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RESUMO 

Transtornos psiquiátricos  apresentam altas  taxas de agregação familial,  indicando  um

papel de variantes genéticas em sua etiologia.  No entanto, influências ambientais  têm

sido repetidamente implicadas como fatores contribuintes para essas doenças. Estudos

em humanos e modelos animais vêm mostrando que a exposição a fatores de risco intra

uterino  alteram  o  desenvolvimento  fetal,  com  efeitos  na  programação  do  cérebro,

aumentando o risco para doenças no pós-natal. A mediação e resposta aos estímulos

ambientais adversos para o desenvolvimento, são realizadas pela placenta. Postula-se

que essa  modulação  da resposta  ocorra  através de mecanismos  epigenéticos  e  seja

sexo-específica. Uma classe de genes que está sob esse mecanismo de regulação e é

importante nesta mediação são os genes imprintados. Recentemente observou-se que

existe  uma sincronia  de co-expressão desses genes entre cérebro  e  placenta,  e  que

mediante  a  privação  alimentar  materna,  ocorre  alteração  da  expressão  dos  genes

imprintados  somente  na  placenta,  preservando  a  expressão  no  cérebro  fetal,

evidenciando a importância desses genes na modulação da resposta ao estresse. Desta

forma,  os  processos  regulatórios  que  ocorrem  com  genes  imprintados  na  placenta

parecem ser importantes para o desenvolvimento do cérebro fetal. Interessantemente, a

modulação da resposta ao ambiente parece alterar o perfil de metilação e de expressão

de clusters imprintados, de forma diferente entre os sexos. Assim no trabalho abordado

na  presente  tese,  nossa  hipótese  é  de  que  a  diferente  susceptibilidade  dos  sexos  a

transtornos do  neurodesenvolvimento,  deve  ser  pelo  menos  em parte,  explicada  pela

modulação do imprintoma placentário na resposta sexo-específica ao estresse. 



Abstract 

Psychiatric disorders have high rates of familial aggregation, indicating the role of

genetic variants in their etiology. However,  environmental influences have been

repeatedly implicated as contributing factors to these diseases. Studies in humans

and animal models have shown that exposure to intrauterine risk factors alters fetal

development, with effects on brain programming, increasing the risk for postnatal

diseases.  Mediation  and  response  to  adverse  environmental  stimuli  for

development are carried out by the placenta. It is postulated that this modulation of

the  response  occurs  through  epigenetic  mechanisms  and  is  sex-specific.  One

class of genes that is under this regulatory mechanism and is important in this

mediation  is  the  imprinted  genes.  Recently  it  was  observed  that  there  is  a

synchrony of co-expression of these genes between brain and placenta, and that

through maternal food deprivation, there is a change in the expression of the genes

imprinted  only  in  the  placenta,  preserving  the  expression  in  the  fetal  brain,

evidencing the importance of these genes in modulating the stress response. Thus,

the regulatory processes that occur with genes imprinted on the placenta appear to

be important for the development of the fetal brain. Interestingly, the modulation of

the response to the environment seems to alter the methylation and expression

profile of imprinted clusters, differently between the sexes. Thus, our hypothesis is

that the different susceptibility of the sexes to neurodevelopmental disorders must

be at least partly explained by the modulation of the placental imprint in the sex-

specific response to stress.
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 Origem do desenvolvimento da saúde e doenças (DOHaD) 

Descrito  pela  primeira  vez  em  1986  por  Barker  e  Osmond,  o  conceito

conhecido como Origem do Desenvolvimento das Doenças (DOHaD) postula que

a  exposição  a  fatores  ambientais  adversos  durante  períodos  críticos  do

desenvolvimento pode trazer consequências a curto e longo prazo para a saúde

de  um  indivíduo  (Barker,  2007;  Barker  and  Osmond,  1986).  No  estudo

epidemiológico em que a hipótese DOHaD foi apresentada (inicialmente chamada

de  Fetal  Origins  Hypothesis),  Barker  e  Osmond  (1986)  encontraram  uma

correlação positiva entre a taxa de mortalidade por doença coronariana arterial (de

1968 a 1978) e a taxa de mortalidade infantil  e neonatal (de 1921 a 1925) na

Inglaterra  e  País  de  Gales  (Barker  and  Osmond,  1986).  Os  autores  então

especularam  que  a  restrição  de  nutrientes  no  início  do  desenvolvimento  da

gestação aumentaria a susceptibilidade do indivíduo para efeitos adversos de uma

nutrição rica ao longo da vida, ocasionando o aumento da mortalidade por doença

coronariana na vida adulta (Gluckman et al., 2008, 2005).

Nesse  conceito,  o  feto  em  desenvolvimento,  quando  exposto  a  um

ambiente uterino desfavorável - abuso de drogas, restrição/excesso de nutrientes,

infecções  virais,  distúrbios  metabólicos,  hipóxia  -  responde  desenvolvendo

adaptações que promovem não apenas sua viabilidade imediata, mas também sua

sobrevivência em um ambiente similar ao longo da vida (Gluckman et al., 2005).

Por  exemplo,  a  diminuição  na  oferta  de  nutrientes  ao  feto  estimula  a

reorganização  de  gasto  energético  durante  o  desenvolvimento,  esse  ajuste  é

observado com a regulação negativa da função endócrina/metabólica do feto e

consequente diminuição da taxa de crescimento (Barker et al., 2001; Osmond et

al., 1993). Dessa forma, as ofertas decorrentes do meio materno parecem gerar

uma reprogramação do desenvolvimento, com o intuito de viabilizar uma trajetória

factível e harmoniosa para progenitor e prole (Bronson and Bale, 2015; O’Donnell

et al., 2009). 



Apesar  de  viabilizar  a  sobrevivência  fetal  em um ambiente  adverso,  as

adaptações  também podem gerar  alterações  irreversíveis  no  desenvolvimento.

Modificações na expressão gênica necessárias à adaptação fetal podem alterar os

processos de diferenciação e proliferação celular, ocasionando em alterações de

estrutura e função de tecidos e órgãos vitais, vistas a curto ou longo prazo (Barker

et al., 2001; Gluckman et al., 2008). Assim, o indivíduo que se desenvolve em um

ambiente extra-uterino inverso ao experimentado no útero, poderá apresentar um

“pior  ajuste”  ao  seu ambiente  atual,  que lhe  predispõe a um risco maior  para

certas doenças não transmissíveis (DNTs)  (Gluckman et al., 2008). Esse risco é

ainda mais agravado pelo excesso de peso ganho na vida pós-natal / adulto e pelo

próprio processo de envelhecimento (Vickers et al., 2000).

Uma vasta literatura têm sustentado a hipótese DOHaD, mostrando que o

início do desenvolvimento (desde a concepção até primeira infância) - período de

formação de órgãos e rápido crescimento - é fundamental para a saúde imediata e

futura da criança  (Barker et al., 2012; Bergman et al., 2010; Gabory et al., 2013;

Gheorghe et al., 2007; Kenworthy et al., 2014; Laplante et al., 2008; Lewis et al.,

2012; Tarrade et al., 2015).

Estudos  de  subnutrição  mostraram  que  além  do  crescimento  atrasado,

também foram observadas mudanças permanentes na produção hormonal e na

sensibilidade  de  tecidos  à  esses  hormônios,  que  por  sua  vez  levam  ao

desenvolvimento anormal de órgãos e doenças como hipertensão, diabetes tipo-2,

doença renal, doença cardiovascular e obesidade  (Barker et al., 1993; Langley-

Evans and McMullen, 2010; Tarry‐Adkins et al., 2010).

Sabemos que as DNTs podem ser causadas por vários fatores, incluindo

fatores  genéticos,  ambientais,  fisiológicos  e  comportamentais,  e  que  podem

ocorrer  em todas  as  faixas  etárias,  embora  sejam principalmente  doenças  da

terceira idade (WHO, 2014). Atualmente, as DNTs são a principal causa de mortes

em  todo  o  mundo,  respondendo  por  cerca  de  40  milhões  (70%)  de  mortes

anualmente  (WHO, 2014).  Geralmente são atribuídas a quatro fatores de risco

principais:  uso  de  tabaco,  consumo  excessivo  de  álcool,  má  alimentação  e



inatividade física  (WHO, 2014). No entanto, esses fatores parecem não explicar

completamente o padrão de DNTs emergentes nos países em desenvolvimento

com ritmo acelerado de urbanização, e consequentes transições epidemiológicas

e nutricionais (Gluckman et al., 2010). As DNTs nessas regiões parecem diferir em

algumas características, como a apresentação das doenças em uma idade mais

precoce, e a progressão em uma taxa mais rápida do que a relatada em países

desenvolvidos  (Gluckman et al., 2010; WHO, 2015, 2014). Mais de 80% dos 15

milhões  de  mortes  prematuras  em  todo  o  mundo  por  DNTs,  ocorrem  nas

populações de renda baixa e média (WHO, 2014). Essas diferenças poderiam ser

explicadas, particularmente, pela maior vulnerabilidade de populações carentes à

experiências adversas durante  períodos críticos  do desenvolvimento  (pré-natal,

infância e adolescência)(Moore, 2015).

As evidências dos inúmeros estudos citados acima destacam fortemente a

necessidade  de  entender  o  papel  que  a  DOHaD  pode  ter  no  controle  das

prevalências  de  DNTs,  e  como  ela  poderia  contribuir  para  o  desenho  de

intervenções  para  resolver  esse  crescente  problema  de  saúde  pública.

Especialmente, considerando que as populações mais afetadas estão em regiões

onde a pobreza, desnutrição, infecções, baixo peso ao nascer e mau saneamento

ainda prevalecem (Moore, 2015). 

1.2 Estresse gestacional e o neurodesenvolvimento 

Linhas crescentes de evidência apoiam a importância do período pré-natal

para a formação e desenvolvimento do cérebro fetal  (Bale, 2011; Khalife et al.,

2012;  Mueller  and Bale,  2008;  Poelmans et  al.,  2011).  De fato,  o  cérebro em

desenvolvimento  é  particularmente  plástico  e  sensível  a  várias  adversidades

ambientais no útero que podem levar a implicações a longo prazo  (Galler et al.,

2012; Kapoor and Matthews, 2005). A proliferação, diferenciação, e migração de

neurônios, ocorrendo durante o período gestacional, são processos biológicos que

possuem componentes genéticos e epigeneticos  (Bale, 2015; Fass et al., 2014);

assim, eles são fortemente influenciados por fatores ambientais, como estresse



materno sendo um exemplo de adversidades externas. É importante notar que o

cérebro  em desenvolvimento  é  um dos  órgãos  mais  sensíveis  aos  efeitos  do

estresse  no período pré-natal,  pois  para  garantir  a  organização estrutural  e  a

conectividade durante o desenvolvimento fetal, apresenta altas taxas de divisão e

diferenciação  celular,  ou  seja,  alta  velocidade  de  crescimento  (Gilmore  et  al.,

2018; Khundrakpam et al., 2016).

Diversos estudos de estresse pré-natal em modelos animais vêm obtendo

um crescente  número  de  evidências  que  suportam efeitos  de  longo  prazo  no

cérebro da prole, mostrando a influência de diferentes tipos de estresse, como,

exposição à luz intensa, privação de alimentos, restrição/excesso de nutrientes,

restrição de movimentação e outros  (Brunton and Russell,  2010;  Laloux et al.,

2012;  Marrocco  et  al.,  2012).  Esses  estressores  foram  associados  ao

desenvolvimento de comportamentos inibidos na prole, como atividade reduzida

em  testes  de  campo  aberto,  redução  na  sociabilidade,  comportamentos

aumentados de ansiedade em testes de labirinto em cruz elevado e caixa claro-

escuro. Além disso, independentemente do tipo de estressor aplicado, todos esses

estudos mostraram consistentemente que manipulações prolongadas no pré-natal

prejudicam a aprendizagem e a memória espacial, com um efeito que pode ser

observado não apenas na adolescência, mas também na vida adulta (Fumagalli et

al., 2007; Giovanoli et al., 2013; Richetto and Riva, 2014).

Estudos  epidemiológicos  também  forneceram  suporte  aos  dados  pré-

clínicos,  mostrando,  por  exemplo,  que o estresse materno durante a gravidez,

incluindo  a  exposição  ao  luto,  desastres  naturais  ou  terrorismo,  bem  como

problemas financeiros  e  de relacionamento,  está  associado a  um aumento  da

incidência de problemas do temperamento e comportamentais na prole, tanto na

infância quanto na vida adulta  (Van den Bergh et al., 2017; Harville et al., 2010;

Moog et al.,  2018).  Um clássico estudo chamado “Dutch Hunger Winter Study”

mostrou  como  a  privação  de  nutrientes  no  início  da  vida  fetal  pode  afetar  o

neurodesenvolvimento e vida adulta (Brown et al., 2000, 1995). O estudo mostra

que pessoas concebidas durante um período de fome na segunda guerra mundial,



apresentaram um risco duas vezes maior para desenvolver esquizofrenia. Homens

(n=100.053)  que  foram expostos  à  má nutrição  durante  o  primeiro  e  segundo

trimestre  de  gestação  apresentaram  um  risco  2,5  vezes  maior  para

comportamentos  antissociais.  Indivíduos  de  ambos  os  sexos  tiveram  um

desempenho pior em testes cognitivos na vida adulta, comparando com indivíduos

não expostos à privação de nutrientes (Brown et al., 2000, 1995). No geral, este

mesmo  panorama  é  visto  nas  populações  africanas  onde  há  privação  de

nutrientes (Kerac et al., 2014).

Em um estudo longitudinal prospectivo realizado por Buss e colaboradores,

foram avaliados os efeitos do estresse materno pré-natal (exposição a ansiedade),

na morfologia cerebral  da prole  (Buss et  al.,  2010).  Os dados de estresse na

gravidez foram coletados nas semanas 19, 25 e 31 de gestação, e os indivíduos

(prole) foram avaliados entre 6 e 9 anos de idade por ressonância magnética. Os

resultados revelaram alterações na morfologia cerebral, apenas na prole das mães

que  apresentaram  sintomas  relacionados  a  ansiedade  durante  a  gravidez.

Especificamente, a ansiedade na semana 19 da gravidez - e não nas semanas 25

e 31 - foi associada a redução de volume da massa cinzenta em várias áreas do

cérebro, incluindo as regiões cortical pré-frontal e temporal medial. Esses achados

sugerem que essas regiões são moldadas,  e  devem ser  áreas cerebrais  mais

sensíveis  dos  indivíduos  expostos  ao  estresse  materno  no  útero.  Da  mesma

forma, em outro estudo interessante, DiPietro et al. encontraram que o estresse

psicológico materno na gravidez estava associado à maturação neurológica fetal

acelerada, examinada através da avaliação do tônus, postura, reflexos primitivos,

comportamento e medição do potencial auditivo do tronco cerebral, sugerindo que

o cérebro humano requer estresse suficiente, mas não excessivo, para promover o

desenvolvimento neural antes e depois do nascimento (DiPietro et al., 2010).

Até o momento, diversos tipos de estresse materno já foram associados ao

desenvolvimento  de  transtornos  mentais  na  prole.  Atividade  física,  nutrição

materna, uso de tabaco, álcool e outras drogas, estresse psicossocial, distúrbios

metabólicos,  complicações  obstétricas  relacionadas  à  hipóxia  ou  estresse



respiratório,  infecção  viral  no  primeiro  trimestre  gestacional,  são  exemplos  de

fatores de risco para transtornos do neurodesenvolvimento (Atladóttir et al., 2010;

Bale et al.,  2010; Bruchova et al.,  2010; de Deungria et al., 2000; Kinsella and

Monk,  2009;  Roh  et  al.,  2005;  de  Rooij  et  al.,  2010).  Ademais,  alterações

metabólicas como diabetes, hipertensão e obesidade também foram associadas a

um aumento significativo do risco para TEA, esquizofrenia e TDAH (Krakowiak et

al., 2012).

A exposição à fome durante o período peri-concepcional, foi associada à

um risco aumentado para desenvolvimento de esquizofrenia e TEA, enquanto que

o mesmo tipo de exposição durante o segundo e terceiro trimestres da gestação

foi vinculada à transtornos afetivos na prole (Van den Bergh et al., 2017; Brown et

al., 2000; Xu et al., 2009). Neste sentido, a janela de exposição aos fatores de

risco pré-natal desempenha um papel particularmente importante na trajetória do

neurodesenvolvimento. 

1.3 Sexo, estresse e o neurodesenvolvimento

Diferenças  nos  cérebros  de  homens  e  mulheres  são  atualmente

amplamente estudadas pela comunidade científica. Especificidades estruturais e

funcionais de cérebros saudáveis, masculinos e femininos, já foram observadas e

descritas na literatura (Allen et al., 2003; Van den Bergh et al., 2017; Cosgrove et

al.,  2007).  Por  exemplo,  homens  apresentam  maior  tamanho  cerebral  em

comparação ao tamanho do cérebro feminino, já a proporção de massa cinzenta

em  relação  à  substância  branca  é  maior  nas  mulheres,  em  comparação  à

proporção observada no sexo masculino (Herbert et al., 2003). Mulheres possuem

maior  concentração  de  massa  cinzenta  nas  regiões  do  córtex  orbitofrontal,

hipocampo, amígdala e ínsula, enquanto que em homens, a maior concentração

de massa cinzenta está localizada nas regiões entorrinal e pallidum ventral (Allen

et al., 2003; Herbert et al., 2003). 

