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RESUMO
A diferenciação das células-tronco mesenquimais humanas (CTMh) em
osteoblasto segue um programa específico de expressão gênica,
comprometendo-se inicalmente sob a influência das vias Wnt (Wingless
pathway) e das BMPs (bone morphogenetic protein) que direcionam a célula a
sua transformação em osteoblasto. Entretanto, as vias ativadas especificamente
durante a fase inicial da diferenciação são ainda pouco exploradas. Assim, o
objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil transcricional do início do processo
de diferenciação de CTMh, obtidas da veia do cordão umbilical, em osteoblasto,
a partir da técnica de RNA-Seq. A partir dos dados de transcriptoma, foi
produzida uma lista ordenada de genes funcionalmente associados, obtida pela
média da expressão gênica tomada sobre genes vizinhos nesta lista, facilitando,
assim, a sua interpretação biológica. Para o estudo de ontologia gênica e
delineamento do perfil de expressão durante a osteogênese, os processos
metabólicos e funções moleculares significativamente alterados durante o
decorrer do processo de diferenciação foram analisados em diversas
ferramentas (REVIGO, GOrila, PANTHER, LNCipedia e NONCODE) e descritos.
Durante a indução à diferenciação das CTMh em osteoblasto, foi observado o
aumento da expressão de genes característicos do fenótipo osteoblástico já a
partir do primeiro dia de diferenciação. Foram identificados RNAs não
codificantes, consoante a evolução da diferenciação, bem como genes
envolvidos na formação de rafts de membrana, já a partir do terceiro dia de
diferenciação. Durante o terceiro dia de indução, genes envolvidos na regulação
da diferenciação celular e em outros processos biológicos que precedem a
diferenciação, como adesão celular, sinalização e resposta à fatores químicos
externos já apresentaram aumento em sua expressão. O estudo da expressão
gênica durante estes três primeiros dias revelou ainda a diminuição na expressão
de genes envolvidos em processos biológicos de manutenção de metabolismo
basal, degradação de RNA e organização do citoesqueleto, indicando assim que
as mudanças celulares que levam a célula a entrar em diferenciação podem ter
origem durante os três primeiros dias de tratamento osteogênico.

Palavras-chave: RNA-Seq, Células-Tronco, Osteoblasto, ncRNA
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ABSTRACT

Human mesenchymal stem cells (hMSC) differentiation into osteoblast
follows a specific gene expression program, committing itself initially under Wnt
and BMPs pathways influence then differentiating into osteoblasts. However,
specifically activated pathways during the first three days of differentiation are still
poorly understood. Considering next generation sequencing technologies
efficiency, and the lack of characterization in early hMSC differentiation process,
in this work we used Illumina RNA-Seq to investigate the changes in these cells
transcriptome. We used ex-vivo cultures of two human umbilical cord veins. Data
from the complete transcriptome were analyzed in Transcriptogramer for the
production of an ordered list of functionally associated genes, obtained by the
mean of the gene expression taken on neighboring genes in this list, thus
facilitating their biological interpretation. To study gene ontology and gene
expression profile during osteogenesis, the metabolic processes and molecular
functions significantly altered during the course of the differentiation process were
analyzed in several tools (REVIGO, GOrila, PANTHER, LNCipedia and
NONCODE) and properly described. During hMSC differentiation, an increase in
expression of osteoblastic phenotype genes was observed as soon as the first
day of differentiation started. Noncoding RNAs were also identified, depending
on the evolution of the differentiation process, as well as genes involved in the
formation of membrane rafts, on the third day of differentiation. During the third
day of induction, cell differentiation regulation genes and other important genes
on biological processes that precede differentiation, such as cell adhesion,
signaling and external chemical factors response, have already increased
expression. The study of gene expression during these first three days also
revealed the decrease in the expression of groups of genes crucial to basal
metabolism maintenance, RNA degradation and cytoskeleton organization, thus
indicating that the cellular changes that lead the cell into differentiation may
originate during the first three days of osteogenic treatment.

Keywords: RNA-Seq, stem cell, Osteoblast, ncRNA.
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1.0 INTRODUÇÃO
1.1 Células-tronco embrionárias e células-tronco adultas
O conceito de células-tronco originou-se no final do século XIX como um
postulado teórico para a capacidade de certos tecidos (sangue, pele, entre
outros) se auto-renovarem durante a vida de um organismo. Muitos anos mais
tarde, houve a identificação das células estaminais enquanto unidades celulares,
seguida do desenvolvimento de métodos de isolamento e bioensaios rigorosos
para testar a autenticidade e a potência destas células após o transplante in vivo
(BIANCO, 2014).
As células-tronco são definidas como células de caráter não especializado
com capacidade de proliferação, auto-renovação, diferenciação e regeneração
de tecidos (KOOY, DERK VAN DER; WEISS, 2000; ALDAHMASH et al., 2012).
Tendo como base a sua origem e as suas propriedades biológicas, estas
células podem ser classificadas em embrionárias ou adultas (Figura 1). As CTM
adultas podem ser classificadas ainda em hematopoiéticas, mesenquimais
(ZHANG et al., 2006) ou podem ainda ter a sua pluripotência induzida.

Figura 1: Possíveis origens para as células-tronco humanas utilizadas na medicina regenerativa.
Fonte: Autor.

A obtenção das células-tronco de pluripotência induzida (células iPS) é
feita pela indução da expressão de certos genes em uma célula somática adulta,
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de modo que esta célula apresente características semelhantes às célulastronco embrionárias. Esta reprogramação para que a célula volte a se tornar
indiferenciada pode ser feita com diferentes tipos celulares, mas, em geral, são
utilizadas células da pele (SONG; TUAN, 2004; BAKER, 2007).
As

células-tronco

embrionárias

(CTE)

têm

caráter

pluripotente,

diferenciando-se em todos os tipos celulares de maneira espontânea (TUCH,
2006). Estas células são derivadas da porção interior do blastocisto que se forma
após a fertilização e durante o desenvolvimento embrionário irá originar o feto e
o tecido circundante originará a placenta. As linhagens de CTE são obtidas a
partir da junção deste tipo celular com uma camada celular de fibroblastos e
auxiliam na manutenção do estado indiferenciado das CTEs. Estas células
podem ainda ser obtidas através da transferência nuclear, mais conhecida como
clonagem terapêutica.
Neste processo o núcleo de uma célula somática é transferido para um
óvulo cujo núcleo original foi retirado. Fatores presentes no citoplasma desta
célula híbrida determinam a sua diferenciação em blastocisto. A linhagem de
CTE, derivada da massa celular interna do blastocisto, tem o mesmo DNA
nuclear do doador, assim as células maduras derivadas desta linhagem não
devem ser rejeitadas quando transplantadas para o doador (THOMSON et al.,
1998).
As células-tronco não embrionárias, conhecidas como células-tronco
adultas, têm caráter multipotente, sendo capazes de diferenciação em um
número limitado de tipos celulares (TUCH, 2006).
Inicialmente, as células-tronco adultas foram isoladas a partir de células
da medula óssea. Entretanto, este tipo celular também já foi extraído com
sucesso a partir de outros tecidos como: neural, epidermal, gastrointestinal,
hepático, hematopoiético (JIANG et al., 2002) muscular, pancreático, vascular
(SPEES et al., 2004), adiposo, sinovial (MAITRA et al., 2004), dente ou polpa
dentária (GRONTHOS et al., 2000) e, por fim, do cordão umbilical (KIM, 2004).
As células-tronco adultas podem ser classificadas em dois tipos celulares,
a saber: as células-tronco hematopoiéticas (CTH), já comprometidas à
diferenciação em células sanguíneas, e as células-tronco mesenquimais (CTM)
menos diferenciadas.
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1.2 Células-tronco hematopoiéticas
As CTH são um tipo celular com a capacidade de auto-renovação e
diferenciação em células especializadas do tecido sanguíneo e células do
sistema imune. Estas células constituem as células-tronco adultas mais bem
caracterizadas atualmente, podendo ser obtidas a partir da medula óssea
(considerada a fonte clássica dessas células), do cordão umbilical ou do sangue
periférico (SILVA JUNIOR et al., 2009). As CTH podem ser classificadas ainda
como células células-tronco hematopoiéticas de longo prazo (CTH-LP) e célulastronco hematopoiéticas de curto prazo (CTH-CP). As CTH-LP proliferam-se ao
longo da vida do organismo, podendo autorrenovar-se em longo prazo e
regenerar todos os tipos de células do sangue (COSTA et al., 2009). As CTHCP possuem capacidade de auto-renovação limitada, com meia-vida de apenas
poucos meses. Geram os progenitores multipotentes e estes originam os
progenitores comuns das linhagens mielóide (eritrócitos, plaquetas, macrófagos,
neutrófilos, eosinófilos, basófilo) e linfóide (linfócitos B e T e células NK)
(WEISSMAN, 2000).
Na medicina regenerativa, estas células tem sua importância evidenciada
pelo seu uso rotineiro no tratamento de doenças onco-hematológicas e
imunológicas. Entretanto, a dificuldade de se encontrar doadores compatíveis de
medula óssea tem estimulado a busca por fontes alternativas de CTH, como o
sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP), e o sangue periférico.

