente mostrou ser bastante tóxico para as CTM. 

Diferentes autores tentaram otimizar os parâmetros de transfecção usando 

lipofectamina, alcançando valores em torno de 20 a 35 % de células transfectadas e 

maior viabilidade celular após lipofecção (Cheung e et al., 2018, de Carvalho et al. 

2018). Porém, mesmo seguindo-se o protocolo otimizado, a recuperação de CTM 

após tratamento e seleção foi insignificante, sugerindo que a estratégia por lipofecção 

não foi a mais adequada para essa linhagem celular. 

Nas células transfectadas com EGFPpINVsCMV, a seleção com o antibiótico 

G418 foi iniciada após a estabilização das células em cultura e expansão. Após 30 

dias de seleção, foi possível alcançar cerca de 50% da população de células HaCaT 

positivas expressando a proteína repórter, o que sugere que a concentração utilizada 

de antibiótico pode não ser ideal para esse vetor. Entretanto, a dificuldade em obter 

uma cultura estável após lipofecção, impossibilitou a realização de alguns dos 

experimentos, entre eles a curva de tratamento com antibiótico de seleção, a fim de 

estabelecer uma concentração ideal. 

Apesar da viabilidade das CTM e HaCaT pelo método otimizado ter sido 

superior ao protocolo indicado pelo fabricante do reagente, ainda assim, as CTM não 

resistiram à seleção. Considerando os estudos anteriores, os resultados obtidos, a 

necessidade de uma transfecção estável e duradoura e as limitações de prazo e 
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recursos do projeto, os ensaios de lipofecção com EGFPpINVsCMV foram 

descontinuados e a transdução com os vetores lentivirais foi priorizada.  

De fato, o uso de métodos virais pode envolver aspectos negativos 

relacionados à biossegurança, aumento da imunogenicidade e risco de mutagênese 

insercional, porém, são alcançadas taxas de transfecção superiores a 90%, e vetores 

lentivirais têm sido aprimorados para oferecer maior segurança no seu uso (Sakuma 

et al., 2012; Weber et al., 2008; Pfeifer et al., 2002; Naldini et al., 1996). Além disso, a 

transdução com lentivírus permite integração do transgene ao genoma hospedeiro e 

uma expressão duradoura e estável do gene de interesse (Park et al., 2015). 

Diferentes estudos demonstraram ser possível a transdução de CTM com 

lentivírus. Nunes et al. (2007) alcançaram uma eficácia na transdução superior a 70% 

em CTM com lentivírus codificando para EGFP. Zhang et al. (2002) demonstraram 

que CTM da medula óssea transduzidas com lentivírus apresentaram proporção de 

células transduzidas expressando as proteínas repórter EGFP e DsRed superior a 

75% utilizando MOI abaixo de 1,0 e expressão persistente por mais de 5 meses. Já 

foi demonstrado também que a transdução viral de CTM pode atingir até 90% de 

células, sem afetar a qualidade da progenia e diferenciação dessas células (Cheung 

et al., 2018; Kustikova et al., 2003). Ainda, Weber et al. (2010) transduziram CTM, 

simultaneamente, com dois vetores lentivirais LeGO-G/NeoOpt e LeGO-C/Zeo (Weber 

et al., 2008), sendo verificado que o uso de MOI de 2,5 gerou baixa transdução e MOI 

de 25 levou à eficiência de transdução de 5 e 15%, respectivamente para cada vetor, 

e de 2% para ambos. Posteriormente, foi realizada seleção com antibiótico específico, 

atingindo-se mais de 95% da população de células expressando os dois vetores. 

No presente estudo, ambos os tipos celulares utilizados se mostraram de 

difícil transdução, sendo necessária uma etapa de padronização das condições. Foi 

definido MOI 4 e as células foram transduzidas em suspensão, com a preparação viral 

concentrada. Nessas condições, foi alcançada uma eficácia de aproximadamente 

75% de células expressando EGFP nas CTM transduzidas com o vetor LeGO-

G/NeoOpt e em células HaCaT transduzidas com LeGO-G/Neo-Opt ou LeGO-GpINV.  

Apesar da análise da curva de MOI ter sido realizada somente com a produção 

lentiviral contendo o vetor LeGO-G/Neo-Opt (controle), sendo os dados extrapolados 

para as transduções com o vetor recombinante. Essa extrapolação demonstrou-se 

adequada de acordo com os experimentos com células HaCaT. Foi verificado que a 

população de células HaCaT expressando EGFP foi semelhante na transdução 
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realizada tanto com o vetor original quanto com o recombinante. Além disso, mais da 

metade da população de CTM diferenciadas expressou EGFP no sétimo dia de cultivo, 

em comparação com 75% de células positivas na transdução de CTM com o vetor 

original (controle). 