De acordo com várias linhas de evidência, o estresse materno pré-natal

produz efeitos sexo-específicos em regiões sexualmente dimórficas do cérebro, e

que  estão  envolvidas  na  regulação  do  humor,  respostas  ao  estresse,  função



metabólica, sistema nervoso autônomo, e vasculatura (Van den Bergh et al., 2017;

Weinstock  et  al.,  1992).  Essas  áreas  já  foram  associadas  a  transtornos

psiquiátricos  que  apresentam  frequências  diferentes  entre  os  sexos,  como

ansiedade,  transtorno  do  espectro  do  autismo  (TEA),  transtorno  obsessivo

compulsivo  de  início  precoce  (TOC),  transtorno  de  déficit  de  atenção  e

hiperatividade (TDAH), e esquizofrenia de início precoce  (Van den Bergh et al.,

2017; Goldstein et al., 2016). No entanto, embora a literatura sugira que o impacto

do estresse seja não só, sexo-específico, mas também relacionado à janela de

exposição  e  região  cerebral,  ainda  pouco  se  sabe  sobre  os  mecanismos

subjacentes a essas diferenças de gênero e a diferente vulnerabilidade para o

desenvolvimento de resultados negativos na prole masculina e feminina. Apesar

de o sexo feminino apresentar maior risco para o desenvolvimento de transtornos

como ansiedade e depressão, o sexo masculino é mais afetado para transtornos

como TEA, esquizofrenia e TDAH (Van den Bergh et al., 2017; Davis and Pfaff,

2014; Werling and Geschwind, 2013).

Entre todas as regiões do cérebro, a amígdala e o hipocampo receberam

atenção especial no contexto do estresse e a programação do desenvolvimento

fetal, porque seu desenvolvimento começa em um estágio embrionário inicial  e

acredita-se, que essas regiões, sejam particularmente sensíveis a níveis elevados

de glicocorticóides (hormônios do estresse), como o cortisol  (Buss et al., 2012;

DiPietro et al., 2010; Wen et al., 2017). Neste contexto, ao avaliar uma coorte de

nascimentos da região oeste de São Paulo (ROC), nosso grupo identificou uma

associação entre o tamanho de neonatos (pequenos para a idade gestacional) e

medidas do neurodesenvolvimento aos 12 meses de idade. Apenas os meninos

apresentaram  associação  com  as  medidas  do  neurodesenvolvimento  aos  12

meses, mostrando um impacto diferente qualitativo e quantitativo nos sexos, em

relação a adversidade gestacional  (Fink et al., 2018).

Em outro estudo prospectivo, Buss et al. examinaram a associação entre a

concentração materna de cortisol ao longo da gestação, e medidas cerebrais da

prole - volume do hipocampo, amígdala, e características clínicas relacionadas às



funções afetivas  (Buss et al.,  2012).  Os autores mostraram que concentrações

mais  altas  de  cortisol  materno  no  início  da  gestação  estavam  associadas  a

volumes  maiores  da  amígdala  direita  e  também  a  problemas  afetivos,  mais

especificamente em meninas de 7 anos de idade. Assim, os autores sugeriram

que a presença dos volumes aumentados na amígdala direita  associados aos

níveis elevados de cortisol materno, poderiam representar um mediador para os

comportamentos  alterados  observados.  Além disso,  esses  dados  sustentam a

hipótese de que o cortisol materno pode ter um efeito mais poderoso durante a

fase  inicial  da  gestação,  moderada  pelo  sexo  fetal/infantil,  sugerindo  que  o

ambiente intra-uterino deve interagir com o sexo, moldando a vulnerabilidade para

o desenvolvimento de comportamentos alterados (Buss et al., 2012).

Além de diferenças funcionais e estruturais, diferenças na modulação da

expressão gênica também foram observadas no neurodesenvolvimento de ambos

os sexos. Kang e colaboradores identificaram um conjunto de genes que possuem

expressão enviesada para cada um dos sexos durante o desenvolvimento cerebral

(Kang et al., 2011a). Maiores evidências foram vistas no estudo conduzido por Shi

e colaboradores, onde os autores demonstraram que mais de 2.000 genes são

diferencialmente  modulados  em  todos  os  estágios  do  neurodesenvolvimento,

comparando  os  sexos  (Shi  et  al.,  2016).  Além disso,  os  genes  com perfil  de

expressão específicos para o sexo masculino são significativamente enriquecidos

de genes relacionados ao TEA, esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar  (Shi et

al.,  2016;  Ziats and Rennert,  2013).  A literatura também mostra que genes do

cromossomo  Y  contribuem  para  a  diferença  na  expressão  gênica  cerebral

observada entre os sexos durante o neurodesenvolvimento (Dewing et al., 2003;

Kang et al., 2011b; Kopsida et al., 2009; Printzlau et al., 2017; Wolstenholme et al.,

2013).  Essas  evidências  sugerem  que  as  diferentes  susceptibilidades  para

transtornos psiquiátricos, apresentadas por homens e mulheres, poderiam estar

associadas  à  modulação  diferencial  da  expressão  gênica  durante  o

neurodesenvolvimento.



Hipotetizamos que um possível mecanismo contribuinte para as diferentes

vulnerabilidades apresentadas pelos sexos, poderia estar relacionado à fatores de

transcrição que são diferentes entre os sexos, e sua dosagem gênica. A expressão

de genes do cromossomo Y no cérebro,  contribui  para a expressão diferencial

entre  sexos  durante  o  neurodesenvolvimento.  Um  desses  genes,  o  SRY,  é

evolutivamente  derivado  do  gene  SOX3,  que  por  sua  vez  é  localizado  no

cromossomo  X  (Cortez  et  al.,  2014).  O  SRY  é  apresentado  como  um  gene

importante no contexto do desenvolvimento cerebral, e através da regulação da

expressão  gênica  parece  contribuir  para  a  formação  de  áreas  cerebrais

sexualmente dimórficas (Pinares-Garcia et al., 2018; Tahira et al., 2019). 

Partindo  desta  hipótese,  mostramos  recentemente  que  genes  regulados

pelo SRY/SOX3 são diferencialmente expressos e diferencialmente metilados em

meninos  e  meninas  durante  o  desenvolvimento  do  cérebro.  Além  disso,  esse

conjunto de genes estava enriquecido para genes associados ao TEA, e também

genes associados ao estresse e hipóxia no tecido cerebral de casos de TEA e

controles (Tahira et al., 2019). Este trabalho corrobora os achados da literatura que

propõem que  diferenças  de  susceptibilidade  para  transtornos mentais  entre  os

sexos,  podem estar  associadas à modulação epigenética da expressão gênica

durante  o  neurodesenvolvimento,  e  sugere  um mecanismo específico  exercido

pelos cromossomos sexuais (Lopes-Ramos et al., 2020; Ratnu et al., 2017).

Com  objetivo  de  investigar  padrões  de  metilação  sexo-específicos  e

independentes de exposição ao estresse, nosso grupo realizou um estudo do perfil

de metilação do sangue de cordão de bebês nascidos com tamanho adequado

para  idade  gestacional,  e  sem  nenhuma  exposição  a  estresse  gestacional

(Maschietto et al., 2017). Observamos que as meninas apresentaram duas vezes

mais sítios CpG metilados do que meninos, e os genes diferencialmente metilados

entre  os  sexos  estavam  enriquecidos  para  genes  associados  a  transtornos

mentais,  evidenciando  que  existe  uma  associação  entre  sexo  e  programação

cerebral,  que  ocorre  independente  do  estresse.  Além  disso,  os  genes

diferencialmente  metilados  também  estavam  enriquecidos  em  módulos  de  co-



expressão gênica ao longo do neurodesenvolvimento cerebral. Comparando estes

achados com dados públicos de neonatos que sofreram exposição tóxica durante

a gestação, observamos que os genes diferencialmente metilados entre meninos e

meninas,  apresentaram  um  overlap significativo  com  os  genes  de  resposta  à

exposição tóxica. De forma geral, observamos que esses genes seguem o mesmo

padrão de resposta, em ambos os sexos. Ou seja, a alteração da metilação em

resposta  à  exposição  tóxica  ocorre  para  o  mesmo  sentido  (hipermetilação  ou

hipometilação) que o observado entre sexos. Entretanto, a magnitude da diferença

de expressão é maior  quando há exposição a  agentes  tóxicos,  sugerindo que

exista um efeito aditivo entre sexo do concepto e exposição tóxica (Maschietto et

al., 2017).

1.4 Placenta: mediação materno-fetal e a resposta sexo-específica ao 
estresse

Como explicitamos acima, a exposição materna à condições adversas é um

importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças a longo prazo na

prole.  Dessa  forma,  a  mediação  e  resposta  aos  estímulos  provenientes  do

ambiente  materno  é  extremamente  importante  para  a  proteção  do

desenvolvimento fetal (Bronson and Bale, 2015; Sandovici et al., 2012), e também

à saúde materna. Ao acometer o organismo materno, o estímulo estressor ou as

modificações causadas por este, chegam ao feto através da placenta. Esse órgão

que realiza a interface materno-fetal, garantindo a homeostase materno-fetal e a

reprogramação fetal para adequação ao ambiente pós natal  (Barker et al., 2012;

Hsiao and Patterson, 2012; Mueller and Bale, 2008).

A placenta inicia o seu desenvolvimento após a implantação do blastocisto

no  útero  materno  (Rossant,  2018).  Nos  mamíferos,  diversas  funções  são

desempenhadas  por  esse  órgão,  que  transitam  desde;  evitar  a  rejeição  do

embrião/feto pelo sistema imune materno, otimizar a troca de nutrientes e gases, e

também produzir metabólitos e hormônios que desempenham importantes funções

na adaptação de ambos organismos na gestação (Broad et al., 2016; Gabory et al.,

2013; Sandovici et al., 2012). Mas não apenas a função passiva de ser o canal de

trocas,  a  placenta  exerce  também  um  importante  papel  de  regulação  do



desenvolvimento fetal em função de fatores intrínsecos (ex: demanda energética,

idade gestacional)  e  extrínsecos (ex:  dieta nutricional  pobre),  proporcionando a

homeostase intrauterina. Um exemplo interessante de regulação é a ativa proteção

contra  glicocorticóides  maternos  realizada  pela  enzima  placentária  11β-HSD-2,

que converte esses hormônios em metabólitos inativos (Harris and Seckl, 2011a;

Seckl  and  Meaney,  2006).  Os  glicocorticóides  são  poderosos  moduladores  da

expressão  gênica  e  estão  relacionados  à  diversas  funções  no  metabolismo  e

sistema imune humano, entretanto no desenvolvimento fetal estudos mostraram

que esses hormônios aceleram a maturação dos órgãos fetais  (Harris and Seckl,

2011a).  Assim,  o  desenvolvimento  ótimo dos órgãos e  sistemas do organismo

depende, mas não apenas, da atividade crítica em manter as concentrações dos

corticosteróides em níveis apropriados na circulação fetal  (Brunton and Russell,

2010; Harris and Seckl, 2011b).

Esse importante papel placentário de promoção da homeostase acontece

primordialmente com a sinalização endócrina enviada tanto pela mãe quanto pelo

feto.  Diversos  receptores  de  hormônios  são  expressos  na  placenta,  incluindo

receptores para glicocorticóides, insulina, leptina, citocina, prostaglandina e outros

(Fowden et al., 2006; Grayson et al., 2018; Hiden et al., 2009; Unlugedik et al.,

2010). A integração desses sinais resulta em cascatas que determinam a alocação

de recursos, crescimento da placenta, e ação endócrina  (Appiah Adu-Gyamfi et

al., 2020; Haram et al., 2019). Assim, estímulos estressores que comprometem a

homeostase intrauterina podem afetar a integridade das funções placentárias, com

consequências para o pós natal. É importante ressaltar que a placenta também

realiza  modificações  no  organismo  materno  durante  a  gestação  (Appiah  Adu-

Gyamfi  et  al.,  2020;  Rutherford,  2009).  Hormônios  placentários  agem sobre  o

hipotálamo  materno  para  regular  a  liberação  de  glicocorticóides  e  modular  a

expressão de prolactina e ocitocina, assim o metabolismo materno é modificado

para garantir o sustento energético materno e fetal (Napso et al., 2018; Tarrade et

al., 2015). 



De  forma  geral,  placentas  de  gestações  sem  complicações  crescem

uniformemente ao redor da inserção do cordão umbilical formando uma estrutura

redonda ou oval, com o cordão inserido centralmente (Kalisch-Smith et al., 2017;

Salafia et al., 2017). No entanto, a morfologia placentária pode ser modulada pelos

estímulos  ambientais  adversos.  Essa  modulação  já  é  bem  conhecida  e  até

utilizada, por exemplo, em fazendas produtoras de ovelhas e carneiros; ovelhas

grávidas são transferidas de pastos ricos para pastos pobres no meio da gestação.

Em resposta a subnutrição, a placenta aumenta sua área de superfície de contato

para  maximizar  a  recepção  de  nutrientes,  e  evitar  a  falta  destes  para  o

desenvolvimento fetal  (Aysondu and Ozyurek, 2020; Rosales Nieto et al., 2020).

Nesse momento, final da gestação, as ovelhas são transferidas para pastos ricos,

e com o maior  ganho devido ao aumento da superfície,  tendem a dar à  luz a

cordeiros maiores. 

Em humanos, a morfologia e tamanho (área + volume) da placenta tem sido

correlacionada  com  o  tamanho  do  feto,  e  também  com  o  risco  para  o

desenvolvimento de doenças na vida adulta  (Khalife et al.,  2012). Por exemplo,

placentas pequenas estão vigorosamente associadas com o pesofetal diminuído

(restrição de crescimento intrauterino - RCIU), e a RCIU por sua vez é um forte

preditor  para  doenças  metabólicas,  cardiovasculares  e  renais  na  vida  adulta

(Kalisch-Smith et al., 2017; Turco and Moffett, 2019).  

Diversas  modificações  na  placenta  em  resposta  a  ambientes  maternos

adversos já foram descritas na literatura (Bilbo, 2011; Cissé et al., 2020; Gheorghe

et al.,  2007; Haram et al.,  2019). Alterações na vascularização e angiogênese,

função  endócrina,  histologia,  super  inflamação,  e  na  superfície  de  trocas,  são

alguns dos efeitos observados em resposta ao ambiente estressor  (Aplin et al.,

2020; Salafia et al., 2017; Sood et al., 2006). A vascularização e angiogênese, por

exemplo,  são  processos  chave  para  o  desenvolvimento  do  tecido  placentário,

realização  das  funções,  e  eficiência  dos  mecanismos  de  regulação;  o  fluxo

sanguíneo anormal, modulado pelo ambiente materno (obesidade materna), já foi

associado  com  RCIU  (Khalife  et  al.,  2012;  Longtine  and  Michael,  2011).



Disfunções vasculares que alteram a capacidade de trocas de nutrientes e gases,

já  foram  ligadas  a  redução  do  tamanho  do  hipocampo  e  migração  neuronal

anormal, devido a hipóxia fetal e estresse oxidativo (Lane et al., 2001; Reid et al.,

2012). A desregulação na expressão de transportadores de nutrientes também foi

demonstrada  em  modelos  animais;  a  família  dos  transportadores  de  glicose

(GLUT) foram particularmente sensíveis a condições como estresse psicossocial,

diabetes e malnutrição (Fumagalli et al., 2007; Seckl and Meaney, 2006). 

Condições  estressoras  como  ansiedade  e  depressão  também  já  foram

associadas  com  a  alteração  da  permeabilidade  da  placenta,  desregulando  o

controle fino de entrada de possíveis fatores prejudiciais  (O’Donnell et al., 2012;

Ponder et al., 2011). Por exemplo, neurotransmissores (serotonina, norepinefrina e

dopamina) são produzidos em quantidades aumentadas pelo organismo materno,

em condições de estresse (Bonnin et al., 2011; Joëls and Baram, 2009; Marrocco

et  al.,  2012).  Curiosamente,  além  de  existir  um  aumento  dos  transportadores

desses  neurotransmissores  na  placenta,  as  enzimas  metabolizadoras  desses

sinalizadores apresentam sua expressão diminuída (Blakeley et al., 2013; Bonnin

et al., 2011; Mao et al., 2020; Rosenfeld, 2020). A super exposição fetal a esses

neurotransmissores,  como  no  caso  da  serotonina,  compromete  a  migração  de

interneurônios  corticais,  ou  até  mesmo  a  redução  do  fluxo  sanguíneo  entre

placenta e útero  (Riccio et  al.,  2009; Rosenfeld,  2020; Velasquez et al.,  2013).

Assim, a deficiência nas barreiras placentárias ocasionadas pelo estresse pode ser

vista como um importante meio da reprogramação fetal na gestação.

Apesar  da  extrema  relevância  na  programação  do  desenvolvimento,  a

placenta sempre foi considerada um órgão assexuado, assim, muitos estudos não

consideraram  o  sexo  do  embrião.  Atualmente  os  estudos  têm  levado  em

consideração que a placenta apresenta o mesmo sexo que o embrião, e placentas

femininas e masculinas podem responder de forma diferente à exposição a fatores

de estresse (Davis and Pfaff, 2014; Gabory et al., 2013; Wieczorek et al., 2019).