1.3 Células-tronco mesenquimais
As células-tronco mesenquimais, isoladas pela primeira vez a partir da
medula óssea, foram caracterizadas pelo seu crescimento in vitro de maneira
aderente e pelo seu formato fibroblastóide (PITTENGER; MACKAY, 1999;
JACKSON et al., 2007).
Não existem marcadores específicos para identificar as CTM. Desta
forma, estas células são identificadas pelo padrão de expressão de um conjunto
de marcadores, e por suas características funcionais.
A Sociedade Internacional de Padronização para Terapia Celular (The
International Society for Cellular Therapy Position Statement) formulou critérios
mínimos exigidos para identificação de CTMh, a saber: a capacidade de adesão
ao plástico de cultura; fenótipo positivo para os marcadores de superfície CD105,
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CD73 e CD90; fenótipo negativo para CD45, CD34, CD14, CD11b, CD79a, CD19
e HLA-DR e capacidade de diferenciação em osteoblastos, condrócitos e
adipócitos (DOMINICI et al., 2006).
O destino assumido pelas CTM é afetado por diversos fatores extrínsecos
e intrínsecos que se combinam de modo a controlar os padrões de expressão
molecular, o que resulta em tecidos específicos com funções específicas
(CAPLAN, 1986). Desse modo, as CTMh, conhecidas pelo seu précomprometimento com a linhagem mesenquimal, quando recebem certos
estímulos externos, podem sofrer transdiferenciação em outros tipos celulares,
como miócitos, neurônios, astrócitos e em células de ilhotas pancreáticas
(PROCKOP, 1997; DEANS; MOSELEY, 2000; PORCELLINI, 2009).
Embora sejam chamadas de células-tronco mesenquimais, ou ainda de
células estromais mesenquimais, é válido salientar que, ao contrário do
mesênquima (tecido conjuntivo embrionário derivado da mesoderme e que se
diferencia em tecido hematopoiético e em tecido conjuntivo), as CTMs não se
diferenciam em células hematopoiéticas (PORCELLINI, 2009).
As CTMs são encontradas tipicamente na porção estromal da medula
óssea

adulta.

Entretanto,

células

com

características

morfológicas

características de CTMs já foram isoladas dos seguintes locais: tecido adiposo
(ZUK et al., 2001), trabéculas ósseas (SOTTILE et al., 2002), cordão umbilical
(KIM et al., 2004; LEE et al., 2004), sangue fetal, fígado, pulmão, vilo coriônico
da placenta e fluido amniótico (JACKSON et al., 2007).
Na medula óssea, as CTM fornecem o suporte para células-tronco
hematopoiéticas, e já são utilizadas em protocolos de transplante, para aumentar
a eficiência do enxerto. Estas células também reduzem a proliferação de
linfócitos (BOCELLI-TYNDALL et al., 2007), possuem capacidade quimiotática e
de migração para áreas de lesão ou inflamação. Participam, ainda, na regulação
da

sobrevivência,

quiescência

e

diferenciação

das

células-tronco

hematopoiéticas (AGGARWAL; PITTENGER, 2009).
Além destes locais, células com características próprias de CTM já foram
isoladas e expandidas in vitro a partir de diferentes órgãos e tecidos de murino,
como cérebro, baço, fígado, rim, pulmão, medula óssea, músculo, timo,
pâncreas e vasos sanguíneos (SILVA MEIRELLES, DA et al., 2006).
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As células isoladas dos vasos sanguíneos deram origem a culturas de
CTM de longo prazo. Existem evidências de que os pericitos, células que
envolvem as células endoteliais nos vasos sanguíneos, se comportam como
células-tronco nos tecidos, sendo capazes de originar células progenitoras com
propriedades

tróficas,

quimioatractantes

e

imunomoduladoras

(SILVA

MEIRELLES, DA et al., 2016).
Apesar de serem descritas como culturas heterogêneas e variáveis, as
CTMh vêm ganhando espaço como as células-tronco adultas mais promissoras
na utilização para a terapia celular. A grande diversidade de fontes de obtenção
e seu potencial de renovação e diferenciação podem superar a falta de
marcadores específicos e pouca padronização de protocolos de obtenção e
cultura utilizados no mundo, fazendo este tipo celular ganhar espaço na medicina
regenerativa.

1.4 Cordão umbilical enquanto fonte de CTMh
Nos mamíferos placentários, o cordão umbilical constitui um canal entre o
embrião em desenvolvimento e a placenta. Este cordão normalmente contém
duas artérias (as artérias umbilicais) e uma veia (a veia umbilical) revestidas por
endotélio e delimitadas por um tecido conjuntivo mucóide denominado geleia de
Wharton (PRESS; MEYER, 1983).
Na membrana que reveste o cordão umbilical, podem ser encontradas
células-tronco mesenquimais e células epiteliais. Estes tipos celulares são
capazes de diferenciarem-se não só em tecidos de origem mesenquimal (osso,
cartilagem e músculo cardíaco e estriado) como também em tecido epitelial.
Estas células apresentam menos rejeição quando transplantadas, sendo
eficazes no tratamento de feridas humanas como úlceras, feridas crônicas
recalcitrantes e até mesmo defeitos epiteliais persistentes da córnea (LIM;
PHAN, 2014) (Figura 2).
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Figura 2: Tipos celulares extraídos do cordão umbilical humano. Fonte: Autor.

A matriz do cordão umbilical (geleia de Wharton) é composta de tecido
conjuntivo e constitui uma das fontes de CTMh no cordão umbilical. As CTMh
encontradas na geleia de Wharton são mais abundantes e eficazes após o
transplante quando comparadas com as células-tronco extraídas do sangue do
cordão umbilical, e tem um enorme potencial para uso em uma ampla gama de
terapias regenerativas (WANG et al., 2004; FONG et al., 2007; ZEDDOU et al.,
2010). Além da matriz que preenche o cordão e da membrana que o reveste,
muitos tipos celulares podem ser encontrados nos vasos sanguíneos existentes
nesta estrutura.
As duas artérias presentes no cordão umbilical constituem uma fonte de
células-tronco (ISHIGE et al., 2009). Já na veia do cordão umbilical, podem ser
encontrados restos de sangue, uma fonte abundante de células não
hematopoiéticas, como as células endoteliais e células-tronco mesenquimais
(ERICES et al., 2000), além das células progenitoras hematopoiéticas, que
podem ser utilizadas no tratamento de diversos tumores e doenças genéticas,
de caráter imunológico e hematológico (BROXMEYER et al., 1990).
Além de serem encontradas no sangue presente na veia do cordão
umbilical, as CTMh podem ser encontradas no endotélio desse vaso sanguíneo
(COVAS et al., 2003; ROMANOV et al., 2003), no subendotélio, e, ainda, na
região perivascular, ou seja, na região ao redor dos vasos (SARUGASER et al.,
2005; BAKSH et al., 2007).
Estas CTMh derivadas dos vasos do cordão umbilical possuem
características morfológicas, marcadores imunofenotípicos, e capacidade de
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diferenciação semelhantes às células da medula óssea (MO) (COVAS et al.,
2003; ROMANOV et al., 2003; KIM et al., 2004; PANEPUCCI et al., 2004;
KADIVAR et al., 2006; ISHIGE et al., 2009; LI et al., 2010).
Ao contrário das células da MO e de tecido adiposo, obtidas de forma
complexa através de um processo doloroso que requer internação do paciente,
as células do cordão umbilical são obtidas de maneira fácil de um tecido que
muitas vezes é dispensado após o parto (MALGIERI, 2010). A inconveniência da
obtenção de medula óssea torna o número de doadores desta fonte de celular
reduzido (WU et al., 2009) e, ao contrário das células do cordão umbilical, que
podem ser armazenadas e utilizadas a posteriori, as células da medula óssea
não podem ser armazenadas no mesmo dia em que são extraídas, aumentando
assim o risco de contaminação.
As células-tronco mesenquimais oriundas do cordão umbilical, CTMhCUP, são células mais primitivas consideradas superiores às células obtidas do
tecido mais maduro da medula óssea, por serem capazes de sofrer um número
maior de divisões antes de entrarem em processo de senescência (BOISSEL et
al., 2009). A imaturidade das CTMh-CUP é, também, associada a menor
imunogenicidade, reduzindo a possibilidade de incompatibilidade com o receptor
e de haver resposta imunológica após o transplante quando comparada às
células derivadas do tecido adulto de medula óssea (BOISSEL et al., 2009).
Assim, CTMh-CUP podem, portanto, revelar-se uma nova fonte de células
para terapias celulares devido as suas características, podendo minimizar as
questões éticas e técnicas envolvidas no uso de células de outras origens
(WANG et al., 2004).