Quanto à expressão de EGFP sob controle de pINV, em microscopia de 

fluorescência invertida, foi mostrado que houve aumento da intensidade de 

fluorescência correspondente à expressão de EGFP nos dias 7 e 14 de diferenciação 

das CTM transduzidas com LeGO-GpINV. Em paralelo, verificou-se, por citometria de 

fluxo, que houve um aumento da proporção de células expressando essa proteína no 

dia 7. Já em CTM não diferenciadas transduzidas com LeGO-GpINV não foi detectada 

a expressão da proteína repórter, confirmando a especificidade da expressão de 

EGPF. Esses resultados demonstram que pINVf foi capaz de promover expressão 

tecido e estrato-específica de EGFP, em conformidade com a expressão de 

involucrina nessas células. 

Também foi detectada a presença dessa proteína em quase 100% das células 

HaCaT analisadas após seleção, o que aponta para o fato de que a expressão da 

proteína repórter (GFP) nas células transfectadas é coerente com a expressão desse 

importante marcador. Os resultados obtidos corroboram com estudos anteriores, nos 

quais foi demonstrado que o promotor de involucrina é ativo nas células que 

expressam essa proteína (White et al., 2015; Chew et al., 2013; Di et al., 2012; 

Ghazizadeh et al., 2002).  

Diferentes proteínas repórter foram avaliadas para o modelo proposto neste 

estudo devido às particularidades na detecção da fluorescência, sendo elas DsRed 

(vermelha), mCherry (vermelha) e EGFP (verde). No entanto, as células transduzidas 

com vetores codificando para as proteínas repórter DsRed e mCherry não 

apresentaram fluorescência significativa quando foram analisadas por citometria de 

fluxo com os filtros Yellow-B (λ = 583/26 nm) e Red-B (λ = 695/50 nm) ou por 

microscopia de fluorescência (dados não apresentados), sendo os experimentos com 

as proteínas repórter vermelhas descontinuados.  

Em conjunto, os resultados apresentados mostram que o KSFM 

suplementado com íons cálcio e EGF foi eficiente para induzir à transdiferenciação de 

CTM do cordão umbilical em queratinócitos e que essas células apresentaram 

expressão de proteínas marcadoras da diferenciação epidérmica ao longo de 14 dias. 

Ainda foi verificada que a expressão de EGFP do sistema repórter proposto coincide 
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com a expressão de involucrina nessas células, demonstrando que a ferramenta é 

funcional e eficiente para monitorar a diferenciação terminal de queratinócitos.  

Em síntese, o sistema repórter construído mostrou-se bastante promissor em 

modelo de diferenciação de CTM em queratinócitos in vitro. Essa ferramenta poderá 

ser ampliada para modelos de pele 3D, abrindo perspectivas para ser usada como 

uma opção simples e econômica para monitorar as células in vivo, dispensando o uso 

de biorreatores ou culturas extras para controle. Além disso, pode permitir melhor 

entendimento da biologia da pele, tanto em condições fisio e patológicas ou visando 

à aplicação de CTM na bioengenharia de tecidos e em medicina regenerativa.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

O segmento gênico correspondente ao promotor da involucrina mínimo 

funcional (pINVf) foi amplificado e, adequadamente, inserido em dois vetores 

EGFPpINVsCMV e LeGO-GpINV; 

Os vetores recombinantes com gene repórter sob controle de pINVf foram 

corretamente construídos e obtidos em quantidades suficientes para a transfecção 

das células;  

Células HaCaT e CTM foram transfectadas com os vetores recombinantes, 

sendo que a estratégia de transfecção por lipofecção mostrou não ser ideal para as 

CTM. Já a transdução com vetor lentiviral levou a alta transdução das linhagens 

celulares analisadas; 

A estratégia de transdiferenciação de CTM do cordão umbilical em 

queratinócitos se mostrou eficaz, resultando em alterações morfológicas e na 

expressão de proteínas marcadoras da diferenciação epidérmica, observadas em 

diferentes momentos por 14 dias de diferenciação; 

Tanto nas HaCaT quanto nas CTM induzidas à diferenciação, houve 

expressão de proteínas marcadoras da diferenciação epidermal. Especificamente, a 

expressão da proteína involucrina concomitante à da proteína repórter indica que o 

pINVf foi capaz de promover expressão tecido e estrato-específica de EGFP sob seu 

controle, o que demonstra que o sistema proposto é eficiente para o monitoramento 

em tempo-espaço do processo de diferenciação epidermal; 
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Os vetores desenvolvidos abrem perspectivas para seu uso em modelos de 

pele in vitro quanto in vivo, visando à aplicação na medicina regenerativa ou para 

testes de drogas e cosméticos. 
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ANEXO I – RESULTADOS DOS SEQUENCIAMENTOS 

Figura 30. Resultado do Sequenciamento 
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Resultado do sequenciamento do fragmento amplificado do vetor EGFPpINVsCMV (A) e LeGO-GpINV 
com os iniciadores LEGO F (B) e LEGO R (C). 
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