Estudos de expressão gênica em placentas de ratos machos e fêmeas, como o

realizado por Gabory e colaboradores, analisaram a resposta dos sexos à dieta



materna rica em gordura  (Gabory et al., 2012). Os padrões de expressão foram

sexualmente dimórficos, no qual os genes expressos exclusivamente em placentas

fêmeas estavam relacionados a vias do sistema imune, mecanismos de absorção

e  metabolismo  de  aminoácidos.  Nos  machos,  os  genes  específicos  estavam

relacionados ao desenvolvimento e função do sistema vascular e ao metabolismo

de glicose e ácidos graxos.

Estudos epidemiológicos têm mostrado que o sexo do feto é um importante

fator de risco para o desenvolvimento de doenças associadas a estresse pré-natal,

e que o sexo masculino é frequentemente mais afetado  (Baio, 2012; Davis and

Pfaff, 2014; Kapoor and Matthews, 2005; Mao et al., 2010). Em camundongos e

porquinhos-da-índia, os efeitos do estresse gestacional produziram desregulação

do  eixo  hipotálamo-pituitária-adrenal  e  déficit  cognitivo  apenas  em  machos,

quando expostos no início e meio da gravidez  (Kapoor and Matthews, 2005). A

depressão  materna  gestacional  também foi  correlacionada  com o  aumento  de

comportamentos de ansiedade na prole, onde meninos foram significativamente

mais afetados que meninas  (Gerardin et al., 2011; Laplante et al., 2008; Mueller

and Bale, 2008). Zhang e colaboradores observaram fenótipos de inflexibilidade

cognitiva apenas em ratos machos adultos, em resposta ao estresse durante a

gestação (Zhang et al., 2016). Howerton e colaboladores (Howerton et al., 2013)

sugeriram que há uma relação entre alterações do neurodesenvolvimento, e genes

placentários  que  exibem  perfil  de  expressão  sexo-específico  em  resposta  ao

estresse; os autores observaram que a expressão da enzima N-acetilglucosamina

(GlcNAc-O) transferase (OGT) na placenta, é menor em ratos machos (comparado

à  fêmeas),  especialmente  quando  estes  animais  são  expostos  ao  estresse

gestacional  (Cowell  et  al.,  2020;  Howerton  et  al.,  2013).  Esta  redução  de

expressão foi associada a alterações do neurodesenvolvimento e desregulação do

eixo  HPA,  reduzindo  o  crescimento  pós-puberal  e  provocando  disfunção

mitocondrial no hipotálamo. 

Esses trabalhos evidenciam que a intermediação realizada pela placenta

em resposta ao ambiente pode ser sexo-específica, com consequências diferentes



para os sexos. É importante ressaltar que as respostas adaptativas da placenta

parecem estar relacionadas a mudanças epigenéticas, como a metilação no DNA e

modificações de histonas, e uma classe de genes que está sob esse mecanismo

de  regulação  e  possui  um  papel  importante  nesta  mediação  são  os  genes

imprintados (Schroeder et al., 2013; Zannas and West, 2014).

1.5 Placenta, imprinting, e o neurodesenvolvimento

Juntamente com a evolução da placenta, surgiu o imprinting genômico, um

mecanismo de controle da expressão no qual um conjunto de genes é expresso de

forma monoalélica de acordo com a origem parental (Reik and Walter, 2001; Wolf

and  Hager,  2006).  Até  o  momento,  foram  descritos  cerca  de  100  genes

imprintados  em humanos  e  150  em camundongos  (Skaar  et  al.,  2012).  Esses

genes estão localizados em domínios imprintados coordenadamente regulados e

conhecidos como regiões diferencialmente  metiladas (DMRs),  estabelecidas  na

oogênese ou espermatogênese e agrupadas em clusters e locais denominados

regiões de controle de imprinting (RCI)  (Edwards and Ferguson-Smith, 2007). A

regulação  dos  genes  imprintados  acontece  principalmente  pela  repressão  da

transcrição do alelo silenciado a partir da metilação inserida no promotor do gene -

ou  com  a  inserção  de  RNAs  longos  não  codificadores  nos  promotores

responsáveis  pela  expressão  do  cluster.  Apesar  de  serem  mais  suscetíveis  à

mutações e epimutações, os genes imprintados possuem um controle de dosagem

gênica  mais  estringente,  essencial  para  o  desenvolvimento  e  crescimento  fetal

normal (Fowden et al., 2011). 

Em  geral,  os  genes  imprintados  são  responsáveis  pela  co-adaptação

materno-fetal, promovendo a maior adequação para o desenvolvimento da prole e

maternidade (Wolf and Hager, 2006). Em camundongos, estudos mostraram que a

deleção de alguns genes imprintados como Peg3 e Peg1, levam à restrição do

crescimento da placenta (He and Kim, 2014; Lefebvre et al., 1998). Outros genes

como o Ascl2, Peg10, Phlda2 e Cdkn1c são essenciais para o desenvolvimento do

espongiotrofoblasto, região placentária responsável pela produção de hormônios

(Frank  et  al.,  2002;  Ono  et  al.,  2006;  Sekita  et  al.,  2008).  Rtl1,  um  gene



paternalmente  expresso,  é  responsável  pela  manutenção  dos  capilares

placentários.  Além  desses,  a  deleção  de  Igf2  e  Igf2r  afeta  o  transporte  de

nutrientes (Apostolidou et al., 2007; Coan et al., 2008).

Em humanos, o gene imprintado PHLDA2 é predominantemente expresso

na placenta a partir do alelo materno, e a sua expressão elevada neste órgão está

relacionada ao baixo peso do neonato e à gravidez com restrição de crescimento

intrauterino grave (IUGR), quando comparadas às placentas de gravidez normal

(Apostolidou  et  al.,  2007;  McMinn  et  al.,  2006).  Além  disso,  outros  genes

imprintados (ex.  MEST,  MEG3,  GATM, GNAS, PLAGL1 entre outros)  têm sua

expressão placentária alterada comparando IUGR com não-IUGR (Murphy et al.,

2012).

Outro  ponto  importante  é  que  os  genes  imprintados  participam  da

modulação  da  resposta  placentária  ao  estresse  ao  terem  suas  regulações

alteradas frente à exposição aos fatores ambientais. Broad e Kaverne mostraram

em camundongos, que a privação alimentar materna diminui significantemente a

expressão  do  gene  Peg3  na  placenta  (Broad  and  Keverne,  2011).  Em  outro

estudo, Haycock e Ramsay observaram o perfil de metilação do cluster imprintado

H19/Igf2 em placentas e embriões de camundongos, após a exposição materna

ao etanol (Haycock and Ramsay, 2009). Os autores observaram que os embriões

não  apresentaram alterações  na  metilação  do  cluster,  entretanto,  na  placenta

houve  significativa  diminuição  de  metilação  nos  alelos  paternos  do  cluster

(Haycock and Ramsay, 2009). 

No  trabalho  de  Gallou-Kabani  e  colaboradores,  os  pesquisadores

mostraram que a dieta materna (camundongos) rica em gorduras alterou o perfil

de expressão e metilação de diferentes clusters de genes imprintados na placenta,

evidenciando mais uma vez a participação desses genes na resposta à fatores

ambientais (Gallou-Kabani et al., 2010). Interessantemente, o estudo mostra que a

mudança no perfil de expressão dos genes localizados em dois clusters (chr12:

Dio3, Rtl1, Dlk1 ; chr17: Slc22a1, Slc22a2,  Slc22a3) foi mais acentuada para o

sexo  feminino,  do  que  para  o  sexo  masculino.  Ainda,  placentas  femininas



apresentaram níveis mais altos de metilação no cluster Igf2r/Air na resposta ao

estresse,  do  que  em  placentas  masculinas  (Gallou-Kabani  et  al.,  2010).  É

importante salientar que fêmeas apresentam um maior nível de metilação do que

machos nessa região, independente da dieta materna (Gallou-Kabani et al., 2010).

Assim, teoricamente, genes envolvidos com a resposta aos fatores ambientais na

placenta -  como os genes imprintados -  parecem atuar de uma maneira sexo-

específica, dependente da exposição ao estresse. 

Por  outro  lado,  os  genes  imprintados  também  estão  relacionados  ao

desenvolvimento do cérebro e áreas cerebrais que apresentam dimorfismo sexual

(Keverne, 2015; McNamara and Isles, 2013; Plasschaert and Bartolomei, 2014). A

relação do imprinting genômico com os processos de neurodesenvolvimento têm

sido observada desde 1984 e, desde então, o papel de diversos genes imprintados

no  neurodesenvolvimento  vêm  sendo  descrito.  Por  exemplo,  o  gene  Peg3,

envolvido em vias de sinalização de morte e sobrevivência celular, além de ser

expresso na placenta, apresenta altos níveis de expressão no cérebro durante a

gestação (Broad et al., 2009; Kim et al., 2013). Outro gene imprintado relacionado

ao neurodesenvolvimento,  é o paternalmente expresso  Necdin.  Dentre as suas

diversas  funções  moleculares,  o  Necdin  promove  a  migração  tangencial  de

neurônios neocorticais GABAérgicos, através da formação de um complexo com a

proteína  Dlx2  (Kuwajima  et  al.,  2006). Problemas  nessa  migração  neuronal

acarretam,  principalmente,  na  disfunção  de  vias  GABAérgicas,  que  estão

relacionadas  a  um  amplo  espectro  de  transtornos  mentais,  como  epilepsia,

esquizofrenia, transtorno bipolar e autismo (Fatemi et al., 2009; Kuwajima et al.,

2006; Muscatelli et al., 2000). 

Diante da importância de genes imprintados na resposta ao estresse e no

neurodesenvolvimento,  um  estudo  em  camundongos  mostrou  que  genes

imprintados apresentam uma sincronia de co-expressos no cérebro fetal, placenta

e  cérebro  materno,  sugerindo  um  mecanismo  de  coadaptação  relacionado  a

programação  hipotalâmica  materna,  para  responder  aos  sinais  enviados  pela

placenta  durante  a  gestação  (Broad  and  Keverne,  2011).  O  estudo  também



mostrou  que  a  privação  alimentar  aguda  materna,  resultou  na  quebra  de  co-

expressão de alguns genes imprintados somente na placenta, preservando a co-

expressão  no  cérebro  fetal  durante  o  desenvolvimento,  evidenciando  o  papel

desses  genes  na  modulação  da  resposta  ao  estresse  pela  placenta  para  a

proteção do neurodesenvolvimento. Assim, os processos regulatórios que ocorrem

com  genes  imprintados  na  placenta  parecem  ser  importantes  para  o

neurodesenvolvimento fetal. 

Um  trabalho  recente  corrobora  esta  ideia,  e  sugere  que  genes

diferencialmente expressos na placenta possuem também uma importante relação

com o risco poligênico para transtornos mentais, como a esquizofrenia  (Ursini et

al., 2018). Os autores desse estudo hipotetizaram que as variantes genéticas mais

significativas  encontradas  em GWAS  (Genome-Wide  Association  Studies)  para

esquizofrenia, poderiam alcançar este status estatístico por contribuírem também

para o desenvolvimento de mecanismos sensíveis a fatores ambientais que são

relativamente comuns entre os pacientes, como fatores de risco perinatais (ELC –

early-life complications).  Assim, o estudo mostrou que genes presentes em loci

altamente  associados  à  esquizofrenia  são  altamente  expressos  na  placenta,  e

diferencialmente  expressos  em  estados  placentários  invasivos  anormais,

sugerindo que esses genes interagem com fatores ambientais que comprometem

a saúde placentária e obstétrica. A partir desse conjunto de lócus (associados à

doença  e  diferencialmente  expressos  na  placenta),  os  autores  derivaram  um

escore de risco poligênico (PRS), que juntamente com as ELCs respondeu por

uma explicação 5 vezes maior para a esquizofrenia na amostra clínica. Análises de

enriquecimento  das  vias  biológicas  relacionadas  aos genes  do  PRS revelaram

processos  relacionados  a  hipóxia,  estresse  metabólico  e  resposta

imune/inflamatória.  Os  autores  também  encontraram  um  enriquecimento  mais

significativo na expressão de genes do PRS em placentas do sexo masculino,

comparado às do sexo feminino. Sugerindo que as interações gene-ambiente que

influenciam a biologia placentária devem contribuir para o viés sexual observado

na  incidência  de  esquizofrenia  e,  provavelmente,  outros  distúrbios  do

neurodesenvolvimento. 



Seguindo o raciocínio à respeito da importância dos genes imprintados, um

outro estudo mostrou que existe  uma rede de interação gênica evolutivamente

conservada formada por genes imprintados e seus parceiros no interactoma (não

imprintados), denominada de imprintoma (Sandhu, 2010). Analisando a ontologia

desses genes, a rede de interação do imprintoma apresenta-se enriquecida para

vias de processo de biossíntese celular, metabolismo, crescimento e regulação do

desenvolvimento  embrionário,  demonstrando  uma  possível  relevância  do

imprintoma no desenvolvimento placentário e fetal.

Como exposto no presente capítulo, os genes imprintados são rapidamente

moduláveis  na  resposta  a  estressores,  fundamentais  na  mediação  metabólica

materno-fetal,  no  crescimento  placentário  e  fetal  adequado,  assim  como  no

neurodesenvolvimento. Com exceção dos genes imprintados do cromossomo X,

teoricamente não existe um viés sexual para o imprinting genômico e o mesmo

não está associado com respostas sexo específicas.

1.6 Regulação gênica em célula única – Single-cell RNA-seq  

A primeira especificação celular humana ocorre no início do embriogênese,

quando os blastômeros se dividem assimetricamente para gerar o Trofectoderma

e  a  Massa  Celular  Interna  (MCI),  que  formarão  o  embrião  e  a  placenta,

respectivamente (Turco and Moffett, 2019). A placenta humana madura é descrita

como  tendo  três  tipos  principais  de  células  especializadas:  Citotrofoblastos

(CTBs),  Sinciciotrofoblasto  (STB)  e  trofoblastos  extravilosos  (EVTs).  Os  CTBs

formam uma camada única e servem como fonte de reabastecimento ao STB e

EVTs. Os EVTs são células trofoblásticas que migram das pontas das vilosidades

placentárias, se proliferam e formam uma coluna celular (Turco and Moffett, 2019).

EVTs  na  região  distal  da  coluna  se  separam  das  vilosidades  e  invadem  os

compartimentos  intersticiais  da  parede  uterina  materna,  remodelando  a  artéria

espiral uterina para facilitar a transferência de nutrientes materno-fetal. O STB é

uma  estrutura  multinucleada  que  cobre  toda  a  superfície  da  região  vilosa

placentária e contém aproximadamente 60 bilhões de núcleos. A manutenção de

um  STB  funcional  depende  da  eliminação  de  seus  núcleos  apoptóticos  e  de



citoplasma  na  circulação  materna,  e  da  incorporação  contínua  de  novos

componentes celulares através da fusão de CTBs (Turco and Moffett, 2019). 

Diversos estudos demonstraram que a formação inadequada do STB ou

falha na invasão do EVT, origina graves complicações na gravidez associadas à

morbidade  e  mortalidade  materna  e  fetal,  como  pré-eclâmpsia  e  restrição  do

crescimento intrauterino  (Aplin et al., 2020). Apesar do importante papel que os

trofoblastos têm na implantação da placenta e na manutenção de uma gravidez

bem  sucedida,  os  mecanismos  moleculares  e  celulares  responsáveis  pelo

estabelecimento da linhagem de trofoblastos, as interações e comunicações entre

esses subtipos celulares placentários, são ainda limitados em humanos. Devido a

questões éticas e práticas, quase não há fonte de células ou tecidos disponíveis

para estudar os mecanismos de diferenciação de trofoblastos humanos, que se

torna ainda uma barreira ao estudo das doenças associadas à essas células na

gravidez. É importante notar também, que as estruturas placentárias e a interação

de  suas  células  com  o  ambiente  materno  variam  tremendamente  entre  os

mamíferos  (Keverne,  2014,  2013).  Análises  de  genômica  comparativa

demonstraram  que  os  genes  envolvidos  nos  processos  placentários  e  de

reprodução,  estão  entre  os  mais  divergentes  entre  humanos  e  camundongos

(Waterston et al.,  2002). Essa grande variação também dificulta a obtenção de

informações acuradas a respeito da embriologia placentária humana, a partir do

uso de modelos animais. Nesse sentido, Células-tronco Pluripotentes Induzidas

(iPS) são modelos poderosos para entender a genética funcional humana e os

mecanismos genéticos causais envolvidos nos processos de doenças e fenótipos

específicos (Amin et al., 2019). Para órgãos como o cérebro, o rápido progresso

no  campo  levou  a  modelos  de  iPS  com  crescente  complexidade  e  utilidade

(Mansour et al., 2018). Para a placenta humana, que está cada vez mais implicada

como fator  de risco para transtornos do desenvolvimento,  vários modelos vêm

sendo desenvolvidos e aprimorados para criar células de trofectoderma, a partir de

iPS (Chen et al., 2013; Horii et al., 2016; Kojima et al., 2017).