1.5 Diferenciação das CTM em osteoblasto
O osso é um tecido essencial que oferece suporte aos órgãos e estrutura
ao corpo, sendo também local de formação das células hematopoiéticas. Além
disso, exerce ainda papel fundamental na regulação das quantidades de cálcio
no sangue (PHAN et al., 2004).
Quatro principais tipos de células são encontradas no tecido ósseo. As
células osteogénicas indiferenciadas desenvolvem-se transformando-se em
osteoblastos. Os osteoblastos sofrem influência da matriz calcificada em que
estão inseridos, modificando, assim, sua estrutura e função em osteócitos. Os

21
osteoclastos desenvolvem-se a partir de monócitos e macrófagos e diferem na
aparência de outras células ósseas, este tipo celular atua na reabsorção óssea
(BUCKWALTER; COOPER, 1987).
A remodelação óssea é essencial para a homeostase óssea adulta. A
falha deste processo conduz frequentemente ao desenvolvimento da
osteoporose, uma grande preocupação atual da saúde global. O fator mais
importante que afeta a remodelação óssea normal é a regulação rigorosamente
controlada e orquestrada de osteoblastos e osteoclastos (ZUO et al., 2012).
A diferenciação das CTM em osteoblasto segue um modelo padrão
clássico de simples reprodução, que baliza os estudos de diferenciação celular
nos diferentes laboratórios. O modelo de indução a diferenciação das CTM em
osteoblastos utilizado atualmente inclui meio de cultura D-MEM ou α-MEM
suplementado com indutores (100nM dexametazona; 10 nM beta-glicerolfostafo
e 0,05 nM ácido ascórbico) e deriva do protocolo, desenvolvido por Jaiswal e
colaboradores em 1997, para a diferenciação de CTMs humanas adultas em
osteoblastos. Neste protocolo é definido como osteopiése o desenvolvimento de
células ósseas que origina os osteoblastos a partir de células-tronco
mesenquimais. Este processo pode ser definido pelo aparecimento da
morfologia de osteoblastos (forma cubóide) e ainda, pelo aumento na atividade
de fosfatase alcalina e formação de matriz extracelular mineralizada (JAISWAL
et al., 1997).
Os osteoblastos são fibroblastos especializados, desenvolvidos a partir de
células precursoras mesenquimais que secretam e mineralizam a matriz óssea.
Esta

matriz

extracelular

óssea

é

composta

basicamente

por

colágeno tipo I, osteocalcina (OC), glicoproteínas de matriz, osteopontina (OPN),
proteína morfogenética óssea (BMP), fator de transformação do crescimento
(TGF-β) e hidroxiapatita (GROSS, 2012).
A diferenciação das CTM em osteoblasto segue um programa específico
de expressão gênica (BENNETT et al., 2005). Inicialmente a célula tronco
compromete-se ao destino osteogênico/condrogênico. A célula progenitora
osteogênica, ou pré-osteoblasto, sofre a influencia das vias Wnt e BPMs que
direcionam a célula a um destino osteogênico e impedem a diferenciação de préadipócitos suprimindo fatores de transcrição adipogênicos (BENNETT et al.,
2005).
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O pré-osteoblasto é caracterizado pela expressão de fatores de
transcrição específicos como Runx2, Dlx5, e Osterix (Osx). O fator transcrição
Dlx5 é expresso na maioria dos elementos esqueléticos em desenvolvimento e
o gene Runx2 é um dos genes fundamentais à diferenciação dos osteoblastos
(CARINCI et al., 2005).
A maturação óssea pode ser caracterizada em três estágios em relação a
matriz: proliferação celular, amadurecimento de matriz e mineralização de matriz
óssea (STEIN; LIAN, 1993). In vitro, durante a proliferação celular diversas
proteínas de matriz como pró-colágeno I, TGF-β e fibronectina podem ser
detectadas. Já durante a fase de maturação ocorre a expressão máxima de
fosfatase alcalina (ALP) e finalmente no início da fase de mineralização genes
como OC e OPN são expressos. Após a o término da fase de mineralização a
deposição de cálcio pode ser visualizada e a análise de marcadores ósseos
específicos como ALP, OC, e colágeno I tipo ou a detecção de mineralização
funcional pode ser utilizada para caracterizar os osteoblastos (KASPERK C,
WERGEDAL, J, STRONG, D, 1995).
Quando induzidas à diferenciação em osteoblasto, as células-tronco
podem ser também classificadas de acordo com seu estágio de desenvolvimento
como células-tronco mesenquimais, células osteoprogenitoras, pré-osteoblastos
e osteoblastos (LONG, 2001). Os osteoblastos podem ainda se diferenciar em
osteócitos em células de revestimento ósseo (AUBIN, 1998).
Os osteoprogenitores seriam células comprometidas com a linhagem
óssea. Osteoblastos são células pós proliferativas, cubóides fortemente positivas
para fosfatase alcalina que revestem a matriz óssea em regiões ativas de
produção de matriz. Os osteoblastos podem ser identificados pela capacidade
de sintetizar macromoléculas específicas, como proteínas de matriz óssea,
receptores de hormônios, citocinas e fatores de crescimento. O fenótipo de um
osteoblasto maduro é definido pela habilidade de síntese de tecido mineralizado
conhecido com osso (AUBIN, 1998). Parte dos osteoblastos formados
amadurecem e são incorporados na matriz extracelular formada. Estas células,
denominadas osteócitos são menores que seus precursores, os osteoblastos e
são metabolicamente inativos (AUBIN, 1998) (Figura 3).
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Figura 3: Diferenciação de célula-tronco mesenquimal em células progenitoras, pré-osteoblasto,
osteoblasto, osteócito e células de revestimento durante a remodelação óssea. Fonte: Autor.

1.6 Estudos de expressão gênica em células-tronco
As chamadas “ômicas” adotam uma visão holística das moléculas que
compõem uma célula, tecido ou um organismo vivo, de modo a estudar o seu
funcionamento. Estas técnicas destinam-se principalmente à detecção dos
genes (genômica), dos RNAs (transcriptômica), das proteínas (proteômica) e dos
metabólitos (metabolômica) totais contidos em uma amostra biológica específica
(HORGAN; KENNY, 2011). O princípio básico dessas abordagens é a idéia de
que um sistema complexo apenas pode ser compreendido mais profundamente
se considerado como um todo.
Os estudos de “ômicas” diferem dos estudos tradicionais, motivados por
hipóteses definidas, por serem estudos geradores de hipóteses. Nenhuma
hipótese é conhecida ou prescrita, mas todos os dados são adquiridos e
analisados para definir uma hipótese que pode ser testada (KELL; OLIVER,
2004). Esta abordagem é utilizada não apenas na compreensão de processos
fisiológicos mas também na caracterização da diferenciação celular, no
diagnóstico de doenças e na descoberta de biomarcadores que caracterizem tais
processos biológicos (GERHOLD et al., 2002).
O estudo do transcriptoma aborda o conteúdo de RNA transcrito em uma
dada célula ou tecido quantificando-o podendo ser analisado como um todo, com
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o estudo de todos os transcritos, ou enquanto um subconjunto específico, como
os mRNAs, microRNAs, smallRNAs, RNAs longos não codificantes (lncRNA) ou
RNAs circulares (circRNA). Para abordar o transcriptoma de um dado tipo celular
existem basicamente duas técnicas: microarrays e sequenciamento de RNA
RNA-Seq (MARGUERAT et al., 2008).
O sequenciamento de RNA (RNA-Seq) consiste na aplicação de qualquer
tecnologia de nova geração para o estudo do RNA. A análise dos dados de RNASeq possibilita o estudo de transcritos resultantes de splicing alternativo, a
descoberta novos transcritos e a quantificação desta transcrição (CHU; COREY,
2012).
As tecnologias de RNA-Seq em sua maioria são baseadas no
sequenciamento por síntese, com polimerase como componente chave. As
plataformas Roche 454, Illumina, Helicos e PacBio (Pacific Biosciences) utilizam
uma DNA-Polimerase para conduzir a reação de seqüenciamento, enquanto as
plataformas SOLiD (Life Technologies) e Complete Genomics utilizam DNAligase.
Estas plataformas de seqüenciamento podem ser classificadas com base
no seu modo de sequênciamento em duas categorias: single-molecule based
(baseadas no sequenciamento de uma única molécula, tais como Helicos e
PacBio) ou ensemle-based (baseadas no seqüenciamento de múltiplas cópias
idênticas de uma molécula de DNA, como é o caso das plataformas Illumina e
SOLiD)(CHU; COREY, 2012).
O sequenciamento de RNA por RNA-Seq enquanto ferramenta supera
outras tecnologias, pois requer quantidades menores de RNA e possibilita o
encontro de éxons, introns e locais de splicing alternativo, permitindo ainda a
identificação das extremidades 5’ e 3’ dos genes. Além disso, com esta
tecnologia é possível a quantificação exata dos níveis de expressão dos éxons
e das variantes de splicing, além da identificação e quantificação de mRNAs e
de parte dos RNAs não codantes (SHENDURE, 2008; WANG et al., 2009).
Nesta técnica, uma população de RNA (total ou fracionada) é convertida
a uma biblioteca de fragmentos de cDNA com adaptadores em ambas as
extremidades, cada uma destas moléculas após a amplificação é sequenciada
de modo a obter sequências curtas de mais ou menos 30–400 bp, a depender
da tecnologia utilizada.
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Após o sequenciamento, as reads são alinhados a um genoma de
referência ou é feita a montagem das reads de novo para a detecção de
transcritos que não correspondem a sequências genômicas já existentes. Dessa
forma, é produzido um mapa transcricional que contém tanto a estrutura quanto
os níveis transcricionais destes reads (WANG et al., 2009).
Ainda outra vantagem com relação a técnica de microarray é a pouca
quantidade de ruído de background apresentada, nesta técnica as sequências
são mapeadas contra apenas uma única sequência do genoma. Esta técnica
além de muito sensível mesmo a genes com expressão muito baixa ou muito alta
é capaz de produzir uma grande quantidade de dados cuja expressão é medida
de forma precisa (WANG et al., 2009).