Para  entender  melhor  o  desenvolvimento  e  a  atividade  da  placenta,

diversos modelos de iPS humanos foram desenvolvidos com o objetivo de gerar



células  primitivas  e  maduras  do  trofoblasto,  e  quase  exclusivamente,  são

baseados na ativação do gene BMP4 (Bone Morphogenetic Protein 4) (Tsuchida

et  al.,  2020).  Embora  esses  modelos  sejam  ampliamente  usados,  existe  um

debate sobre a semelhança entre as células diferenciadas por esses modelos, e

citotrofoblastos  in  vivo.  Algumas  das  questões  levantadas  pela  comunidade

científica são: 1) a proteína BMP4 induz a diferenciação do meso-endoderma, no

embrião humano  (Goldman et al.,  2009);  2) a via de sinalização das proteínas

BMP,  e  a  transdução  de  sinal  das  proteínas  SMAD  foram  encontradas

enriquecidas apenas no endoderma primitivo, e não no trofectoderma (Blakeley et

al.,  2015;  Petropoulos  et  al.,  2016;  Stirparo  et  al.,  2018);  3)  os  modelos  iPS

baseados  em BMP4 geram populações  celulares  extremamente  heterogêneas,

com  contaminação  mesodérmica,  e  não  mantêm  populações  de  células

trofoblásticas pluripotentes (Bernardo et al., 2011; Drukker et al., 2012; Yabe et al.,

2016); 4) alguns marcadores encontrados nas populações de células geradas por

esses modelos nem sequer foram detectados em células da placenta  (Liu et al.,

2018; Vento-Tormo et al., 2018).

Na busca por desenvolver métodos que promovessem a diferenciação de

células  mais  similares  a  trofoblasto  e  o  estabelecimento  de  culturas  de  longo

prazo, recentemente, um estudo conseguiu derivar e cultivar células pluripotentes

de  trofoblasto  a  partir  de  células-tronco  embrionárias  humanas  (blastocisto),

usando uma metodologia (chamamos nesse trabalho de TS) que produziu tipos

celulares  placentários  mais  fiéis  aos  observados  in-vivo,  comparando  com  as

metodologias  de  iPS atualmente  descritas  (baseadas em BMP4)  (Okae  et  al.,

2018). Os autores mostraram que a ativação das vias Wnt e EGF, juntamente com

a inibição das proteínas TGFb (Fator de Crescimento Transformador Beta), HDAC

(histona desacetilase) ROCK (proteína quinase associada a Rho), possibilitou a

diferenciação  e  crescimento  de  células  pluripotentes  muito  similares  às

observadas  in  vivo  na  placenta  humana.  Embora  os  resultados  desse  estudo

sejam  importantes  para  melhorar  a  compreensão  de  mecanismos  ligados  à

placenta,  questões  éticas  e  de  acessibilidade  ao  uso  de  células-tronco

embrionárias  restringem  a  ampliação  do  uso  dessas  técnicas  por  parte  da



comunidade  científica,  e  consequentemente  o  avanço  do  conhecimento  nessa

área.

Apesar  das  dificuldades  na  obtenção  de  materiais  apropriados  para

entendermos estados biológicos específicos, a consolidação de diversas técnicas

moleculares permitiram avanços substanciais na extração de grandes quantidades

de informações biológicas  (Behjati  and Tarpey, 2013; Wang et al.,  2009).  Uma

estratégia amplamente utilizada no mapeamento genótipo-fenótipo, é a análise de

transcriptoma - conjunto formado por todas as moléculas de RNA presentes em

uma célula ou população de células  (Goodwin et al.,  2016).  Várias tecnologias

foram desenvolvidas para identificar e quantificar transcritos, incluindo abordagens

baseadas em hibridização ou sequenciamento.

Tecnologias baseadas em hibridização - principalmente conhecidas como

Microarrays -  geralmente  requerem  a  incubação  de  cDNA  (marcado  com

fluorescência)  em  uma  superfície  sólida  preenchida  com sondas  de  DNA que

refletem regiões previamente conhecidas do genoma (Clark et al., 2002; Schena et

al.,  1995).  Embora seja possível  identificar e quantificar milhares de transcritos

provenientes  de  distintas  regiões  do  genôma,  esses  métodos  apresentam

importantes  limitações como,  conhecimento  prévio  sobre  a sequência  de DNA

interrogada; altos níveis de ruído devido à hibridização cruzada; e limitado grau de

quantificação devido à saturação do sinal de fluorescência (Okoniewski and Miller,

2006; Royce et al., 2007).

Em contraste com os métodos de microarray, as abordagens baseadas em

sequenciamento  determinam  diretamente  a  sequência  de  cDNA.  Inicialmente,

técnicas como, sequenciamento Sanger em bibliotecas de cDNA, Serial Analysis

of Gene Expression (SAGE) e  Cap Analysis Gene Expression (CAGE) foram as

principais  metodologias  desenvolvidas  ou  adaptadas  para  a  determinação  e

quantificação  da  expressão  gênica  (Adams  et  al.,  1991;  Kouichi  et  al.,  1994;

Shiraki et al., 2003; Velculescu et al., 1995). Entretanto, apenas recentemente com

o  desenvolvimento  do  sequenciamento  de  nova  geração  (NGS)  foi  possível

produzir dados em larga escala, o que proporcionou uma forma mais robusta de



mapear e quantificar transcriptomas  (Lister et al.,  2008; Mortazavi et al.,  2008;

Weber, 2015). 

Convencionalmente, o sequenciamento das moléculas de RNA é realizado

em populações de células, e fornece apenas o sinal de expressão médio para um

conjunto  de  células  e  tipos  celulares.  Embora  todas  as  células  de  um tecido

humano  compartilhem  genótipos  quase  idênticos,  diferentes  tipos  celulares

expressam  transcriptomas  únicos,  e  ainda,  tipos  celulares  específicos  podem

apresentar subgrupos com funcionalidades e perfis de expressão únicos (Colonna,

2018; Hockley et al., 2019; Kumari et al., 2019; Prieto-Vila et al., 2019; Solé-Boldo

et  al.,  2020;  Sturm et  al.,  2019;  Tasic  et  al.,  2016;  Wills  et  al.,  2013).  Nesse

sentido, estudos mostraram que essa variação entre células deve ter um papel

importante na diversidade de respostas apresentadas em nível populacional (Fang

et al., 2013; Feinerman et al., 2010; Raj and Van Oudenaarden, 2009; Slack et al.,

2008; Tay et al., 2010; Veening et al., 2008). 

Com os avanços recentes  nas técnicas de sequenciamento de RNA de

célula  única  (scRNA-seq),  estudos  de  transcriptoma  vêm  descrevendo

continuamente novos aspectos a respeito da heterogenidade celular presente em

sistemas biológicos (Habermann et al., 2020; Hammond et al., 2019; Papalexi and

Satija, 2018; Qi et al., 2020). Além disso, a técnica de scRNA-seq está sendo cada

vez  mais  utilizada  para  entender  o  desenvolvimento  e  estabelecimento  de

linhagens celulares, em processos de especificação, diferenciação e determinação

do destino celular  (Blakeley et al.,  2015; Giudice et  al.,  2019;  Liu et  al.,  2018;

Stévant et al., 2019; Vento-Tormo et al., 2018).

Atualmente,  as  metodologias  de  capturação  individual  de  células  e

sequenciamento  do transcriptoma,  são baseadas na utilização de gotículas ou

micropoços  (Ziegenhain et al.,  2017). As abordagens baseadas em micropoços

requerem um compartimento físico rígido para capturar as células, e empregam

uma  variedade  de  técnicas  de  preparação  da  biblioteca  de  sequenciamento

(Ziegenhain et al., 2017). Embora o uso das abordagens baseadas em micropoços

tenha  avançado  significativamente  o  campo  de  scRNA-seq,  um  significativo



progresso na área veio com o desenvolvimento do protocolo Drop-seq em 2015

(Macosko et al., 2015). Esse método utiliza um fluxo de microfluidos para capturar

individualmente, cada célula junto à uma microesfera, em uma gotícula de óleo.

Dentro de cada gotícula, as células sofrem lise celular e suas moléculas de RNA

são hibridizadas à primers anexados às microesferas. Cada microesfera contém

primers que apresentam uma sequência de bases única (cell barcode), para que

seja possível fazer o reconhecimento das moléculas de RNA, individualmente para

cada célula (Macosko et al., 2015).

Junto com o avanço das metodologias de scRNA-seq, as ferramentas de

análise de dados vêm sendo aperfeiçoadas para facilitar e otimizar o uso dos ricos

conjuntos  de dados decorrentes  desse tipo de experimento  (Stuart  and Satija,

2019). Embora ainda não exista um consenso quanto às metodologias de análise

de dados, algumas práticas comums vêm sendo descritas atualmente  (Luecken

and Theis, 2019). Basicamente, essas práticas envolvem os processos de redução

de dimensionalidade, seguida por agrupamento não supervisionado das células, e

identificação  dos  tipo  celulares  (Hwang  et  al.,  2018).  Então,  pode-se  realizar

análises de expressão diferencial expressão diferencial entre os grupos celulares,

inferir  redes  regulatórias,  e  análises  de  trajetória  de  desenvolvimento,  para

caracterizar  ainda  mais  as  diferenças  entre  as  células  no  conjunto  de  dados

(Hwang et al., 2018).

1.7 Hipótese

Podemos dizer que existe um dimorfismo sexual,  que garante vantagens

adaptativas  de  formas  diferentes  para  os  sexos,  e  que  este  dimorfismo é  um

produto do controle transcricional de redes gênicas dependentes de fatores dos

cromossomos  X  e  Y  –  por  exemplo,  dosagem  gênica  do  chromossomo  X,

presença no chromossomo Y, regulação epigenética dos autossomos. Diante de

adversidades  ambientais  no  período  gestacional,  mecanismos  epigenéticos

modulam a expressão gênica da placenta para garantir a homeostase mãe-feto e a

programação  fetal  ao  longo  da  vida.  Um  conjunto  de  genes  que  surgiram

evolutivamente junto com o desenvolvimento da placenta, os genes imprintados,



são  importantes  para  esta  modulação.  Como  já  observado  na  literatura,  essa

modulação ocorre de formas diferentes entre os sexos, e o sexo masculino parece

ser  mais  afetado de forma que meninos têm mais  problemas periparto,  piores

desfechos  de  nascimento,  maior  mortalidade  perinatal  e  mais  transtornos  do

neurodesenvolvimento. Assim, nossa hipótese de trabalho é que a interação entre

a rede gênica que promove o desenvolvimento adequado da placenta e resposta

ao estresse intrauterino - o imprintoma, e não apenas genes imprintados - e os

genes  relacionados  ao  dimorfismo  sexual,  deve  resultar  na  diferente  resposta

placentária  ao  estresse  exibida  entre  os  sexos,  e  que  contribui  para  a  maior

suscetibilidade do sexo masculino aos transtornos do neurodesenvolvimento.

No  intuito  de  comprovar  esta  hipótese,  devemos  demonstrar  que  o

imprintoma (genes imprintados + genes parceiros não imprintados) associa-se à

diferentes tipos de estresse gestacional, e em diferentes períodos da gestação.

Devemos demonstrar que diante da exposição gestacional ao estresse, meninos e

meninas apresentam redes de regulação gênica diferentes na placenta, explicando

quais os processos biológicos que contribuem para os diferentes desfechos entre

os sexos; demonstrar que genes do imprintoma e genes associados ao dimorfismo

sexual  são  importantes  neste  contexto.  Mais  especificamente,  genes  do

imprintoma  devem  estar  enriquecidos  nos  conjuntos  gênicos  de  resposta  da

placenta à diferentes estressores, e as redes regulatórias de meninos e meninas

devem  apresentar  diferenças  de  modularidade,  conectividade,  processos

biológicos,  e  de  envolvimento  do  imprintoma.  Para  estudar  o  efeito  dos

cromossomos sexuais - independentemente da ação hormonal - na resposta ao

estresse,  o  modelo  ideal  seria  avaliar  o  início  da  diferenciação placentária  em

modelo transcricional de célula única, assim também pretendemos desenvolver um

pipeline de bioinformática que permita a execução deste experimento em projeto

futuro.



2.0 OBJETIVOS

1) Mostrar que o imprintoma, e não apenas genes imprintados, estão enriquecidos

na resposta placentária à diferentes estressores.

2)  Mostrar  as  diferenças  de  enriquecimento  para  processos  biológicos,  de

envolvimento do imprintoma, e da topologia das redes de regulação gênica de

placentas de meninos e meninas, quando expostos ao estresse intra útero.

3) Desenvolver um pipeline de análise de sequenciamento de RNA de célula única

(scRNA-seq).



3.0 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Conjuntos de dados para expressão diferencial e redes de regulação 

Para  analisar  a  resposta  à  diferentes  condições  estressoras,  utilizamos

dados provenientes dos bancos públicos GEO e ArrayExpress. Foram utilizados

quatro conjuntos de dados de expressão gênica placentária de  Mus musculus, e

que contemplam os seguintes fatores de estresse materno: dieta rica em gorduras

(DRG)  (Gabory et al.,  2012),  hipóxia  (Larkin and Sadovsky, 2013),  exposição a

bisfenol-A (Tait et al., 2015), e dieta sem ácido fólico (McKay et al., 2016) (Tabela

1).

A construção das redes de regulação gênica foi realizada com um conjunto

de dados de RNA-seq de 169 placentas de meninos e meninas  (Deyssenroth et

al., 2017). Esse conjunto abrange crianças que nasceram tamanho adequado para

idade gestacional (AIG, controle), bem como crianças que nasceram grandes e

pequenas para idade gestacional (PIG e GIG, estresse) (Tabela 1).



Tabela 1 – Dados de expressão gênica de placenta utilizados no presente estudo.

Condição Organismo N° amostral Sexo Plataforma e Acesso

Dieta rica em gordura

(DRG)
Mus musculus

4 - Controle

4 - Caso

4 - Controle

4 - Caso

Macho

Macho

Fêmea

Fêmea

Affymetrix Mouse Exon 1.0 ST

GSE29585

Hipóxia Mus musculus

3 - Controle  

3 - Case

3 - Controle

3 - Caso

Macho

Macho

Fêmea

Fêmea

Agilent G3 Mouse GE 8x60k

GSE46381

Bisfenol A Mus musculus

3 - Controle

4 - Caso (low)

4 - Caso (high)

NA

NA

NA

Agilent Mouse Genome 4x44k

GSE63852

Ácido Fólico Mus musculus
6 - Controle

6 - Caso

NA

NA

Affymetrix NuGO Mm1a520177

E-MTAB-3940

Tamanho inapropriado

para a idade gestacional
Homo sapiens

51 - Controle

35 - Caso

43 - Controle

40 - Caso

Menina

Menina

Menino

Menino

RNA-Seq Illumina HISeq

SRP095910

3.2 Imprintoma em Mus musculus

A rede de interação do imprintoma (genes imprintados + genes parceiros no

interactoma) para Mus musculus foi construída utilizando os genes imprintados da

espécie (http://geneimprint.com) como sementes, e adicionando à rede os genes

que realizam interações diretamente com os imprintados, a partir das interações

proteína-proteína  do  banco  STRING.  Inicialmente  todas  as  interações  de  Mus

Musculus foram baixadas do banco, e utilizamos apenas àquelas com score maior

que 700 (definidas como confiáveis pelo banco; o score é definido pela soma de

diferentes evidências que apoiam a existência da interação), para considerar os

genes  que  interagem  diretamente  com  os  genes  imprintados.  O  banco  de

interações  STRING  apresenta  interações  com  evidências  experimentais  e  de



predições derivadas de fontes como; predições genômicas, co-expressão e  text

mining.

3.3 Expressão diferencial em placenta de Mus Musculus 

Para cada  dataset, o controle de qualidade foi realizado para observar a

presença  de  amostras  outliers, bem  como  problemas  técnicos  que  poderiam

prejudicar ou invalidar a utilização de amostras. Inicialmente pseudo-imagens das

lâminas  foram  geradas  para  checar  possíveis  problemas  espaciais.  Plots  de

controle de hibridização, transcrição reversa e degradação do RNA foram gerados

utilizando  probes  controles  das  plataformas.  Finalmente,  foram  gerados  e

analisados  MA-plots  pré  e  pós  normalização,  clusterização  e  correlação  das

amostras, e boxplots para identificação de amostras outliers. Todas as análises de

qualidade foram realizadas no R utilizando os pacotes, Oligo, LIMMA, xps, Affy e

BeadArray. 

As análises de expressão diferencial foram realizadas com três pacotes do

R:  SAM  (Significance  Analysis  of  Microarray),  LIMMA  (Linear  Models  for

Microarray Data) e RP (Rank Product), que utilizam metodologias diferentes. Para

cada  dataset  foram  realizadas  as  comparações  entre  os  grupos  Estresse  Vs

Controle, utilizando as três metodologias. Apenas os genes que obtiveram p-valor

menor  que  0,05  para  os  três  métodos  foram  considerados  diferencialmente

expressos.

As análises de enriquecimento para processos biológicos (GO) dos genes

diferencialmente  expressos  foram  realizadas  na  ferramenta  web  WebGestalt,

utilizando o método Overrepresetation Enrichment Analysis (ORA) e considerando

FDR menor que 0,05.

3.4 Hiper-representação e ranqueamento

As  análises  de  enriquecimento  do  imprintoma  nos  conjuntos  de  genes

diferencialmente  expressos  foram  realizadas  utilizando  a  ferramenta  MSET,

implementada no R. O MSET realiza randomizações calculando a frequência em

que se obtém o mesmo overlap de genes entre as listas de interesse, construindo



conjuntos  aleatórios  de  genes  do  mesmo  tamanho  que  o  conjunto  gênico  de

interesse, em todo o universo de genes presente na análise. Assim, repetindo o

processo por 10 mil vezes (parâmetro escolhido pelo usuário de acordo com seu

número amostral),  verificamos a  probabilidade de um conjunto  de genes estar

representado  em  outro  fruto  do  mero  acaso.  Consideramos  o  p-valor  (da

permutação) menor que 0,05 para aceitar que existe hiper-representação. 

As  análises  de  ranqueamento  foram  realizadas  utilizando  a  função

TestNodeRank  do  pacote  ALPACA do  R.  Basicamente  a  função  testa  se  um

conjunto  de genes é altamente  ranqueado em outro  conjunto,  de  acordo com

alguma metodologia de ranqueamento (por exemplo, p-value). A função realiza

permutações  para  verificar  se  conjuntos  aleatórios  de  genes  apresentam

ranqueamento igual ao de nossas listas de interesse, definindo a probabilidade do

nosso  ranqueamento  acontecer  ao  acaso.  Consideramos  o  p-valor  (da

permutação) menor que 0,05 para aceitar a hipótese de alto ranqueamento.

3.5 Redes de regulação na placenta em humanos 

As redes de regulação construídas para entender a resposta de cada sexo

frente  a  condições  adversas  foram  construídas  utilizando  o  dado  bruto  de

expressão  gênica  obtido  do  estudo  de  Deyssenroth  (Deyssenroth  et  al.,

2017)  (Tabela 1 - seção 3.1).  Para cada sexo foram construídas duas redes

regulatórias, uma para caso (placentas de crianças com peso inadequado para a

idade gestacional) e uma para controle (peso adequado para idade gestacional).

As redes caso e controle do sexo feminino foram inferidas com 35 e 51 amostras

respectivamente, e as redes caso e controle do sexo masculino 40 e 43.

3.5.1 Método PANDA 

As  redes  de  regulação  foram  construídas  utilizando  o  pacote  PANDA

implementado no R. O método PANDA (Glass et al., 2013; Lopes-Ramos et al.,

2020) integra dados de expressão gênica, dados de PPI de fatores de transcrição,

e dados de  TF-motif-binding (presença de sítio de ligação de um dado fator de

transcrição em uma dada região gênica regulatória), para inferir interações diretas

entre fatores de transcrição (TFs) e seus genes alvo (targets). 



O algoritmo utiliza o dado de TF-motif como uma rede regulatória inicial, e

refina esta rede integrando a expressão gênica dos genes alvo e dados de PPI

dos  TFs  (Figura  1).  Deste  modo,  o  algoritmo  estima  os  pesos  das  possíveis

arestas (TF-target) com base na evidência de que a informação de um fator de

transcrição em particular i, está sendo passada com sucesso para um gene target

em particular j. Basicamente a metodologia assume duas premissas: a primeira é

de que genes regulados pelo mesmo fator de transcrição devem ser co expressos;

e a segunda é que fatores de transcrição que realizam interações entre si devem

regular um grupo similar de genes. Assim, os pesos atribuídos às arestas entre

fatores de transcrição e genes  target,  vêm da concordância entre as premissas

citadas acima, que na metodologia é medida de duas formas. Primeiro, mede-se a

correlação  da  expressão  entre  o  gene  target j e  os  demais  genes  target.  E

segundo, é observado se o fator de transcrição  i possui  motifs  nesses mesmos

genes. Esta concordância é medida usando a similaridade de Tanimoto. Um gene

é dito estar ‘disponível’ se houver fortes evidências desse tipo de concordância.

Análogo  ao  conceito  de  ‘disponibilidade’,  o  conceito  de  ‘responsabilidade’

similarmente se concentra nas arestas da rede ‘Fator de Transcrição-Gene’, mas

nesse  caso  mede  a  concordância  entre  TFs  que  interagem  com  o  fator  de

transcrição i e a respectiva força de evidência de uma via regulatória entre esses

fatores de transcrição e o gene j. Uma abordagem iterativa atualiza os pesos de

arestas de forma incremental, à medida que surgem evidências de novas arestas.

Este  processo  continua  até  que  o  algoritmo  atinja  um ponto  de  convergência

estabelecendo uma pontuação final para a força da informação que suporta um

mecanismo regulador para cada combinação de pares de fatores de transcrição e

genes.



Figura 1 - Representação do algoritmo PANDA. 

Extraído de: (Schlauch et al., 2017)

3.5.2 Inferência e comparação das redes

Os dados brutos  de expressão (RNAseq) foram baixados do repositório

Sequence Read Archive (SRA) e a qualidade do sequenciamento foi  verificada

utilizando a ferramenta FastQC. Após a remoção de adaptadores presentes nas

sequências (Cutadapt),  as  reads  (50 pb) foram mapeadas no genoma humano

(hg38)  utilizando o alinhador  Hisat2,  e  a quantificação realizada pelo  software

HTSeq.  Inicialmente  foram  removidos  todos  os  genes  com  baixos  níveis  de

expressão (< 0,3 counts per million). 

Os dados de  motif-binding para  fatores de transcrição foram obtidos do

estudo de  (Sonawane et al.,  2017),  e engloba interações entre 644 fatores de

transcrição e 30243 genes. Para a construção deste dado, o estudo selecionou as

sequências reconhecidas (motifs) por fatores de transcrição presentes no banco

Catalog  of Inferred  Sequence  Binding  Preferences  (CIS-BP),  e  para  cada  TF

mapeou sua sequência específica (usando sua position weight matrix) no genoma

humano (hg19), utilizando o software Find Individual Motif Occurences. Apenas os

alinhamentos  que  ocorreram no  intervalo  de  -750pb  a  +250  pb  dos  sítios  de

iniciação de transcrição, e com p-valor menor que 10-5, foram selecionados. 



A rede PPI dos fatores de transcrição foi criada utilizando dados do banco

STRING, que foi baixado e filtrado para conter apenas as interações entre os TFs

presentes no dado TF-motif,  e dentre essas mantivemos apenas as interações

altamente confiáveis (escore > 900). 

As comparações das redes entre caso Vs controle para cada sexo, foram

realizadas utilizando o pacote ALPACA, do R. Alpaca é um método que compara

globalmente duas redes (no nosso caso,  as redes PANDA),  usando uma rede

como baseline (controle), e uma rede perturbada (caso) para encontrar módulos

que melhor caracterizam a perturbação. O algoritmo é baseado na maximização

da modularidade e seu aspecto único é que, em vez de calcular a modularidade

baseando-se na comparação com a distribuição de arestas de um modelo nulo

aleatório, o algoritmo utiliza um modelo nulo baseado na rede baseline, diminuíndo

o  limite  de  resolução  que  é  observado  em  métodos  de  maximização  da

modularidade. Então, após definir a estrutura modular das rede caso e controle, o

ALPACA encontra  os  genes  e  arestas  que  diferenciam os  módulos  das  duas

redes,  e  modulariza  novamente  esses  genes,  construíndo  assim  os  módulos

diferenciais. Para cada módulo o alpaca atribui um escore à cada gene, que reflete

a importância do gene na disrupção modular entre as redes caso e controle.

Figura 2 - Representação do algoritmo ALPACA. 

Extraído de: (Padi and Quackenbush, 2018)



3.5.3 Enriquecimento para processos biológicos 

As análises  de  enriquecimento  para  processos  biológicos  das  redes  de

regulação  gênicas  foram  realizadas  utilizando  o  pacote  ClusterProfiler,  do  R.

Como as metodologias descritas acima,  essa função também realiza um teste

hipergeométrico.  Consideramos  apenas  as  categorias  funcionais  (GO)  que

possuíam cinco ou mais genes anotados em nosso dataset, e FDR menor 0,05

para considerar enriquecimento.

3.5.4 Fatores de transcrição drivers da mudança regulatória

Para  encontrar  os  principais  fatores  de  transcrição  direcionadores  dos

estados de transição exibidos entre as redes de regulação de meninos e meninas,

realizamos análises com o pacote MONSTER, no ambiente R. O MONSTER é

uma ferramenta para identificar fatores de transcrição responsáveis por mudanças

de  estado.  Estados  celulares  específicos  são  frequentemente  associados  a

padrões distintos de expressão gênica, e esses estados são plásticos, mudando

na transição da saúde para a doença. Uma extensão relativamente simples desse

conceito é reconhecer que podemos classificar diferentes tipos de células pelos

seus  genes  ativos  em  suas  redes  reguladoras  e  que,  conseqüentemente,  as

transições entre estados celulares podem ser modeladas por alterações nessas

redes  reguladoras.  O  algoritmo  do  MONSTER  é  um  método  baseado  em

regressão que, assim como o PANDA, também conta com a integração de dados

de TF-motif  e  expressão gênica  de duas condições.  O objetivo  é  gerar  redes

bipartidas a partir dos dados de expressão gênica que quantificam evidências dos

papéis reguladores de cada um dos TFs, para cada um dos genes. Em seguida,

os TFs críticos são identificados pelo cálculo de uma matriz de transição, que

mapeia  a  rede  de  regulação  de  genes  no  primeiro  estado  para  a  rede  de

regulação  de  genes  no  segundo  estado.  Finalmente,  o  algoritmo  testa  a

significância estatística de seus resultados, permutando as amostras n vezes e

executando  novamente  a  análise  para  cada  permutação;  Essa  ferramenta  foi

utilizada com os mesmos inputs para a análise PANDA.



3.6 Regulação gênica no trofoblasto em desenvolvimento

Para  inferir  redes  regulatórias  em  células  placentárias  no  início  do

desenvolvimento,  realizamos  o  sequenciamento  dos  transcriptomas  (single-cell

RNA-seq)  de  células  HiPS  (human  induced  pluripotent  stem  cells)  que  foram

submetidas  à  diferenciação  para  trofoblasto.  O  sequenciamento  foi  gerado  no

oitavo dia de diferenciação usando o método Drop-Seq (Macosko et al., 2015), no

qual  permite  analisar  a  expressão  de  mRNA  de  milhares  de  células

individualmente.

3.6.1 Pré-processamento, quantificação e caracterização celular

Inicialmente, as reads paired-end foram unidas em um único arquivo BAM.

A qualidade dos dados de sequenciamento foi acessada utilizando a ferramenta

FastQC e as reads que possuiam alguma base com qualidade inferior a 10 no

barcode celular (cellbarcode) e/ou molecular (UMIbarcode) foram removidas. Os

adaptadores SMART na extremidade 5 'e as caudas polyA na extremidade 3' (6 ou

mais bp) foram removidos da read 2 (de cada par), e depois alinhados ao genoma

humano  (GRCh38)  usando  o  HISAT2  v2.1.0.  As  reads  que  apresentaram

mapeamento único foram mantidas e agrupadas por barcode celular. UMIs com

uma distância de edição = 1 foram mesclados (agrupados em um único UMI), e a

quantificação dos transcritos foi definida de acordo com o número total de UMIs

distintos para cada gene, em cada célula.

Todas as análises de controle de qualidade das células, agrupamento e

expressão diferencial foram realizadas usando o pacote Seurat (Butler et al., 2018)

v3.0  R.  Os  dados  foram  inicialmente  filtrados  para  remover  células  de  baixa

qualidade. As células com menos de 1000 genes detectados e com mais de 20%

de expressão de RNA mitocondrial foram descartadas, e os genes expressos em

menos  de  3  células  também foram removidos.  Os  dados  foram normalizados

considerando o numero de counts e a porcentagem de genes mitocondriais em

cada célula, utilizando a abordagem sctransform (Hafemeister and Satija, 2019).



Para encontrar agrupamentos de células foram utilizados os 30 primeiros

componentes  principais  (PCs),  utilizando  a  abordagem  dos  K-vizinhos  mais

próximos  (KNN)  com  base  na  distância  euclidiana  no  espaço  PCA,  com

subsequente refinamento dos pesos das arestas usando Semelhança de Jacard.

Então,  os clusters são definidos usando o vizinho mais próximo compartilhado

(SNN) e otimizando a modularidade a partir do algoritmo Louvain.

Os genes marcadores de cada cluster foram definidos a partir da análise de

expressão diferencial comparando cada cluster contra todos os demais. 

3.6.2 Redes de regulação gênica 

O pacote PANDA foi usado para construir redes de regulação para cada

cluster de células, utilizando como rede inicial o mesmo dado de TF-motif utilizado

para a placenta, e a mesma metodologia para construir a rede PPI. As medidas de

centralidade das redes foram encontradas utilizando o pacote Igraph v1.2.4 R.

Para cada cluster,  a  significância dos betweenness foi  calculada com base na

distribuição de probabilidade de 100 redes aleatórias construídas com o mesmo

número de arestas e conexões. 



4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão apresentados os resultados e discussão de acordo com

os  objetivos  propostos.  Inicialmente  serão  apresentados  os  resultados  das

análises do imprintoma na estruturação e resposta da placenta de Mus musculus e

de humanos ao estresse gestacional. 

Em seguida serão apresentadas as redes de regulação gênica da placenta

de meninos e meninas nascidos com tamanho adequado e inadequado para a

idade gestacional, comparando as regulações de cada sexo.

Apresentaremos  então  análises  do  perfil  transcricional  de  células  iPS

diferenciadas em células primitivas do trofoblasto, e genes involvidos na rede de

regulação.

4.1 Resposta ao estresse em placentas de Mus musculus 

Inicialmente gostaríamos de responder se o imprintoma está envolvido com

a resposta da placenta a diversos tipos de estresse durante a gestação. Para isso

foram  utilizados  dados  de  quatro  estudos,  e  cada  um  utilizou  uma  condição

estressora diferente sobre as fêmeas grávidas - dieta rica em gorduras, hipóxia,

ingestão de Bisfenol A, e depleção de folato - e as respectivas placentas da prole

foram utilizadas para medir a expressão gênica. Para cada condição testamos a

diferença de expressão comparando caso e controle, utilizando três metodologias

diferentes.  Utilizamos  teste  de  permutação  (SAM),  modelo  linear  (limma),  e

ranqueamento de fold change (RP), e consideramos diferencialmente expressos

os  genes  que  apresentaram  p-valor  menor  que  0,05  nas  três  análises.  As

condições  apresentaram  entre  372  e  2619  genes  diferencialmente  expressos

(Figura 3). 



Para compreender a especificidade da resposta placentária a cada tipo de

estresse,  verificamos  o  número  de  genes  e  vias  biológicas  (GO  terms)

compartilhadas entre os diferencialmente expressos de cada condição (Figura 3).

Figura  3 -  Overlap  entre  os  genes  diferencialmente  expressos  de  cada  condição  estressora

(esquerda); Overlap entre as categorias funcionais (GO) para cada condição estressora (direita).

Observamos que o overlap total (entre todas as condições) foi quase nulo,

sugerindo que a resposta placentária deve ser, de forma geral, específica para

cada  estresse.  As  top  10  categorias  funcionais  específicas de  cada  estresse

estão descritas na Tabela 3.



Tabela 3 - Top 10 processos biológicos (GO) específicos de cada condição estressora. A condição

Dieta sem Folato não apresentou nenhuma categoria funcional específica.

Hipóxia Dieta rica em Gordura Bisfenol A
Dieta
sem

Folato

Oxoacid metabolic process
Regulation of superoxide

metabolic process
Organic substance

transport

Defense response to other
organism

Reactive oxygen species
metabolic process

Figura 4 Intracellular
transport

Cellular response to
cytokine stimulus

Superoxide metabolic
process

Translation

Cell junction organization Response to acid chemical
Peptide biosynthetic

process

Regulation of immune
response

Carboxylic acid
transmembrane transport

Protein localization

Regulation of cytokine
secretion

Regulation of superoxide
anion generation

Protein modification by
small protein

conjugation or removal

Taxis
Organic acid

transmembrane transport
Cellular respiration

Cytokine secretion Superoxide anion generation Endosomal transport

Positive regulation of
immune response

Positive regulation of
peptidyl-tyrosine
phosphorylation

Protein modification by
small protein
conjugation

Reproductive process Trabecula morphogenesis Protein ubiquitination

A fim de verificar se os genes do imprintoma estão relacionados com a

resposta  da  placenta  ao  estresse  em  Mus  musculus,  construímos  para  essa

espécie a rede que chamamos de imprintoma, já que ela foi inicialmente descrita

para  humanos.  Para  a  construção  da  rede  utilizamos  124  genes  imprintados

descritos (http://geneimprint.com) para  Mus musculus  e selecionamos o primeiro

vizinho  de  cada  gene  imprintado  no  banco  de  interações  proteina-proteina

STRINGDB. A rede apresentou 1714 genes, sendo 124 genes imprintados e 1590

genes parceiros do interactoma.