1.7 A utilização de ferramentas de biologia de sistemas
Algumas grandes áreas das ciências biológicas como a Botânica, a
Zoologia e a Ecologia têm se preocupado em estudadar os seres vivos numa
perspectiva macroscópica, sem considerar os mecanismos moleculares
subjacentes. Outras áreas das Ciências Biológicas, como a Biologia Molecular e
a Genética têm tentado explicar o funcionamento dos componentes celulares
individuais, preocupando-se em entender como estes componentes celulares
interagem entre si e com o ambiente.
Os avanços nos campos da genética e biologia molecular permitiram o
sequenciamento de genomas completos de um grande número de espécies e a
determinação de diversos componentes celulares. Com a expansão das técnicas
de larga escala ou ômicas, a demanda para a construção de ferramentas para
análise destas informações, e para a investigação de como os processos
celulares integram aumentou.
Frente a esta necessidade surge a Biologia de Sistemas. Este campo do
conhecimento, conhecido também como biologia sistêmica, é uma ciência
focada na compreensão de processos biológicos complexos. Esta ciência surge
da intersecção entre diversos campos da ciência de modo a integrar informações
de diferentes escalas de um sistema biológico, permitindo assim, o
desenvolvimento de modelos (KUBAT, 1999).
A biologia de sistemas, procura entender os organismos vivos a nível de
sistema, combinando informações quantitativas de componentes celulares
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individuais para compreeender os comportamentos de um organismo vivo,
permitido assim, analisar a interação entre diferentes componentes em uma
determinada condição biológica (KHOLODENKO et al., 2005). Para estudar
estes componentes, a biologia de sistemas parte do princípio de que as
mudanças no fenótipo dos diferentes níveis de organização celulares estão
associadas a mudanças no padrão de expressão gênica. Essas mudanças
envolvem todo o padrão de expressão do genoma e dependem fortemente dos
padrões de correlação entre os genes (ALM; ARKIN, 2003).
Além de armazenar e interpretar dados, a Biologia de Sistemas modela
estes dados através da modelagem matemática e da simulação computacional.
Na biologia de sistemas, a modelagem permite compreender melhor a natureza
e a dinâmica dos processos e elaborar previsões quanto ao desenvolvimeto e
quanto ao efeito de fatores externos no comportamento do sistema (PIRES,
2015). As redes de regulação da expressão genética são descritas por lógica
Booleana, onde os estados on e off são associados à expressão gênica e
atividade de fatores de transcrição (KUBAT, 1999). Já as vias metabólicas são
descritas por modelos quantitativos.
Embora sejam apenas modelos, estas modelagens auxiliam na
elucidação de propriedades de uma rede, na avaliação pressupostos e na
identificação dos princípios básicos do design de um ser vivo. Funcionando
assim, como um repositório de conhecimento.
A modelagem matemática surge da necessidade de explicar processos
muito complexos e permite fazer previsões do funcionamento de um sistema em
condições não testadas, e estudar a natureza e a dinâmica associada a este
sistema por simulação computacional (KLIPP, 2005). As principais abordagens
em modelagem matemática são divididas em duas categorias bottom-up e topdown. No caso da abordagem bottom-up, a abordagem utilizada é reducionista,
nesta abordagem são estudados os componentes básicos e estes componentes
são integrados para que se observem padrões e funções. Na abordagem topdown, começamos de um sistema completo e o decompomos em partes e
interações. Quando estas abordagens falham não é possível que se conhecam
os componentes e interações de um sistema de maneira integral (EILS, 2006).
Outra das estratégias utilizadas pela biologia de sistemas é a análise de
redes de interação que podem trazer dados de regulação da expressão gênica,
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de interação proteica, de sinalização entre outros (KLIPP, 2005). As redes de
interação ou, interatomas são definidos como o todo o conjunto de interações
moleculares que ocorre em uma determinada célula. Este termo refere-se
especificamente à interações físicas entre as moléculas mas também pode
descrever conjuntos de interações indiretas entre genes, ou ainda entre
proteínas, quando utilizam um substrato ou produto em uma via metabólica
(TRETTER et al., 2010).

1.8 Estudos de transcriptoma completo com células-tronco
As metodologias de sequênciamento Next Generation tem sido utilizadas
para o delineamento de um perfil de expressão de diversos tipos celulares,
dentre eles estão as células-tronco em diferenciação.
Os trabalhos com transcriptoma total em células-tronco embrionárias
focam em estudar sua variabilidade (TRAN; HUANG, 2014; MANTSOKI et al.,
2016) seu perfil antes da implantação do embrião (YAN et al., 2013) bem como
os reguladores que levam este tipo celular a diferenciar em endoderme (CHU et
al., 2016) em outros tipos celulares (TANG et al., 2010). Os estudos com
trancriptoma total em células-tronco hematopoiéticas focam em estudar sua
formação (TANG, 2016), sua capacidade de recuperação da medula óssea
(YOON et al., 2017) e suas transformações durante o envelhecimento
(KOWALCZYK et al., 2015).
Os trabalhos com transcriptoma total de células pluripotentes induzidas
focam-se em estudar as redes regulatórias que regulam as sua transformação
em células cardiovasculares (GONG et al., 2016) e o papel da sinalização com
interleucina 6 durante sua formação (BRADY et al., 2013).
Já são conhecidos estudos de transcriptoma completo que acessam as
diferenças no potencial angiogênico de células-tronco mesenquimais ósseas
adultas e células-tronco fetais (ZHAO et al., 2016) e o perfil de expressão deste
tipo celular durante sua diferenciação em células endodérmicas e neurais
(SONG et al., 2015; CHU et al., 2016; SEN et al., 2017).
Outos trabalhos, com este mesmo tipo celular, revelam diversos grupos
de genes que encaminham estas células para execução de diversas funções
celulares ou ainda as encaminham à diferenciação (CHUBINSKIY-NADEZHDIN
et al., 2016). Alguns destes estudos focam-se em delinear um perfil de expressão

28
próprio de células-tronco mesenquimais com maior capacidade de diferenciação
e imunoregulação (FREEMAN et al., 2015), enquanto outros estudos focam-se
em sinalizadores e vias específicas do processo de diferenciação como as vias
Wnt e FGF (LAURENT et al., 2015), sinalizadores JAK/STAT (ZHANG et al.,
2015) e EGFR no secretoma destas células (LUCA, DE et al., 2014).
Além destes tipos celulares, outros tipos de células-tronco também são
estudados, como as células oriundas de leucemia mielóide aguda (VINCENT et
al., 2015), células progenitoras neurais (KUMAMARU et al., 2012),células
derivadas da derme e de tecido adiposo (ISLAM et al., 2012) e ainda células não
humanas, oriundas de espécies de protozoários e plantas (YANG et al., 2011;
ISLAM et al., 2012).
Considerando-se a eficiência das tecnologias de sequenciamento de nova
geração e a necessidade da caracterização de perfil transcricional próprio ao
processo de diferenciação das CTMh em osteoblasto, neste trabalho foi utilizada
a tecnologia de sequenciamento de nova geração Illumina RNA-Seq para
investigar as mudanças no transcriptoma destas células durante o início do
processo de indução à diferenciação em osteoblasto. Os dados de transcriptoma
de genoma completo foram analisados em Transcriptogramer para a produção
de uma lista ordenada de genes funcionalmente associados, obtida pela média
da expressão gênica tomada sobre genes vizinhos nesta lista, facilitando, assim,
a sua interpretação biológica (RYBARCZYK-FILHO, 2010).
Neste estudo, a análise do transcriptoma tem como fim a caracterização
de um perfil transcricional durante a diferenciação pela identifiação de mRNAs e
lncRNAs, delineadores de um fenótipo osteoblástico, e o estudo das vias em que
estes RNAs e os seus produtos estão envolvidos.
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2.0 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Compreender o início da diferenciação osteogênica

de células

mesenquimais humanas em osteoblasto pelo estudo dos genes diferencialmente
expressos e vias enriquecidas durante o início deste processo.
2.2 Objetivos específicos
• Identificar os genes diferencialmente expressos durante o processo de
diferenciação osteogênica até 7 dias em cultura (1, 2, 3, e 7 dias).
• Identificar o perfil transcricional do fenótipo osteoblástico diferencialmente
expressos durante o processo de diferenciação osteogênica e as principais vias
em que os genes diferencialmente expressos atuam sinergicamente.
• Identificar os principais clusters gênicos, hubs e bottlenecks durante o
processo de diferenciação das células mesenquimais estaminais.
• Identificar os genes diferencialmente expressos e suas variantes de
splicing, em resposta à exposição ao microambiente de cultura e ao
microambiente indutor de diferenciação;
• Identificar os RNAs não codantes diferencialmente expressos durante o
processo de diferenciação.
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS
O cultivo das células tronco mesenquimais humanas, a extração do RNA
e a preparação das amostras para o RNA-Seq foram realizados anteriormente
por membros do Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG) da
UFRN. As amostras foram sequenciadas na Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), SP. O presente trabalho analisa os dados recebidos a partir da
análise RNA-Seq. Entretanto, o processo pelo qual as células foram isoladas,
expandidas, caracterizadas e processadas, está descrito no Apêndice 1 e
esquematizado junto às outras etapas da metodologia (Figura 4).

Figura 4: Fluxograma ilustrativo de metodologia. Fonte: Autor.

31
3.1 Alinhamento das sequências e tratamento de dados
Para o mapeamento das reads contra o genoma de referência foi utilizado
o programa TopHat2 versão 2.1.1 (pacote livre desenvolvido por Trapnell et al.,
2009, disponível em https://ccb.jhu.edu/software/tophat/index.shtml; acesso em
dezembro de 2015). As reads foram alinhadas com a montagem HG19 do
genoma humano de referência. Foi utilizado o parâmetro modificado – tamanho
máximo do íntron (1055452 pb) de acordo com a anotação do Ensembl 87
(banco

de

dados

disponível

em

http://www.ensembl.org/info/website/tutorials/grch37.html; acesso em dezembro
de 2015), de 204.007 transcritos, utilizada como referência. Os alinhamentos
contra o genoma foram filtrados por qualidade (parâmetro –q 1) de acordo com
a recomendação do pacote SAMtools versão 0. 1. 19 (pacote livre desenvolvido
por Li et al., 2009, disponível em http://www.htslib.org – acesso em dezembro de
2015).
Foi utilizado o software cufflinks versão 2.2.1. (software livre desenvolvido
por

TRAPNELL

et

al.,

2010),

disponível

em

http://cole-trapnell-

lab.github.io/cufflinks/ - acesso em dezembro de 2015) para a montagem das
reads e para a estimativa das abundância dos transcritos.
Para a montagem dos transcritos foi usado o parâmetro de correção de
reads múltiplos (visando gerar um aproveitamento mais adequado das reads
com mapeamento em múltiplos lugares do genoma). Os pacotes do programa
Cufflinks: Cuffmerge e Cuffcompare foram usados para gerar a referência única
de transcritos com base nas 11 montagens geradas pelo software Cufflinks. Foi
utilizado o parâmetro de correção de reads múltiplos (visando gerar um
aproveitamento mais adequado das reads com mapeamento em múltiplos
lugares do genoma). Esta etapa foi realizada pelo laboratório localizado na
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.

3.2 Caracterização da evolução do processo de diferenciação
Para a caracterização da evolução do processo de diferenciação e demais
análises foram considerados como expressos diferencialmente os genes com
valor de Foldchange igual ou superior a três e p < 10-4.
Os dados de contagens, obtidos nas amostras dos cordões umbilicais
após 1, 2, 3 e 7 dias de diferenciação, foram utilizados como entrada no pacote
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para ambiente de programação R, DESeq (desenvolvido por SHANNON et al.,
2003

disponível

em

http://bioconductor.org/packages/release/bi

c/html/DESeq2.html - acesso em janeiro de 2017) gerando uma tabela contendo
os genes diferencialmente expressos. Os dados expressão diferencial foram
plotados em Minus Average (MA plot) para a representação visual dos dados de
expressão. Neste gráfico no eixo Y é representado os valores de logFoldChange2
e no eixo X está a média das counts normalizadas. Genes com um valor de p
ajustado abaixo do threshold (0,1) são mostrados em vermelho.
Para avaliar a similaridade geral entre as amostras foram utilizadas duas
estratégias

de

visualização

com

pacote

DESeq,

a

elaboração

de

HeatMap/clusterização hierárquica com as todas amostras utilizando-se os 60
genes diferencialente mais expressos e a elaboração de uma análise de
componente principal (Principal Component Analysis – PCA).
Para o acompanhamento do processo de diferenciação durante os
primeiros dias de tratamento foram selecionados os genes com valor de
FoldChange acima de três, isto é, genes cuja expressão após o tratamento por
um dia, dois, três ou sete dias foi superior em pelo menos três vezes quando
comparada à expressão deste mesmo gene antes da diferenciação.
A quantidade dos genes diferencialmente expressos em cada um dos dias foi
registrada em diagrama de Venn construído em Venny versão 2.1.0 (plugin
online livre produzido por BioinfoGP - CSIC OLIVEROS, 2007-2015 disponível
em http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/ acesso em dezembro de 2015).

3.2.1 Estudo do perfil de expressão durante a diferenciação das célulastronco mesenquimais humanas oriundas da parede do cordão umbilical
(CTMh-CUP) em osteoblasto
Para o delineamento do perfil de expressão associado às modificações
celulares que ocorreram no processo de diferenciação das CTMh-CUP em
osteoblasto, duas abordagens foram utilizadas.
A primeira abordagem analisou o perfil de expressão associado ao
fenótipo de osteoblástico e o perfil de expressão, levando em conta os genes
mais expressos durante o 1º, 2º, 3º e 7º dia de diferenciação, identificando
proteínas bottlenecks, hubs e clusters gênicos e os processos nos quais estes
genes estão envolvidos.
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O estudo das funções moleculares, processos biológicos e vias
enriquecidas em cada conjunto de genes foi feito a partir das ferramentas de
enriquecimento GOrila - Gene Ontology enRIchment anaLysis and visuaLizAtion
tool (plugin livre produzido por EDEN et al., (2009), disponível em http://cblgorilla.cs.technion.ac.il; acesso em dezembro de 2015) e PantherDB vesão 11.1
(banco de dados online produzido por Mi e colaboradores (2010), disponível em
http://www.pantherdb.org acesso em dezembro de 2015). Os parâmetros
aplicados foram: organismo, Homo sapiens; modo, duas listas de genes não
ranqueados. Apenas as ocorrências referentes ao organismo Homo sapiens,
com valores de significância (p) inferior a 10-5 foram utilizadas. Este processo foi
feito para a pesquisa dos seguintes termos de ontologia gênica: cellular
component, biological process e molecular function. As ocorrências resultantes
da pesquisa nas três categorias foram ainda selecionadas de acordo com a sua
significância. Excluíram-se as ocorrências repetidas as ocorrências muito
amplas por meio do do web server REVIGO (plugin livre produzido por SUPEK
et al., (2011), disponível em http://revigo.irb.hr; acesso em dezembro de 2015).
Esta ferramenta sumarizou as listas longas de termos de ontologia gênica
encontrando subconjuntos de termos representativos, utilizando um algoritmo de
clusterização de semelhanças semânticas (SUPEK et al., 2011).
A quantidade total de genes relacionados aos termos de ontologia gênica
foi agrupada segundo os dias de diferenciação. Assim, acompanhou-se as vias
e processos mais enriquecidos durante os dias de diferenciação, bem como a
localização celular e função molecular dos produtos proteicos. Os gráficos
utilizados para a comparação entre os dias de diferenciação foram feitos em
planilha eletrônica.

3.2.2

Análise

da

expressão

dos

genes

associados

ao

fenótipo

osteoblástico e identificação de clusters gênicos
A

segunda abordagem estudou

perfil transcricional dos genes

relacionados ao fenótipo osteoblástico durante o processo de diferenciação no
intuito de identificar novos marcadores.
Para a identificação dos genes associados ao fenótipo osteoblástico foi
aplicada a metodologia de Twine et al. (2014) onde foram utilizados, como fonte
de pesquisa (para genes associados ao fenótipo osteoblástico) três bases de
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dados distintos, a saber: SA Biosciences ‘human osteogenesis PCR array’
(disponível

em

http://www.sabiosciences.com/rt_pcr_product/HTML/PAHS-

026A.html), Skeletal Gene Database produzido por RO et al, 2000 e Uniprot
(pesquisando-se os genes relacionados ao termo osteoblast differentiation) (The
UniProt Consortium, 2014).
A partir do transcriptoma foram selecionados os genes associados ao
fenótipo osteoblástico que foram diferencialmente expressos em 1, 2, 3 e 7 dias
de indução a diferenciação em osteoblasto.
A localização celular e subcelular dos transcritos foi obtida no banco de
dados de localização subcelular Compartments (produzido por BINDER et al.,
(2014) disponível em http://compartments.jensenlab.org/About; acesso em
janeiro de 2017), e os transcritos foram separados quanto ao momento do
aumento da sua expressão e a localização celular do seu produto proteico.
A partir destes genes, foram construídas as redes de interação pertinentes
em STRING com os seguintes parâmetros: organismo, Homo sapiens; nível de
confiança, alto (0,7); e outros presentes no ‘default’ do programa. Os métodos
de predição ativos foram: neighborhood, gene fusion, cooccurrence, coexpression, experiments e databases. Posteriormente, o arquivo txt (TSV table
separated values) gerado pelo STRING foi exportado para Cytoscape 3.5.1
(produzido por (SHANNON et al., 2003) disponível em http://www.cytoscape.org)
e subsequentemente, analisado. A pesquisa por bottlenecks também foi
realizada com plugin CestiScaPe 1. 2.1 (presente no software Cytoscape 3.5.1)
para a identificação dos valores de betweenness e node degree dos nós
presentes nas redes. Utilizou-se a configuração de redes não direcionadas e os
valores de centralidade obtidos foram exportados para o software Graphpad 6.0
para a construção do gráfico de medidas de centralidade.
A pesquisa por clusters gênicos foi realizada em Cytoscape com plugin
MCODE (1.3.2) (produzido por BADER; HOGUE, (2003), disponível em
http://baderlab.org/Software/MCODE?action=AttachFile&do=view&target=MCO
DE_v1_31.zip acesso em dezembro de 2015).