Cada grupo  de  genes  diferencialmente  expressos  foi  testado  se  estava

enriquecido  com genes  do  imprintoma.  Para  as  quatro  condições  estressoras,

observamos hiper-representação de genes do imprintoma (p-valor: Dieta rica em

gordura 0,0001; Hipóxia 0,0152; Bisfenol-A 0,004; Dieta sem folato 0,0059). Na

Figura 4 podemos observar o número de genes do imprintoma compartilhados por

cada condição estressora. Novamente vemos uma especificidade nos conjuntos

de  genes  de  cada  resposta.  Apesar  de  as  quatro  condições  apresentarem

enriquecimento para genes do imprintoma, esses genes parecem ser específicos

para de cada condição 

Figura 4 - Overlap entre os genes diferencialmente expressos de cada condição extressora e que

fazem parte do imprintoma.

4.2 Regulação gênica da placenta em humanos 

Averiguamos também a possível  relação do imprintoma com a gestação

humana,  utilizando  diferentes  conjuntos  de  dados  da  literatura.  Dessa  vez,

utilizamos o imprintoma humano descrito por Sandhu  (Sandhu, 2010), composto

por 937 genes.



4.2.1 Módulos de co-expressão da placenta e o imprintoma

Verificamos inicialmente se o imprintoma estava presente em módulos de

co-expressão da placenta, descritos no estudo de Deyssenroth  (Deyssenroth et

al., 2017). Nesse estudo, os autores utilizaram transcriptomas de 200 placentas,

provenientes de crianças que nasceram com peso adequado (AIG) ou inadequado

(pequenas PIG; grandes GIG) para sua idade gestacional, e construíram uma rede

de co expressão global utilizando todas as amostras. 

Dos  17  módulos  de  co-expressão  apresentados  no  estudo,  obtivemos

hiper-representação de genes do imprintoma em 7 deles. O estudo mostra que

cada módulo apresentou enriquecimento para categorias funcionais (GO terms)

específicas,  e  os  sete  módulos  enriquecidos  para  genes  do  imprintoma

apresentaram  enriquecimento  de  processos/funções  de  angiogênese  e

crescimento  (vasculature  development,  organ  development),  regulação  da

expressão gênica (histone modification, helicase activity, protein targeting to ER

membrane),  e  metabolismo  energético  (cellular  respiration,  macromolecule

metabolism). Esses processos são descritos na literatura como processos críticos

para  o  desenvolvimento  e  função  placentária,  e  consequentemente  para  o

desenvolvimento fetal normal. 

Interessantemente,  o  estudo  mostra  também  que  esses  sete  módulos

apresentaram enriquecimento  para  genes  com variantes  (GWAS-linked  genes)

associadas a fenótipos (Vascular endotelial growth factor levels, IgG glycosylation,

Asymmetrical  dimethylarginine levels,  Blood pressure,  Phospholipid  levels),  que

coerentemente  estão  relacionados  às  categorias  funcionais  enriquecidas  nos

módulos,  e  também  são  associados  ao  desenvolvimento  placentário  e  fetal

normal.  Observamos que,  dentre os 402 genes  GWAS-linked enriquecidos nos

sete módulos, apenas 29 genes também fazem parte do imprintoma. Analisando

os  402  genes  GWAS-linked,  verificamos que  estes  estão  enriquecidos  (Fisher

exact  test;  p-valor  <  0.05)  para  vias  de  diferenciação  e  proliferação  celular,

resposta  a  estresse,  crescimento,  sistema  imune,  adesão  celular,  transporte,

sinalização, imprinting genômico. Notavelmente, suas funções moleculares estão



especialmente enriquecidas (Fisher exact test; p-valor < 0.05) para mecanismos

de  regulação  da  expressão  gênica  e  epigenéticos  (Por  exemplo:  DNA-binding

transcription  factor  activity,  histone  methyltransferase  activity,  cysteine

transmembrane  transporter  activity),  bem  como  outras  importantes  funções

relacionadas ao desenvolvimento fetal e ambiente materno (growth factor binding,

dopamine  binding,  L-DOPA  binding,  catecholamine  binding,  steroid  hormone

receptor activity).

Esses resultados sugerem que a reatividade e programação da placenta

em resposta à adversidade ambientais, pode estar em parte, organizada em sub-

redes gênicas específicas, no qual genes relacionados à homeostase intrauterina

e  desenvolvimento  placentário  e  fetal  (imprintoma),  interagem com genes  que

estão sob influência de um efeito aditivo ou interativo, de variantes e do ambiente.

A hiper-representação do imprintoma nessas comunidades reforça a sua relação

com  a  formação,  reatividade,  e  adaptação  da  placenta  nas  circunstâncias

gestacionais. 

Para  entender  melhor  as  relações  gênicas  dentro  das  sub-redes,

investigamos se genes do imprintoma poderiam ser topologicamente impactantes

na estrutura dos módulos. Para isso, verificamos se genes do imprintoma seriam

genes  hub em  cada  módulo  de  co-expressão.  Genes  hub  são  aqueles  que

topologicamente mantêm a estrutura da rede por realizar um número de conexões/

correlação altamente superior ao da média dos genes presentes na rede. Pela

natureza da rede de co-expressão, estudos que utilizam essa técnica costumam

considerar  hubs,  aqueles  que  apresentam  sua  expressão  altamente

correlacionada  com  o  eigengene  (primeiro  componente  principal)  do  módulo,

assim,  consideramos  os  genes  presentes  no  percentil  90  (da  distribuição  de

correlação) como sendo hubs daquele determinado módulo. Observamos que 15

módulos apresentaram genes do imprintoma entre seus hubs. De forma geral, os

hubs pertencentes ao imprintoma participam de vias que refletem os processos

biológicos  para  qual  o  módulo  está  enriquecido,  coerentemente  mostrando  a

influência  do  hub no  módulo.  Por  exemplo,  82% (28/34)  dos  hubs  do módulo



relacionado à síntese de proteínas fazem parte  do imprintoma.  São em maior

parte  genes  ribossomais,  e  estão  enriquecidos  para  processos  biológicos

relacionados  a  tradução  (nuclear-transcribed  mRNA  catabolic  process,

translational  initiation,  regulation  of  translation,  ribosome assembly,  cytoplasmic

translation, rRNA processing), resposta a estresse (cellular response to hydrogen

peroxide, DNA-damage response, defense response to Gram-negative bacterium)

e morte celular (cellular response to tumor necrosis factor, positive regulation of

apoptotic  process,  positive  regulation  of  cysteine-type  endopeptidase  activity

involved  in  apoptotic  process).  Outro  exemplo  é  o  módulo  relacionado  ao

desenvolvimento  vascular  que  apresentou  32  hubs  do  imprintoma,  e  estavam

enriquecidos  para  processos  regulatórios  promotores  de  angiogênese  (VEGF-

activated platelet-derived growth factor receptor signaling pathway; Regulation of

hematopoietic progenitor cell differentiation; Positive regulation of ERK1 and ERK2

cascade; Positive regulation of Ras protein signal transduction; Regulation of blood

vessel  endothelial  cell  migration; Positive  regulation  of  nitric-oxide  synthase

biosynthetic  process; Positive  regulation  of  MAP  kinase  activity;  Response  to

follicle-stimulating  hormone),  bem  como  invasão/adesão  celular  (Positive

regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis;  Positive regulation

of  extracellular  matrix  disassembly;  Microspike  assembly;  Positive  regulation  of

lamellipodium assembly;  Regulation of extracellular matrix constituent secretion;

Cell junction assembly;  Regulation of microvillus assembly;  Cell-matrix adhesion

involved  in  ameboidal  cell  migration)  e  resposta  a  estresse  (Response  to

corticosterone;  Response  to  fluid  shear  stress;  Regulation  of  translation  in

response  to  stress; Regulation  of  DNA-templated  transcription  in  response  to

stress; Response  to  wounding; Response  to  hyperoxia;  Positive  regulation  of

transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia). 

Embora  tenhamos  encontrado  hiper-representação  dos  genes  do

imprintoma em sete módulos (dos 17 apresentados no estudo), observamos que

15 módulos apresentaram hubs para o imprintoma, o que significa que a influência

exercida  por  eles  se  estende  em  praticamente  todas  as  subredes.

Interessantemente,  encontramos  35  genes  hub  do  imprintoma  que  estão



altamente correlacionados (correlação acima do percentil  80) para mais de um

módulo. Isso sugere que, embora o conceito do imprintoma tenha nascido de uma

rede  altamente  intraconectada,  no  contexto  global  placentário  essa  rede  é

subdividida em diversos módulos e esses 35 genes fazem a ponte entre essas

subredes. Dentre os 35 genes, 12 são regulados pelo fator de transcrição SOX3

(CHD3, ETV6, GNAS, HIPK2, MCM3, MDM4, PLAGL1, RERE, SNRPD2, SPEN,

TLE4,  TNK2),  quatro  pelo  fator  de  transcrição  SRY  (EIF3I,  FBN1,  GNB4,

POLR2B), e cinco por ambos (ATN1, MAGED1, PTPN14, TJP1, TSSC4).

Os resultados iniciais em placentas termo nos mostra que, pelo menos no

final da gestação, genes do imprintoma estão localizados em espaços importantes

e impactantes para as sub redes gênicas. Investigamos então se o imprintoma

poderia estar relacionado a outros momentos gestacionais, e assim verificamos a

participação destes genes em módulos temporais da placenta. 

4.2.2 Imprintoma em módulos de co-expressão temporais da placenta 

No estudo de (Buckberry et al., 2017), os autores construíram módulos de

co-expressão  de  placentas  (sem estresse  gestacional),  utilizando  amostras  de

cada trimestre da gestação, a fim de observar a possível existência de módulos

preservados ao longo de toda gestação (Figura 5). 



Figura 5 - Preservação de módulos de co-expressão da placenta ao longo da gestação. 

Extraído de: (Buckberry et al., 2017) 

Os dois módulos considerados pelos autores como preservados ao longo

da gestação (M3 e M4), apresentaram enriquecimento para genes do imprintoma

(M3  p-valor=0,009  fold  enrichment=1,31;  M4  p-valor=0,0276  fold

enrichment=1,32).  Novamente,  os  processos/funções  biológicos  associados  a

esses módulos (Cardiovascular system development; Cell adhesion; Growth-factor

binding;  Response  to  stimulus;  Nucleosome  assembly  at  centromere;  Platelet-

derived growth factor binding;  Extracellular matrix structural constituent;  Signaling

receptor  activity;  Actin  binding;  Adenylate  cyclase activity;  Vasoactive  intestinal

polypeptide  receptor  activity)  são  conhecidos  por  estarem  na  relação  entre

estresse gestacional  e  desenvolvimento  placentário/fetal.  Genes do imprintoma

também estiveram entre os  hubs  de diversos módulos (M4, M6, M8, M9, M10,

M13).  Dentre esses módulos observamos que M6, M9 e M10 apresentaram-se

específicos do terceiro trimestre gestacional, e M13 e M8 para segundo e terceiro

trimestre.  Os  autores  descrevem  também  que  o  módulo  M9  apresentou



enriquecimento  para  genes  associados  a  nascimento  prematuro.  O

enriquecimento do imprintoma nos módulos conservados para toda a gestação

nos indica que esses genes são estruturalmente centrais para o desenvolvimento

gestacional. Assim como observamos estudo anterior, a rede imprintoma deve se

estender a partir  de genes que fazem a ponte com outras sub redes, e essas

devem  realizar  funções  mais  específicas  segundo  a  programação  do

desenvolvimento. 

4.2.3 Redes de regulação gênica de resposta ao estresse sexo-específicas na
placenta 

Os resultados acima evidenciam que o imprintoma está relacionado a redes

fundamentais  para  desenvolvimento,  que  consequentemente  devem  ser

reorganizadas  em  resposta  às  adversidade  ambientais.  Deste  modo,  como  a

literatura já mostrou, a resposta ao ambiente ocorre de forma diferente entre os

sexos, e o sexo do feto é um importante fator de risco para o desenvolvimento de

doenças  associadas  a  estresse  pré-natal.  Inicialmente  verificamos  se  genes

diferencialmente expressos entre meninos e meninas, de placentas sem estresse,

estavam  enriquecidos  para  o  imprintoma.  Não  houve  enriquecimento  como

esperado,  sugerindo  que  o  imprintoma  não  está  diretamente  relacionado  ao

dimorfismo sexual na expressão gênica placentária. 

A literatura mostra que diversos tecidos apresentam expressão gênica sexo

específica,  e  entender  as diferenças dessas redes regulatórias entre  os sexos

pode trazer insights a respeito de fenótipos com viés sexual. No caso do presente

estudo,  enxergar  sob  uma  perspectiva  sistêmica  pode  trazer  informações  de

interações não captáveis quando se observa apenas os níveis de mRNA na célula.

Por exemplo,  (Chen et al., 2016) mostraram que a expressão de receptores de

hormônios sexuais não é diferencialmente expressa entre os sexos em diversos

tecidos,  implicando que o  dimorfismo sexual  relacionado a esses fatores deve

ocorrer a partir de uma regulação sexo específica.

Assim buscamos investigar como o imprintoma estaria inserido em redes de

regulação gênica específicas para cada sexo, quando existe a variável estresse.



Usando a ferramenta PANDA construímos redes de regulação utilizando dados de

transcriptoma  de  169  amostras  de  placenta.  Como  exposto  na  introdução,  o

crescimento anormal do concepto pode ser considerado um marcador da resposta

placentária  à  exposição  ao  estresse  gestacional.  Sendo  que  crianças

consideradas  pequenas  para  idade  gestacional  (PIG)  ou  grandes  para  idade

gestacional  (GIG) associam-se à exposição de diferentes fatores de risco com

possíveis  consequências  no  desenvolvimento  cognitivo  e  metabólico.  Sendo

assim,  o  tamanho  do  concepto  é  utilizado  como  fenótipo  associado  com  a

resposta placentária à exposição a diferentes fatores estressores gestacionais.

 A metodologia do PANDA integra dados de expressão gênica, TF-motif

binding  e  interação  proteína-proteína.  Assim  o  método  infere  possíveis  novas

arestas entre fatores de transcrição e genes atribuindo pesos a todas possíveis

interações.  Resumidamente, o algoritmo da PANDA supõe que os genes alvos

pelo mesmo TF têm maior probabilidade de serem coexpressos do que os genes

que são regulados por TFs diferentes. Usando um dados motif-TF como modelo

inicial de rede, o algoritmo refina e atualiza o modelo calculando a congruência

entre duas medidas: 1) Concordância na coexpressão de genes que apresentam

ligação para um mesmo TF e 2) Concordância no perfil regulatório de um conjunto

de TFs que interagem entre si por meio de dados de interação proteína-proteína.

Portanto, a probabilidade de interação entre um TF e um gene alvo é dada pelo

peso de sua aresta, que determina a coordenação da expressão dos alvos por um

complexo  de  TFs.  O PANDA gera  arestas  com pesos  normalizados  (z-score),

portanto, pesos positivos e negativos podem ser vistos como interações prováveis

e improváveis, respectivamente.

Para comparar a resposta dentro de cada sexo, construímos uma rede caso

e  uma rede  controle  para  meninos,  e  o  mesmo  para  meninas.  Buscamos  os

fatores de transcrição direcionadores da resposta de cada sexo ao estresse e

módulos diferenciais e funções biológicas das redes obtidas.



4.2.3.1 Fatores de transcrição drivers da regulação ao estresse sexo-
específica na placenta 

Estados celulares específicos são frequentemente associados a padrões

distintos de expressão gênica. Esses estados são plásticos, mudando durante o

desenvolvimento  ou  na  transição  da  saúde  para  a  doença.  Uma  extensão

relativamente  simples  deste  conceito  é  reconhecer  que  podemos  classificar

diferentes tipos de células por seus genes ativos em redes de regulação e que,

consequentemente, as transições entre esses estados podem ser modeladas por

alterações  nessas  redes  reguladoras.  Aqui  usamos  a  ferramenta  MONSTER

(Modelando Transições de Estado de Rede a partir  de Dados de Expressão e

Regulatórios),  um  método  baseado  em  regressão  para  inferir  fatores  de

transcrição de drivers em uma mudança de estado (por exemplo saúde/doença). A

hipótese por trás do MONSTER é que cada fenótipo possui uma rede única de

regulação e que uma mudança no estado fenotípico se reflete nas mudanças de

direcionamento  dos  fatores  de  transcrição  ativos.  O  MONSTER  cria

representações  da  rede  do  estado  inicial  (saude)  e  final  (doença)  e  estima  a

mudança  nos  padrões  regulatórios  dos  fatores  de  transcrição,  estimando  uma

matriz de transição. Para cada fator de transcrição, uma matriz de transição é

calculada, representando o envolvimento diferencial do fator de transcrição (dTFI).

Através da ordenação dos maiores valores de dTFI, identificamos os fatores de

transcrição mais importantes. Essa hipótese se traduz em uma expectativa de que

os  fatores  de  transcrição  que  impulsionam  a  mudança  no  fenótipo  terão  as

maiores pontuações no dTFI, sendo considerados fatores de transcrição indutores

da diferença observada nos estados.

Na Figura 6 podemos verificar a pontuação dTFI dos fatores de transcrição

(vermelho), e a distribuição nula de fundo dos valores de dTFI (azul) estimada por

100 permutações aleatórias, dos dados de meninos (caso x controle) e meninas

(caso  x  controle).  Apenas  a  comparação  entre  caso  e  controle  de  meninos

apresentou um conjunto de TFs com dTFI acima da distribuição nula estimada. 