35
3.2.3 Análise da expressão diferencial de variantes de splicing durante a
diferenciação das CTMh em osteoblasto
Para o estudo da expressão diferencial de variantes de splicing foram
selecionados os genes com maiores valores de expressão total e foram
analisadas as variantes de splicing dos genes característicos do fenótipo
osteoblástico e dos genes considerados bottlenecks das redes de interação dos
processos biológicos e vias enriquecidas durante a diferenciação. As análises de
splicing alternativo foram feitas na aplicação Splicing Express (KROLL et al.,
2015).

3.2.4 Análise da expressão diferencial de genes não codantes durante a
diferenciação das CTMh em osteoblasto
Os transcritos foram divididos em intergênicos e intrônicos com o
programa CPC Coding Potential Calculator (plugin livre produzido por (KONG et
al., 2007), disponível em http://cpc.cbi.pku.edu.cn; acesso em dezembro de
2015) foi verificado o potencial codificante dos novos transcritos. A busca por
genes não codantes dentro do transcriptoma foi feita através da exclusão dos
genes codantes identificados pelo banco de dados PantherDB versão 11.1.
(produzido por THOMAS et al., (2003), disponível em http://pantherdb.org;
acesso em dezembro de 2015). Apenas os transcritos com expressão
aumentada em pelo menos três vezes foram selecionados.
As informações funcionais destes genes foram obtidas nos bancos de
dados online NONCODE versão 4 (produzido por BU et al., (2012), disponível
em http://www.noncode.org/index.php; acesso em dezembro de 2015) e
LncPedia versão 3.1. (produzido por VOLDERS et al., (2013), disponível em
http://www.lncipedia.org;

acesso

em

dezembro

de

2015).

3.2.5 Análise de transcriptoma total e de vias e processos biológicos
correspondentes
Os processos metabólicos e funções moleculares significativamente
alterados durante o decorrer do processo de diferenciação foram acessados
através da análise do transcriptograma completo criado no software
Transcriptogramer versão 1.0. (software livre produzido por SILVA et al., (2008),
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disponível em http://lief.if.ufrgs.br/pub/biosoftwares/transcriptogramer/; acesso
em dezembro de 2015).
Este método analisa os níveis de expressão dos genes de um
transcriptoma projetados em uma lista de uma dimensão (SILVA et al., 2008;
RYBARCZYK-FILHO et al., 2011). Nesta lista, os genes estão representados de
forma que a probabilidade de que seus produtos interajam em uma dada via
metabólica aumenta com a proximidade em que estes genes estão organizados
(Figura 5).

Figura 5: Exemplo de genes mais próximos em uma lista de uma dimensão, indicando genes
cujos produtos interagem em determinada via metabólica. Fonte: Autor.

Assim, proteínas que interajam em uma via metabólica tem seus genes
de origem organizados próximos uns dos outros, enquanto genes cujos produtos
não interagem em nenhuma via metabólica localizam-se mais afastados nessa
lista. Para além dos grupos de genes, é plotada a expressão de cada um dos
genes do conjunto. Este valor que traduz a expressão pode ser positivo ou
negativo quando comparado aos valores de expressão dos genes do
transcriptoma na amostra controle. Os grupos de genes, pertinentes a uma
determinada

via

metabólica,

ao

terem

a

sua

expressão

aumentada

conjuntamente produzem um pico, indicando ativação desta via metabólica. Em
contrapartida, se genes próximos têm sua expressão diminuída é observado um
vale, e corresponde a inativação da via na qual os produtos destes genes estão
envolvidos (Figura 6).
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Figura 6: Exemplo da expressão aumentada de genes mais próximos em uma lista de uma
dimensão, indicando genes cujos produtos interagem em determinada via metabólica ativada e
genes cuja expressão é diminuída indicando inativação na via metabólica correspondente.

Para produzir este arranjo de genes, o Transcriptogramer funciona como
uma matriz de associação onde a distância entre os genes se correlaciona com
a probabilidade de estes genes serem associados segundo a matriz de
associação. Esta associação diminui com a distância, e quando algum atributo
como a expressão gênica é associado a estes genes ordenados é possível
produzir um perfil ao plotar as posições dos genes e os valores de seus atributos
(RYBARCZYK-FILHO et al., 2011).
Para a construção do transcriptograma, foram inseridos no programa os
arquivos de expressão, de ordenamento e de dicionário. O arquivo de expressão
contém as counts de cada gene das onze bibliotecas em número inteiro. Neste
arquivo os genes estão identificados segundo o formato HGNC id, e o arquivo
está em formato de texto (.txt). O arquivo de ordenamento foi criado no próprio
programa, e indica a ordem que os genes devem ocupar na lista.
Para a criação do ordenamento, foi utilizado um arquivo de associação,
criado com o auxílio do plugin STRING Protein-Protein Interaction Networks
versão 10.0 (plugin online produzido por SZKLARCZYK et al., (2015), disponível
em http://string-db.org; acesso em dezembro de 2015). O arquivo de associação
contém todas as interações conhecidas entre os produtos proteicos dos genes
utilizados, neste arquivo os genes estão identificados segundo o formato
STRING id e o arquivo está em formato .txt. O arquivo de dicionário contém
identificações dos genes em formato HGNC symbol e no formato STRING id, e
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este arquivo, faz a correspondência entre as identificações dos genes nos dois
formatos.
Foram selecionados para análise de enriquecimento apenas os clusters
gênicos cuja maior diferença de expressão em relação ao controle (7 dias em
meio não osteogênico) acontece em após sete dias de tratamento em meio
osteogênico. Utilizou-se como controle a expressão da amostra cultivada em
meio não-osteogênico após 7 dias. Assim, dentre os picos escolhidos apenas os
picos cuja expressão após 7 dias de tratamento osteogênico foi diferente da
expressão após o mesmo período de tempo em meio controle foram
selecionados. Ainda dentre estes picos foram selecionados apenas aqueles cujo
perfil de expressão foi semelhante nas duas amostras (CUP014 e CUP015).
Reduzindo assim a probabilidade de erros, selecionando sete clusters gênicos,
cinco com expressão aumentada e dois com a expressão diminuída.
O estudo das funções moleculares, processos biológicos e vias
enriquecidas em cada conjunto de genes foi feito a partir da ferramenta de
enriquecimento Enrichr (ferramenta de enriquecimento produzido por Chen e
colaboradores (2013), disponível em <http://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr/>) e
pelo plugin GOrila - Gene Ontology enRIchment anaLysis and visuaLizAtion tool
(plugin livre produzido por EDEN et al., (2009), disponível em http://cblgorilla.cs.technion.ac.il; acesso em dezembro de 2015).
A partir dos genes contidos nestas vias foram construídas as redes de
interação pertinentes utilizando o website STRING. Os parâmetros para
construção aplicados foram: organismo, Homo sapiens; confiança, média; e
outros presentes na configuração padrão do programa. Todos os métodos de
predição

(Neighborhood,

Gene

Fusion,

Cooccurrence,

Co-expression,

Experiments, Databases), com exeção do textimining, foram selecionados.
Posteriormente, o arquivo .txt gerado no website STRING foi exportado
para o programa Cytoscape 3.2 (software livre produzido por SMOOT et al.,
(2011), disponível em (http://www.cytoscape.org; acessado em dezembro de
2015), e subsequentemente, os clusters gênicos, em que os produtos da
transcrição destes genes interagem sinergicamente, foram construídos e
analisados. Para além disso, também foram identificados os bottlenecks ou
proteínas gargalo e os hubs de cada rede de interação através do estudo das
medidas de centralidade de node degree e betweenness.
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A pesquisa por bottlenecks e hubs foi realizada com plugin para
Cytoscape CentiScaPe versão 2.1, identificando-se os valores de betweenness
e node degree dos nós presentes nas redes. Estes valores foram exportados
para o software Graphpad versão 6.0 (software pago produzido por GraphPad
Software Inc., disponível em www.graphpad.com acesso em dezembro de 2015),
para construção do gráfico betweenness (eixo X) por node degree (eixo Y), por
meio do teste colum statistic.
O valor de betweenness indica o número de caminhos mais curtos de
todos os vértices para todos os outros que passam por esse nó. Um nó com alto
valor de betweenness tem uma grande influência na transferência de itens
através da rede, sob o pressuposto de que a transferência de itens segue os
caminhos mais curtos e mostra a influência de um nó sobre a propagação da
informação dentro da rede (FREEMAN, 1977). O valor de node degree, por outro
lado, corresponde à quantidade de conexões que um nó de uma rede faz com
outros nós próximos, e os nós com alto valor de node degree são chamados
hubs (YU et al., 2007). Os nós que apresentam valores altos de node degree e
de betweenness são os denominados bottlenecks ou gargalo de rede, sendo
então, uma proteína que interliga muitos processos biológicos (Figura 7) (YU et
al., 2007).

Figura 7: Esquema com gene gargalo, gene hub e as quatro categorias de nós em uma rede.
Adaptado de (YU et al. 2007).
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4.0 RESULTADOS
4.1 Alinhamento das sequências, tratamento de dados e avaliação da
qualidade do sequenciamento
O sequenciamento do pool de RNA das onze bibliotecas obtidas a partir
das culturas dos dois cordões umbilicais, utilizando a plataforma HiSeq 2500 da
Illumina gerou em uma lane um total de 285.939.498 reads e em outra
284.497.306 reads totalizando 507.436.804 reads Paired-Ends (PE) de 100
pares de base cada.
Aproximadamente 94% das leituras de todas as bibliotecas tiveram um
acurácia de 99.9% indicando um alto grau de confiabilidade nas sequências
geradas.
Em todas as onze amostras, o sequenciamento foi realizado com sucesso
com alta proporção de reads alinhados (Tabela 1). De todas as sequências
geradas 98% foram alinhadas contra o genôma de referência, após a filtragem,
a quantidade de sequências diminuiu para 97% da quantidade das sequências
iniciais.
Entre os 213.497 transcritos exônicos resultantes da montagem estão
todos os transcritos da anotação Ensembl usada como referência (204.007),
novas variantes de splicing, novos transcritos codificantes e novos transcritos
não codificantes também foram identificados. Foram encontrados 213.497
transcritos em regiões de exon com tamanho médio de 2.177,14 pares de bases;
1.480 transcritos em regiões intergênicas com tamanho médio de 1.134,65 pares
de bases; e ainda 18 transcritos em regiões de íntrons, com tamanho médio de
2.908,05 pares de bases (Tabela 2).

4.2 Caracterização da evolução do processo de diferenciação
Para avaliar a similaridade geral entre as amostras foram utilizadas duas
estratégias, a elaboração de HeatMap/clusterização hierárquica e uma análise
de componente principal (Principal Component Analysis – PCA) (Figura 8).
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Tabela 1: Número de reads sequenciados e alinhados, antes e após filtragem de qualidade.
Amostra

Número de reads

%Reads >=Q30

Cordão 2

Cordão 1

Sequenciado Alinhados
LANE 1 LANE 2

Alinhados
(após filtro)

LANE 1

LANE 2

1º d. dif.

40.564.406

40.682.462

94,38

94,42

40.623.434

39.947.283

39.640.703

2º d. dif.

35.669.048

35.583.746

94,17

94,23

35.626.397

34.921.885

34.674.839

3º d. dif.

12.149.872

12.046.096

94,20

94,25

12.097.984

11.838.300

11.755.981

7º d. dif.

31.225.172

31.173.084

94,07

94,12

31.199.128

30.541.409

30.363.992

7º d. ind.

17.699.866

17.489.848

94,07

94,11

17.594.857

17.264.472

17.152.299

1º d. dif.

17.814.322

17.711.780

94,22

94,24

17.763.051

17.389.737

17.255.035

2º d. dif.

17.590.240

17.653.712

93,92

93,98

17.621.976

17.281.429

17.155.481

3º d. dif.

22.523.236

22.342.766

94,07

94,13

22.433.001

21.986.735

21.840.925

7º d. dif.

52.634.164

51.911.646

93,58

93,63

52.272.905

51.013.045

50.690.029

7º d. ind.

17.625.158

17.436.834

94,68

94,71

17.530.996

17.166.173

17.062.511

0 d. ind

20.444.014

20.465.332

94,54

94,59

20.454.673

20.096.885

19.937.729

TOTAL

285.939.49
284.497.306
8

TOTAL

507.436.804

Tabela 2: Quantidade e tamanho de transcritos em regiões de éxon, íntron e regiões entre genes.

Exônicos

Intergênicos

Intrônicos

213.497

1.480

18

Maior transcrito

110.885 pb

10.313 pb

12.797 pb

Tamanho médio

2.177,14 pb

1.134,65 pb

2.908,05 pb

204.065

1.473

18

Quantidade de transcritos

Transcritos >200 pb
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Figura 8: (A) Clusterização hierárquica entre as amostras dos dois doadores de cordões
umblicais; (B) Análise de componente principal entre as amostras durante a diferenciação dos
dois doadores de cordão umbilical. Fonte: Autor.

Na análise com HeatMap, é possível observar que as amostras de um
mesmo cordão umbilical apresentam maior similaridade entre si. No cluster
hierárquico (Figura 8A), pode-se observar em azul escuro as amostras iguais em
em verde escuro e tons de azul as amostras mais semelhantes.
Na análise de componente principal (Principal Component Analysis –
PCA), (Figura 8B) foi observado que cada replicata biológica possui um perfil
característico, entretanto ambas passam pelo processo de diferenciação de
forma semelhante.
A análise do perfil de expressão gênica em células mesenquimais
estaminais durante o início da indução à diferenciação em osteoblasto em
MAplot indicou expressão diferencial para diversos genes ao longo do processo
de diferenciação.
A mudança no padrão de expressão diferencial pode ser observada ao
compararmos o padrão de expressão da amostra controle com o padrão de
expressão após 1, 2,3 e 7 dias de tratamento em A, B, C e D, respectivamente
(Figura 9).

43

Figura 9: MAplot de comparação entre a diferença na expressão gênica entre o padrão de
expressão gênica entre a amostra indiferenciada e as amostras tratadas em meio osteogênico
por 1, 2, 3 e 7 dias. Fonte: Autor.

É possível observar os genes com expressão aumentada em vermelho
acima da linha vermelha e os genes com expressão diminuída nos pontos
vermelhos abaixo da linha vermelha. Durante os dias iniciais da indução a
diferenciação, já é possível observar a expressão diferencial de diversos genes
ainda que de forma qualitativa.

4.2.1 Estudo do perfil de expressão durante a diferenciação das CTMh em
osteoblasto
A análise do perfil de expressão gênica em células mesenquimais
estaminais durante o início da indução à diferenciação em osteoblasto indicou a
ocorrência de um aumento da expressão de diversos genes durante o terceiro
dia de tratamento, culminando em um pico de expressão destes mesmos genes,
e de outros novos, durante o sétimo dia de tratamento (Figura 10A).
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Durante o primeiro dia de tratamento, 197 genes tiveram sua expressão
significativamente aumentada. Destes, apenas 119 mantiveram sua expressão
durante o segundo dia, e outros 186 genes não expressos anteriormente
aumentaram o número de transcritos. Após 72 horas de tratamento, 114 novos
genes tiveram sua expressão aumentada, 152 genes expressos no segundo dia
mantiveram sua expressão, e 99 genes expressos pela primeira vez durante o
primeiro dia mantiveram sua expressão. Após sete dias de tratamento, 536
genes com a expressão aumentada durante os dias anteriores de tratamento
mantiveram-se super-expressos e novos 678 genes tiveram sua expressão
aumentada (Figura 10B).

Figura 10: (A) Diagrama de Venn com quantidades de genes mais expressos durante os dias de
diferenciação; (B) Perfil de expressão temporal durante diferenciação. Fonte: Autor.

4.2.2 Identificação das principais vias, processos biológicos e funções
moleculares enriquecidos durante os dias iniciais da diferenciação
Na análise das vias e processos enriquecidos em cada um dos dias da
diferenciação, foram destacados os processos biológicos ativados, as funções
moleculares mais abundantes e os componentes celulares locais da expressão
dos produtos proteicos (Figura 11).
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Figura 11: Ontologia gênica - Processos biológicos (A), funções moleculares (B) e componentes
celulares (C) relacionados aos genes expressos durante os dias de diferenciação. Fonte: Autor.