Figura 6 – Superior: distribuição de dTFI para as comparações caso Vs controle para meninas

(esquerda) e menino (direita).

Legenda: Cada ponto vermelho representa um TF e seu valor de dTFI, enquanto que os pontos

azuis  localizados  na  mesma  coluna  (vertical)  representam  os  valores  de  dTFI  obtidos  nas

permutações aleatórias,  para esse determinado TF.  Inferior:  Boxplot  dos valores de dTFI  para

meninas (rosa) e meninos (azul)

A partir da distribuição do dTFI em ambos os sexos, podemos ver que o

impacto das alterações transcricionais como determinante de mudança fenotípica,

é visivelmente maior para os meninos. Selecionamos então os primeiros 50 genes

direcionadores para a transição masculina (dTFI > 2,9). Comparando com os 50

primeiros  genes  da  lista  das  meninas,  apenas  PROX1  e  HHEX  estavam  em

ambos os grupos. Ambos pertencem à família HOMEOBOX e são fundamentais

para o desenvolvimento adequado. Ainda que o resultado nas meninas não tenha



atingido  significância  estatística,  selecionamos  os  top  10  TFs  femininos  e

buscamos a posição de ranqueamento destes na lista masculina. Na  Tabela 4

podemos ver os 10 primeiros TFs das meninas (top 10 dTFI), e suas posições na

no ranking dTFI masculino.

Tabela 4 – Ranqueamento dos top 10 TFs femininos (rosa),  comparando com o rankeamento

destes genes na rede masculina (azul).

Estes  resultados  sugerem  que  o  impacto  do  estresse  no  programa

transcricional masculino é maior que no feminino, mas também que os fatores de

transcrição direcionadores da resposta de cada sexo não são os mesmos. 

Os dados apresentados acima mostram fatores de transcrição indutores da

resposta ao estresse, dentro de cada sexo. Comparamos diretamente também o

sexo  feminino  e  masculino  (controle  menina  Vs  controle  menino),  buscando

fatores de transcrição indutores das diferenças entre sexos. Para tal, realizamos a

análise  utilizando  primeiro  meninas  como  referência  (meninas=saude  e

meninos=doença),  e  depois  meninos  como  referência,  gerando  duas  listas

definidas  como  FxM  e  MxF  respectivamente  (Figura  7).  Como  esperado,

encontramos diferenças entre meninos e meninas, entretanto na comparação FxM

não observamos nenhum TF com valor de dTFI maior que os da distribuição nula,

e a média de dTFI é mais alta na comparação MxF. Também é importante notar

que os valores de dTFI na transição de meninas para meninos (FxM) são quase

Gene dTFI Score Ranking Gene dTFI Score Ranking
GMEB2 2.2153975806 1 GMEB2 0.8897096 395
KDM2B 1.3559956023 2 KDM2B 0.2230171 448
NAIF1 1.1486960807 3 NAIF1 0.302676 444
SP3 0.9410188735 4 SP3 0.4112232 437
SIX5 0.8345022326 5 SIX5 1.3346025 336
LMX1B 0.7750359958 6 LMX1B 0.7656492 408
YY1 0.6507470725 7 YY1 0.6814816 414
FOXO6 0.6428400108 8 FOXO6 0.7274956 410
LHX6 0.5800596277 9 LHX6 2.0449872 211
HOXD9 0.5153565689 10 HOXD9 1.1388892 370



todos negativos, e existe uma correlação negativa entre os valores de dTFI nas

duas transições (Figura 7D).

Figura 7 - Comparação de fatores de transcrição indutores de diferenças entre sexos (amostras

controle).

Legenda: A) Comparação entre Meninas Vs Meninos. B) Comparação entre Meninos Vs Meninas.

C) Boxplot com os valores de dTFI das comparações MxF (azul) e FxM (laranja). D) Disperção dos

valores de dTFI dos TFs presentes nas duas comparações. Eixo y = FxM, eixo x = MxF.

Comparamos os fatores de transcrição ranqueados na análise entre MxF e

estresse  masculino  (lista  de  TFs  ranqueados  na  comparação  entre  meninos

expostos a estresse x controles). Na Figura 8 podemos ver que a maioria dos TFs

está presente  nas duas listas,  sendo 7 e 17 exclusivos  de cada comparação.

Também podemos ver que existe uma correlação positiva entre os valores de dTFI

nas  duas  comparações,  no  entanto  a  magnitude  dos  valores  é  maior  na

comparação de estresse masculino, sugerindo que exista um efeito aditivo entre

sexo e estresse, como publicamos em um trabalho de metilação no sangue de

cordão em neonatos (Maschietto et al., 2017).



Figura 8 - Comparação dos TFs e dTFIs entre as análises Menino Vs Menina, e Menino caso Vs

controle.

Legenda: Acima vemos um Diagrama de Venn com os TFs utilizados nas duas comparações (MxF

e Menino controle X Menino caso), e em cada lado da figura vemos os respectivos TFs exclusivos

de cada comparação. Abaixo vemos a dispersão dos valores de dTFI dos TFs em comum às duas

listas (regressão linear; p-value < 2.2e-16; Adj. R-squared=0.5433.) 

4.2.3.2 Módulos da regulação ao estresse sexo-específico na placenta 

Para entender melhor a estrutura de resposta e as diferenças entre homens

e mulheres, usamos a ferramenta ALPACA (Altered Partitions Across Community

Architectures)  (Padi  and  Quackenbush,  2018),  que  compara  duas  redes  e

identifica os módulos que melhor distinguem as redes. Essa ferramenta se baseia

na maximização da modularidade, uma técnica comumente usada para encontrar

comunidades em redes. Basicamente, a modularidade é uma medida que avalia o

quanto uma rede é divida em grupos (ou módulos), observando a  densidade de



conexões  entre  conjuntos  de  nós  da  rede,  e  comparando  com  a  densidade

esperada de uma rede aleatória (mas com a mesma distribuição de número de

conexões  -  degree-matched).  Assim,  a  maximização  da  modularidade  busca

modularizar uma rede de forma que seus módulos apresentem a maior densidade

possível  de  arestas  intra-módulo  (maximizar),  e  ao  mesmo  tempo  a  menor

densidade possível de arestas entre os módulos (minimizar). Embora esta técnica

seja poderosa, ela apresenta um problema de “limite de resolução”, porque só é

possível identificar módulos que sejam maiores do que aqueles encontrados na

rede aleatória (Fortunato and Barthélemy, 2007). Esse problema é especialmente

desvantajoso ao estudar redes transcricionais, que tendem a ter uma estrutura

densa  e  hierárquica,  e  no  qual  as  unidades  funcionais  (genes)  só  se  tornam

evidentes sob diferentes condições ambientais (Gerstein et al., 2012). 

No ALPACA, o “limite de resolução” é substancialmente diminuido por que

em vez de utilizar um modelo de rede aleatória, a modularidade é definida por

exemplo, comparando uma rede de “doença” com um modelo nulo baseado em

uma rede “saúde”.  Após aplicar  a  modularização nas duas redes,  o  algoritmo

define uma pontuação chamada “modularidade diferencial”, fruto da comparação

da densidade dos módulos na rede "perturbada" com a densidade esperada na

rede controle (ou baseline), permitindo contrastar e particionar os nós em módulos

diferenciais  ideais,  sem depender  de  configurações  predefinidas,  conjuntos  de

genes ou vias. Ao contrário dos métodos que simplesmente agrupam as arestas

mais  diferenciais,  a  comparação  do  ALPACA envolve  o  conjunto  completo  de

arestas das redes de cada condição, assim é possível reduzir o ruído (chance de

erro individual  de cada aresta) ao estimar um modelo nulo agregado. Como o

modelo nulo é baseado na estrutura de módulos de uma rede conhecida, e não

em um rede  aleatória,  o  "limite  de  resolução"  é  substancialmente  menor  e  o

ALPACA pode detectar  pequenos módulos de doenças, ocultos em programas

regulatórios maiores associados à funções celulares normais. 

Em ambas as comparações (Caso Vs Controle)  realizadas para os dois

sexos, o ALPACA encontrou nove módulos diferenciais. Observando a Tabela 5 é



possível notar que tanto a composição  (proporção de TFs e targets) dos módulos

quanto a priorização na inferência destes, é independente ao seu tamanho ou

número de TFs apresentados.

Tabela 5 – Composição de TFs e targets nos módulos diferenciais de resposta ao estresse em 
meninas (acima) e meninos (abaixo).

Observamos então, que dentre os TFs presentes em cada comparação (de

meninos e de meninas) da resposta ao estresse, apenas 4 (0,8% dos TFs da rede

masculina) eram exclusivos do sexo masculino (SRY, HESX1, ZFY, MEOX1) e

apenas  9  (1,9%  dos  TFs  da  rede  feminina)  eram  exclusivos  de  meninas

(ONECUT2, DMRT2, HNF1B, CEBPE, MLXIPL,  GLIS1, HOXB5, LHX9, GBX2).

Interessantemente,  esses  TFs  apresentaram  uma  média  de  ranqueamento

(escore do ALPACA para a importância do gene na estrutura do módulo) similar

para  ambos  os  sexos  (exclusivos  de  menino  =  percentil  ~60  ;  exclusivos  de

menina = percentil ~65), entretanto observamos uma grande diferença no impacto

global atribuído a esses TFs (ranqueamento do MONSTER: exclusivos de menino

= percentil ~26; exclusivos de menina = percentil ~72).

Previamente  verificamos  que  a  reorganização  dos  TFs  (MONSTER)  na

resposta feminina ao estresse é bem menos evidente em meninas, comparado à

resposta masculina. Uma possível explicação para essa observação é que, uma

vez que os genes específicos do sexo feminino estão mais engajados no controle

transcricional de resposta ao estresse desse sexo - visto que contribuem tanto

para a organização da rede (formação dos módulos) quanto para o impacto na

resposta total - podemos sugerir que a integração entre esses TFs (exclusivos de

meninas)  com  aqueles  ligados  exclusivamente  ao  estresse  (top  TFs  no

MONSTER),  controlaria  o  impacto  na  resposta  das  meninas  de  forma  que  a

programação  transcricional  seja  menos  afetada.  Em  contrapartida,  os  gene

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 Módulo 9
Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent.

Tfs 188 5.16 167 3.00 35 2.01 21 2.34 20 1.80 14 2.13 15 4.31 7 1.86 1 2.27
Targets 3452 94.84 5401 97.00 1710 97.99 877 97.66 1092 98.20 643 97.87 333 95.69 370 98.14 43 97.73
Total 3640 100 5568 100 1745 100 898 100 1112 100 657 100 348 100 377 100 44 100

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 Módulo 9
Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent. Número Porcent.

Tfs 321 5.80 27 1.72 11 3.17 51 1.48 21 2.79 24 1.30 7 1.35 1 0.67 1 1.79
Targets 5213 94.20 1540 98.28 336 96.83 3398 98.52 731 97.21 1820 98.70 512 98.65 149 99.33 55 98.21
Total 5534 100 1567 100 347 100 3449 100 752 100 1844 100 519 100 150 100 56 100



específicos  do  sexo  masculino  apesar  de  serem  relevantes  para  a  rede  de

resposta, não parecem apresentar diretamente um impacto relevante no contexto

global, o que poderia levar à resposta menos estringente e mais desproporcional

apresentada pelos meninos. 

Na  figura  abaixo  podemos  observar  as  distribuições  dos  valores  dTFI

(MONSTER) para todos os TFs de cada módulo do sexo masculino.

Figura 11 - dTFI dos módulos da resposta ao estresse em meninos

Legenda: Série = Módulo; cada boxplot denominado como Série corresponde aos valores de dTFI

dos TFs de seus respectivos módulos.

Continuando  a  análise  de  resposta  dos sexos,  selecionamos para  cada

sexo  os  genes  targets  mais  relevantes  (top  25%  de  escores  ALPACA)  dos

módulos  de  cada  rede,  com  o  intuito  de  verificar  os  efeitos  específicos  da

reprogramação  entre  os  sexos.  Comparando  esses  dois  grupos  de  genes,

obtivemos 359 genes únicos para meninas, 533 únicos para meninos e 34 genes

em comum (CENPQ, LGR6, NINL, PIKFYVE, SHQ1, TRIM21, CHMP5, POLR2K,

CLASP1,  DHX38,  CHMP1B,  MRPL47,  MRPS23,  IGSF11,  MRPL54,  POLDIP3,

MRM3,  JMJD4,  MRPL27, NUP107,  MITD1, TLR4, MRPL21, NOP10, MRPS21,

MRPL51, ZMPSTE24, BECN1, RIMS1, NR4A3, MRPS18C, MRPS18B, NUDT21,

CDCA5). Nesta comparação fica evidente que o efeito do estresse se reflete em

impactos diferentes para os sexos, e que essa reestruturação específica das redes

deve ser responsável pelas diferentes respostas ao estresse.

Então,  utilizando  os  targets  top25%  de  cada  módulo,  verificamos  os

processos  biológicos  que  esses  genes  estavam  enriquecidos.  Na  Figura  9

podemos ver uma representação destes módulos e algumas categorias funcionais

relacionadas a eles.



Figura 9 - Módulos diferenciais na resposta ao estresse em cada sexo e apresentação de alguns 
processos biológicos relacionados.

Os módulos das meninas apresentaram enriquecimento para um total de 46

GOs, e os meninos 83, sendo apenas 10 comuns para ambos os sexos. Todos os

GOs compartilhados pertencem a um único módulo, o número 5 de meninas e 6

de meninos.

Para  o  sexo  feminino,  observamos  que  o  módulo  1  apresentou

enriquecimento  para  regulação  positiva  do  ciclo  circadiano,  biossíntese  de

fosfolipídeos e fusão de membranas; módulo 2 - processos de metabolismo de

ácidos nucléicos e ácidos graxos, mais especificamente catabolismo; módulo 3 -

estabilização  e  catabolismo  de  mRNA;  módulo  5  -  processos  associados  a

complexos  de  ribonucleoproteínas,  retículo  endoplasmático,  expressão  gênica

mitocondrial, tradução e localização cromossômica; módulo 6 - resposta imune,

angiogênese e homeostase térmica; módulo 7 - ancoramento de microtúbulos e o

módulo 8 metilação de RNA. 

Para  o  sexo  masculino,  o  módulo  1  mostrou-se  associado  a  regulação

vascular, termogenese, processos musculares e diferentes processos biológicos

relacionados a sinaptogênese e plasticidade sináptica; módulo 2 - regulação da

transição G0 para G1 do ciclo celular; módulo 3 - desenvolvimento do telencéfalo;

módulo  4  -  transdução  de  sinal  envolvendo  regulação  de  expressão  gênica;

módulo  6  -  idem ao módulo 5 de meninas e também processos de produção

energética e diferenciação celular; módulo 7 - processamento de RNA ribossomal. 



Mais  uma  vez  com  o  intuito  de  verificar  o  quanto  dos  achados  acima

relacionam-se à diferença de resposta ao estresse entre os sexos, e o quanto é

produto do dimorfismo sexual, usando o ALPACA fizemos uma comparação direta

entre controles masculinos e femininos. Como explicitado anteriormente, para esta

análise  é  necessário  utilizarmos  um  grupo  como  referência  (baseline),  assim

fizemos tanto a comparação de meninos Vs meninas (MxF), como meninas Vs

meninos (FxM). Na comparação MxF foram encontrados 9 módulos, sendo que 8

destes apresentaram enriquecimento para 236 GO terms (FDR < 0.05). Para a

comparação  FxM  foram  encontrados  11  módulos,  e  9  destes  apresentaram

enriquecimento para 183 GO terms (FDR < 0.05).

 Na Figura 12 podemos ver a  comparação entre os processos biológicos

observados entre as quatro análises - menino caso Vs controle, menina caso Vs

controle,  menino  controle  Vs  menina  controle,  e  menina  controle  Vs  menino

controle.

Figura 12 -  Overlap entre os processos biológicos relacionados aos módulos do ALPACA, para as
comparações de estresse em cada sexo, e dimorfismo sexual.

Legenda: Grupo Laranja (Gofemtoptargets) – GO terms da comparação Menina caso Vs controle.
Grupo Verde (Gofemalebaseline) – GO terms da comparação Menina controle Vs Menino controle.
Grupo  Azul  (Gomaletoptargets)  –  GO terms  da  comparação  Menino  caso  Vs  controle.  Grupo
Amarelo (Gomalebaseline) – GO terms da comparação Menino controle Vs Menina controle.



Com o intuíto de remover possíveis confundidores (relação ao dimorfismo

sexual)  da  resposta  específica  de  cada  sexo,  selecionamos  então  apenas  os

genes  presentes  nos  processos  biológicos  exclusivos  das  comparações  de

estresse,  e  agora  verificamos  para  quais  processos  esses  genes  são

relacionados.  Na  Tabela  6 podemos  observar  esses  processos  biológicos,

específicos da resposta ao estresse em cada sexo.

Tabela 6 – Processos biológicos exclusivos da resposta ao estresse em meninas (esqueda) e 
meninos (direita).

Legenda: Colunas de 1 a 4 contém os GO terms para os genes de resposta ao estresse feminino.
Colunas de 5 a 8 contém os GO terms para os genes de resposta ao estresse masculino.

Nesse resultado, podemos observar de forma mais clara que as diferenças

importantes  da  resposta  ao  estresse  do  sexo  feminino  -  mas  não  do  sexo

masculino - relacionam-se principalmente ao metabolismo de ácidos nucléicos e



lipídeos. Para o sexo masculino observamos que mecanismos de transdução de

sinal  que  afetam  o  sistema  vascular,  vias  de  diferenciação  e  divisão  celular

relacionadas ao sistema nervoso central, são bem evidentes. Verificamos também

se esses genes estariam relacionados a doenças.  Na  Figura  13 e  Figura  14

apresentamos às doenças para as quais os genes específicos de resposta ao

estresse de cada sexo apresentaram enriquecimento, agrupados por afinidade. É

interessante  notar  que  para  ambos  os  sexos  observamos  enriquecimento  de

Doenças Não Transmissíveis (DNTs), que apresentam viés sexual.

Figura 13 – Doenças relacionadas aos genes de resposta ao estresse do sexo Feminino

Legenda:  No eixo X observamos o  enrichment ratio (logaritmo na base 2), e no eixo Y o FDR
(logaritmo na base 10).



Figura 14 – Doenças relacionadas aos genes de resposta ao estresse do sexo Masculino.

Legenda: No eixo X observamos o enrichment ratio (logaritmo na base 2), e no eixo Y o FDR 
(logaritmo na base 10). 

O cérebro dos mamíferos é composto principalmente por lipídios (60% em

peso), constituídos por um perfil único de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia

longa  (LC-PUFAs),  e  que  não  podem  ser  sintetizados  endogenamente.  As

vitaminas  lipossolúveis  A,  D,  E  e  K  também  desempenham  papéis-chave  no

padrão  e  diferenciação  neural,  sinalização  celular,  sinalização  de  fator  de

crescimento,  dinâmica  populacional  neuronal  e  glial,  e  biossíntese  de

esfingolipídeos nas membranas celulares do cérebro, e estas vitaminas requerem

a  presença  de  ácidos  graxos  (gorduras)  na  alimentação  para  sua  absorção.

Assim,  a  ingestão  materna  adequada  de  gordura  durante  a  gravidez  é

fundamental para apoiar o desenvolvimento neurológico normal do feto. O DHA

(ácido docosa-hexanóico; n3 LC-PUFA), é o ácido graxo de maior concentração

no cérebro fetal e neonatal,  e a diminuição desse ácido graxo é observada no

cérebro em desenvolvimento de animais que possuem uma dieta deficiente de n3

LC-PUFAs,  e  que  vem  acompanhada  de  alterações  no  metabolismo  de

neurotransmissores  e  atividades  enzimáticas  de  receptores  associadas  à

membrana.



Esse grupo de ácidos graxos (PUFAs) receberam atenção especial devido

à seus múltiplos papéis na função cerebral, incluindo modificação da fluidez da

membrana, atividade enzimática da membrana, número e afinidade de receptores,

função  de  canais  iônicos  da  membrana  neuronal  e  produção  de

neurotransmissores  e  peptídeos  iônicos.  Em  particular,  o  ômega-3  DHA  é

responsável  pela alta  concentração de fosfolipídios  das células  neurais,  e  sua

incorporação no cérebro ocorre quase exclusivamente na vida pré-natal  e pós-

natal precoce.  A proporção de DHA nas membranas de células cerebrais, modula

a neurotransmissão e neuroinflamação, que são processos-chave na cognição e

no humor. A quantidade e/ou qualidade de gordura na dieta pré-natal,  interage

com  a  exposição  ao  estresse  pré-natal  ou  perinatal,  para  exercer  efeitos

protetores  no  desenvolvimento  cerebral  da  prole.  Ao  contrário  do  esperado,

evidências de estudos em animais sugerem que uma dieta pré-natal com dieta

hiperlipídica ou suplementada com gordura, pode exercer um efeito protetor em

vários  aspectos  do  desenvolvimento  cerebral  da  prole,  e  também de resposta

afetiva pós-natal. Entretanto, anda existem inconsistências  de se o efeito benéfico

da gordura na dieta, é aumentado ou diminuído pela presença de uma exposição

pré-natal ao estresse. 

Especificamente,  (Huang et al.,  2015) e  (Rincel et al.,  2016) observaram

que a prole de ratos sob estresse no período pré-natal apresentaram melhores

resultados no desenvolvimento cerebral quando foram alimentados com uma dieta

rica  em gorduras  durante  a gravidez,  em comparação com uma dieta regular.

(Borsonelo et al., 2011) relataram que dois tipos de suplementação com gorduras

(uma rica em LC-PUFAs e outra rica em gordura saturada) exerceram efeitos mais

favoráveis do que a dieta regular, melhorando os níveis de corticosterona na prole

(somente  no  sexo  masculino)  quando  submetidos  a  testes  experimentais  de

estresse, mas apenas na prole não exposta ao estresse pré-natal.

Assim  nossos  resultados  podem  sugerir  que  alterações  metabólicas

placentárias principalmente  relacionadas a lipídeos e seu metabolismo,  podem

estar relacionadas às diferentes respostas dos sexos ao estresse intraútero, e com

consequências ao longo da vida incluindo alterações cerebrais. 



4.2.3.3 Análise de genes do Imprintoma nos Módulos de resposta ao 
estresse na placenta

Verificamos inicialmente se algum dos módulos (ALPACA) de resposta ao

estresse de cada sexo estavam enriquecidos para genes do imprintoma, e se

genes do imprintoma estariam altamente ranquedos dentro desses módulos. Na

Tabela 7 podemos observar que os genes do imprintoma estão enriquecidos e

bem ranqueados no módulo 2 feminino, e apenas enriquecido no módulo 3 e 5.

Para os meninos observamos enriquecimento nos módulos 6 e 8, e altamente

ranqueados no módulo 1 e 4. 

Tabela 7 – Enriquecimento e ranqueamento dos genes do imprintoma nos módulos de resposta ao
estresse de meninos e meninas.

Legenda: Tabelas acima (rosa)  apresentam os resultados de enriquecimento e  ranqueamento
respectivamente,  para  genes  do  imprintoma  nos  módulos  de  Meninas.  Tabelas  abaixo  (azul)
apresentam os resultados de enriquecimento e ranqueamento respectivamente,  para genes do
imprintoma nos módulos de Meninos.



Os  resultados  apresentados  nos  sugerem  que  meninos  e  meninas

apresentam redes de regulação placentária  de resposta ao estresse diferentes

quantitativa e qualitativamente. O dimorfismo sexual  é parte  importante dessas

diferenças de regulação ao estresse e provavelmente é a base para diferenças de

prevalência em transtornos do neurodesenvolvimento.

4.3 Regulação no início de diferenciação do trofoblasto 

Com base na baixa eficiência dos modelos iPS (descritos até o momento)

em gerar  células  diferenciadas  em  trofoblasto,  um dos  objetivos  atrelados  ao

nosso estudo, foi o de estabelecer um modelo de iPS humano para diferenciação

em  células  primitivas  do  trofoblasto,  utilizando  uma  metodologia  (TS)

recentemente  descrita  para  células-tronco  embrionárias.  O  modelo  de  iPS

proposto  em  nosso  estudo  foi  também  comparado  com  modelos  de  iPS

anteriormente publicados, e com dados publicados de células placentárias ex-vivo.

Por fim, inferimos redes de regulação gênica a partir do transcriptoma das células

geradas  por  nosso  modelo,  com  o  intuito  de  compreender  os  processos

regulatórios que devem guiar a trajetória inicial de desenvolvimento da placenta.

Todos os experimentos de bancada realizados na construção do modelo de iPS

foram realizados  pelos  alunos  Veronica  Euclydes  e  Ethan  Tietze,  enquanto  o

presente aluno desenvolveu os pipelines de análise para todos os dados gerados

no estudo. O escopo deste capítulo se limita a apresentar e discutir os resultados

relacionados ao perfil de transcrição e regulação da expressão gênica, inferido à

partir das células diferenciadas em trofoblasto obtidas no presente estudo. Uma

breve apresentação dos resultados com relação à confiabilidade do nosso modelo

também será realizada.

Para  definir  o  perfil  de  expressão  das  células  primitivas  do  trofoblasto

geradas, realizamos o sequenciamento dos transcriptomas (single-cell RNA-seq)

da  população  de  células  submetidas  à  diferenciação.  O  sequenciamento  foi

gerado no oitavo dia de diferenciação usando o método Drop-Seq (Macosko et al.,

2015) , no qual permite analisar a expressão de mRNA de milhares de células

individualmente. Nesse método, cada célula é encapsulada separadamente em



uma gotícula (escala em nanolitros) de microfluido, que também abriga uma bead

(microesfera). Cada bead possui milhões de primers (sequência de nucleotídeos)

anexados a ela,  e cada primer (20 pb) possui  uma sequência de nucleotídeos

específica  para  identificar  a  célula (cell-barcode -  12  pb)  adjacente  à  outra

sequência específica para cada mRNA (UMI barcode - 8 pb). O cell-barcode será

importante para que possamos reconhecer e separar os transcritos de cada célula,

e o UMI barcode será usado para contarmos o número de moléculas mRNA de

cada gene. Após o encapsulamento, a célula sofre o processo de lise, e suas

moléculas de mRNA são hibridizadas (pela cauda poli A) aos primers anexados a

bead. Subsequentemente as gotículas são quebradas, todos os mRNAs passam

pela transcrição reversa e amplificação por PCR. A etapa de sequenciamento é

realizada usando paired-end reads, onde a primeira read (20 pb) do par reflete o

primer  associado  à  bead  (cell-barcode  +  UMI  barcode),  e  a  segunda  read

apresenta a sequência do mRNA que será alinhada ao genoma. 

O  sequenciamento  (Illumina  Hiseq  3000)  gerou  ~  154  milhões  de

sequências englobando ~ 18 mil células. Após o pré-processamento dos dados,

células  com  menos  de  1000  genes  detectados  e  com  porcentagem  de  RNA

mitocondrial superior a 20% foram descartadas, resultando em 587 células que

foram utilizadas  nas análises posteriores. A porcentagem média RNA mitocondrial

nas células aproveitadas foi de 7.9% indicando boa viabilidade, e o número de

genes detectados variou entre 1001 e 9296.  Seguindo o  modelo proposto  em

(Hafemeister  and  Satija,  2019),  realizamos  os  passos  de  normalização  e

estabilização  da  variância  na  matriz  de  counts,  com  o  objetivo  de  mitigar  os

artefatos técnicos comumente observados em dados de scRNA-seq.

Para  identificar  grupos  de  células  transcricionalmente  semelhantes,

realizamos uma análise  de agrupamento  baseada  no algoritmo  dos k-vizinhos

mais  próximos,  usando  os  30  primeiros  Componentes  Principais  e  distância

euclidiana. Assim como o observado visualmente em laboratório, a população foi

dividida em dois grupos de células. 



Em seguida, procuramos indícios de diferenciação para os dois grupos de

células,  a partir  da expressão de marcadores canônicos de pluripotência e de

trofectoderma.  Observamos  que  o  gene  SOX2  -  marcador  de  pluripotência

altamente expresso em iPS - não apresentou expressão em ambos os grupos. Os

genes KRT7 (citoqueratina 7), CGA (subunidade alfa da gonadotrofina coriônica

humana), GATA3, e TFAP2C - marcadores de citotrofoblastos na placenta in vivo -

apresentaram  altos  níveis  de  expressão,  indicando  inicialmente  um  possível

programa de transcrição para trofectoderma. 

Verificamos então a semelhança do perfil transcricional de nossas células

com  células  ex  vivo  de  placentas  humanas  provenientes  de  dois  estudos

recentemente publicados, que identificaram tipos celulares presentes na placenta

e  seus  genes  marcadores.  Para  tal,  iniciamos  identificando  os  genes

preferencialmente expressos nos dois grupos de células, utilizando a ferramenta

Cell-Specific Expression Analysis (index de especificidade (pSI); p-valor < 0,05).

Em seguida testamos se os genes de cada grupo estavam enriquecidos para os

marcadores  de  tipos  celulares  específicos  (descritos  nos  estudos  utilizados).

Descobrimos  que  o  perfil  transcricional  para  os  dois  grupos  foi  altamente

enriquecido para os tipos celulares sinciciotrofoblasto (SCT) e citotrofoblasto viloso

(VCT)  (p  =  log10-32  e  log10-17)  (FIG).  Embora  ambos  os  grupos  tenham

apresentado perfil transcricional similar às células do trofoblasto, um dos grupos

apresentou  expressão  e  enriquecimento  mais  acentuado,  e  não  apresentou

enriquecimento  para  qualquer  outro  tipo  de  célula  na  interface  fetal  materna,

sugerindo estar mais avançado na trajetória de diferenciação.

Em seguida, comparamos os perfis de expressão com o segundo conjunto

de dados de placentas de 8 semanas e 24 semanas. Novamente, encontramos

um forte enriquecimento para células citotrofoblasto (p= log10-9). Para visualizar

padrões  de  expressão  específicos  dos  tipos  celulares  de  placenta,  plotamos

heatmaps utilizando os principais marcadores descritos nos estudos, e consistente

com a análise de enriquecimento, observamos elevados níveis de expressão para

a maioria dos genes marcadores específicos de citotrofoblasto, sinciciotrofoblasto,



e trofectoderma polar. Em resumo, as células especificadas no presente estudo

apresentaram o perfil transcricional extremamente semelhante aos citotrofoblastos

encontrados  na  placenta  humana.  Todos  as  análises  descritas  acima também

foram  realizados  para  células  diferenciadas  utilizando  dois  protocolos  de  iPS

previamente  descritos.  Nenhum  dos  dois  protocolos  apresentou  células  com

enriquecimento  para  tipos  celulares  específicos  da  placenta  (citotrofoblasto  e

sinciciotrofoblasto).

Após  encontrarmos  evidências  de  confiabilidade  do  modelo,  buscamos

identificar  genes  envolvidos  nos  processos  de  regulação  gênica  em  nossa

população de células diferenciadas, com o intuito de inferir os genes que seriam

importantes no início do desenvolvimento da placenta. Assim, construímos redes

de regulação gênica utilizando novamente o PANDA. Uma rede foi  criada para

cada grupo, utilizando o perfil de expressão de 100 células em cada rede, e genes

expressos  em  pelo  menos  10%  de  células.  Para  identificar  os  fatores  de

transcrição  centrais  em  cada  rede,  utilizamos  a  medida  de  centralidade

Betweeness. Essa medida calcula o quanto um determinado nó (ou gene), está no

caminho entre outros nós, contando o número de caminhos mais curtos (entre dois

nós no gráfico)  que passam por  aquele determinado gene.  Assim, os maiores

valores de Betweenness indicariam os genes que seriam fundamentais  para a

manutenção  da  topologia  da  rede.  Os  principais  reguladores  previamente

identificados  da  especificação  peri-implantacional  TCF12,  ARID3A,  ETS2  e

SMAD1 estiveram entre os top genes de ambos os grupos. Isso é consistente com

uma  análise  de  tecidos  específicos,  do  GTEX,  que  constatou  que  os  genes

centrais geralmente não são específicos de tecido, mas seus genes alvo mudam

em  diferentes  contextos  de  tecido.  Encontramos  os  genes  TFAP2A,  ESRRG,

PPARG, ZBTB7C como os top genes centrais no grupo de células mais maduras.

TFAP2A é um fator de transcrição crucial  para a supressão da pluripotência e

expressão de genes associados aos trofoblastos durante diferenciação com BMP4

(Krendl et al.,  2017), o que sugere que o TFAP2A não deve estar participando

especificamente da especificação com a ausência de BMP4. O ZBTB7C é um



regulador transcricional importante das metaloproteinases, e essas proteínas são

cruciais para a invasão de trofoblastos na parede uterina. Portanto, a identificação

de um fator  de  transcrição central  específico  que regula  as  metaloproteinases

apóia ainda mais a autenticidade das células derivadas de iPS, em comparação

com a placenta in vivo. Em resumo, descobrimos que a maioria dos genes centrais

foi compartilhado para ambos os grupos e a rede de metaloproteinases regulada

por  ZBTB7C possivelmente  está  vinculada a complicações gestacionais,  como

pré-eclâmpsia.

4.0 CONCLUSÃO

Podemos concluir  que tipos de exposição tóxica gestacional apresentam

tanto conjuntos de genes diferencialmente expressos próprios como processos

biológicos,  entretanto  o  imprintoma  está  presente  em todos  eles.  Além disso,

genes do imprintoma participam de módulos de co expressão presentes em toda a

gestação e dentro destes módulos estão enriquecidos como hubs. 

O estresse durante a gestação leva a diferenças quantitativas e qualitativas

nas redes de expressão gênica placentária em meninos e meninas. Em meninos,

o ambiente estressor faz com que fatores de transcrição moduladores da diferença

de  perfis  de  resposta  tenha  um impacto  maior  do  que em meninas.  Também

observamos que genes associados ao dimorfismo sexual também contribuem para

as diferentes respostas ao estresse entre sexos.

Um possível papel do metabolismo de lipídeos - diferente entre os sexos -

na  resposta  ao  estresse,  pode  estar  relacionado  não  só  a  desfechos  de

nascimento  como  também  diferenças  de  prevalência  em  transtornos  do

neurodesenvolvimento.
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