Durante o primeiro dia de diferenciação (Figura 11A), não foi possível
identificar quaisquer processos biológicos enriquecidos. Após o segundo dia de
diferenciação, os processos de organização da matriz extracelular, de
comunicação celular, de resposta a fatores de crescimento e de regulação da
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sinalização com receptores do tipo tirosina quinase foram identificados como
enriquecidos.
A partir do terceiro dia de diferenciação (Figura 11B), é possível observar
o enriquecimento o aumento de genes envolvidos com os processos biológicos
de adesão celular, sinalização, resposta à fatores químicos externos, regulação
da diferenciação celular. Apesar de estarem submetidas a um processo de
diferenciação osteogênico, estas células a partir do terceiro dia apresentam
também genes envolvidos na diferenciação dos sistemas neurológico, muscular
e circulatório.
Apenas no sétimo de dia de indução osteogênica (Figura 11C) são
expressos os genes relacionados à ossificação e ao desenvolvimento
esquelético juntamente com os genes responsáveis pela regulação da
proliferação celular. Nessa fase do desenvolvimento, é possível observar a
acentuação da resposta aos fatores químicos, como os indutores presentes no
meio pelo aumento na quantidade de genes expressos envolvidos com esse
processo biológico.
Quanto às funções moleculares, é possível observar após apenas um dia
de tratamento osteogênico a expressão de genes codificantes de proteínas
constituintes do citoesqueleto. Após dois dias de tratamento estes genes estão
ainda sendo expressos. Nessa fase também é observada a expressão de genes
codificantes a proteínas relacionadas a componentes de membrana como as
integrinas, receptores moléculas de ligação a receptores, ou moléculas de
ligação

a

componentes

da

matriz

extracelular

como

heparinas

e

glicosaminoglicanos.
Estas funções moleculares continuaram a ser observadas durante o
terceiro dia de tratamento, desenvolvendo ainda receptores, transportadores de
membrana, moléculas de ligação ao cálcio, lipídeos, fatores de crescimento e
constituintes de matriz extracelular. Todas estas funções moleculares são
mantidas e enriquecidas durante o sétimo dia de tratamento em meio
osteogênico.
Estas moléculas são constituintes em sua maioria da do compartimento
celular da membrana plasmática, da matriz e do espaço extracelular.
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4.2.3 Genes associados ao fenótipo osteoblástico diferencialmente
expressos
A cultura das CTMh durante 7 dias provocou o aumento na expressão de
354 genes independente do meio de cultivo (Figura 12). O cultivo em meio
osteogênico durante 7 dias provocou o aumento na expressão de 860 outros
genes não expressos de forma significativa na cultura sem os indutores da
osteogênese. Apesar de o meio de cultura controle provocar a expressão de 82
novos genes nas CTMh após 7 dias, o meio osteogênico induziu a
sobrexpressão de uma quantidade de genes quase onze vezes maior. A
expressão aumentada em decorrência do tratamento e da exposição ao
microambiente pode ser uma consequência do início do processo de
comprometimento celular ao destino osteoblástico.

Figura 12: Diagrama de Venn com quantidades de genes up regulados após 7 dias em amostras
não diferenciadas (círculo amarelo) e diferenciadas (círculo cinza) p < 10 -5. Fonte: Autor.

48

A análise dos genes associados ao fenótipo osteoblástico, expressos
durante o período de tratamento, resultou na identificação de oitenta genes que
apresentaram variação de sua expressão durante o período de indução à
osteogênese. Destes, três tiveram sua expressão aumentada durante o primeiro
dia de tratamento (MMP10, NR1I3, e TWIST1), quatro durante o terceiro dia de
tratamento (TMEM119, FGF9, ICAM1 e ITGAM) e quinze genes durante o sétimo
dia de tratamento (COMP, GPNMB, COL4A4, IGFBP5, COL8A2, ITGA11, NOG,
LUM, CHRD, ICAM1, COL11A1, IGF2, THBS1, COL19A1 e FMOD) (Tabela 3).
Estes últimos estão envolvidos nos processos de organização de estrutura e da
matriz extracelular (p=8,18-10), ossificação (p=3,91-5), de diferenciação em
osteoblasto (p=6,29-3) dentre outros processos.
Tabela 3: Genes característicos do fenótipo osteoblástico com e conjuntos de genes com picos
de expressão durante momento específico de diferenciação (valores em foldchange de genes
com p < 10-5) Em cinza genes com expressão total aumentada durante o sétimo dia de
diferenciação; em verde, durante o terceiro dia de diferenciação e em vermelho, durante o
primeiro dia de diferenciação.

GENE

1º dia

2º dia

3º dia

7º dia

Valores de

Valores de

Valores de

Valores de

Foldchange

Foldchange

Foldchange

Foldchange

Dia 7º sem
tratamento
Valores de
Foldchange

COMP

4,24

2,505

2,498

276,253

34,945

GPNMB

0,979

2,712

8,27

22,742

2,783

COL4A4

1,464

2,41

2,31

17,387

4,208

IGFBP5

3,065

2,8

5,793

17,332

15,814

COL8A2

2,778

4,079

6,622

14,002

8,716

ITGA11

2,404

3,811

6,416

13,818

5,258

NOG

5,55

3,155

3,997

10,809

2,532

LUM

1,37

2,141

3,658

9,351

7,118

THBS1

1,522

2,422

4,105

9,183

5,917

CHRD

2,013

3,442

3,09

8,993

2,288

COL19A1

0,716

0,501

0,771

7,122

2,014

COL11A1

2,688

3,791

6,342

8,365

8,500

IGF2

2,846

3,625

6,297

7,479

4,509

FMOD

0,916

1,216

2,475

6,43

3,359
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ITGAM

1,078

1,043

2,059

0

1,100

ICAM1

1,159

3,224

8,87

8,494

10,598

TMEM119

1,544

5,598

13,504

6,91

0,752

FGF9

2,397

5,141

7,318

5,712

1,574

BMPR1B

0,923

1,607

2,481

4,291

2,242

COL12A1

1,313

1,985

2,698

4,093

2,023

SPARC

1,337

1,567

2,067

3,992

3,141

THBS2

1,465

2,156

2,925

3,969

2,956

TGFB3

1,272

1,932

2,515

3,93

3,011

ITGA1

1,208

2,048

3,968

3,871

3,070

HOXC13

1,269

2,009

3,266

3,853

1,521

ARSE

1,491

2,256

2,462

3,843

2,288

BMP6

1,064

0,75

2,098

3,794

2,422

BGN

1,446

1,611

2,211

3,748

2,841

DCN

1,572

2,27

3,04

3,704

3,219

COLQ

0,754

1,286

0,972

3,494

1,778

COL15A1

1,294

1,49

2,025

3,273

4,434

COL4A3

0,887

0,803

0,954

3,178

1,046

COL16A1

1,083

1,474

2,466

3,171

2,471

COL8A1

1,215

1,443

2,219

3,064

2,607

COL1A1

1,317

1,569

1,971

3,026

2,443

THBS3

1,596

2,122

2,699

3,019

1,905

HOXD9

2,305

2,078

2,895

3,018

2,428

VCAN

1,131

1,439

2,008

2,997

2,036

MRC2

1,408

1,67

2,254

2,962

2,239

COL4A2

1,326

1,461

1,895

2,915

2,808

HOXD4

1,429

1,417

1,706

2,911

1,197

MYOC

1,108

1,043

1,15

2,905

1,641

COL14A1

1,055

2,196

3,48

2,894

1,077

COL1A2

1,33

1,604

1,996

2,888

2,634

DDR2

2,212

2,094

2,448

2,885

2,536

ALPL

1,045

1,305

1,864

2,869

2,830

GNS

0,897

1,215

1,734

2,86

1,569
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HOXD12

0

1,442

1,159

2,719

1,100

FUCA1

1,165

1,486

1,814

2,664

1,151

IGF1R

1,617

1,673

1,769

2,608

1,620

ITGA3

1,58

1,531

1,619

2,515

1,823

TGFBR1

0,87

1,173

1,392

2,5

2,455

COL4A1

1,26

1,334

1,681

2,444

2,566

COL6A1

1,233

1,417

1,775

2,3

2,114

MMP2

1,006

1,19

1,728

2,279

2,126

HOXB5

1,512

1,688

1,533

2,274

1,064

HOXB8

1,247

1,084

1,15

2,27

1,282

COL5A1

1,412

1,559

1,787

2,263

2,246

WWOX

1,624

1,857

1,682

2,257

1,470

BMP4

1,582

2,111

2,287

2,255

1,148

TP53INP2

1,031

1,543

1,757

2,241

2,032

SFRP1

0,653

0,829

1,176

2,22

0,859

COL5A2

1,411

1,596

1,78

2,214

2,321

VDR

0,964

1,371

2,016

2,213

1,558

COL3A1

1,093

1,426

1,814

2,209

2,452

BMP1

1,11

1,308

1,592

2,198

1,711

CDH11

1,243

1,528

1,838

2,178

1,447

MEF2D

1,124

1,16

1,232

2,171

1,879

MAN2B1

1,162

1,318

1,649

2,118

1,663

COL6A2

1,146

1,246

1,603

2,103

2,117

ITGA7

0,856

0,903

0,96

2,07

2,261

HSPG2

1,375

1,771

1,989

2,056

1,757

SPP1

1,421

2,049

2,956

1,998

0,788

NR1I3

2,473

1,331

2,288

1,885

0,859

HOXA7

1,608

1,964

2,148

1,876

1,057

TWIST1

2,044

1,802

2,015

1,524

1,827

FBN2

1,613

2,016

2,098

1,469

1,590

MMP10

2,229

1,334

1,376

1,255

1,100

FASN

1,001

1,494

2,188

1,155

0,576

EGF

0,939

1,111

2,024

0,927

1,566
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Em sua maioria, as proteínas codificadas por estes genes são proteínas
secretadas e participam do processo de formação da matriz extracelular (62,5%),
ou são constituintes de membrana (27,5%). Muitas destas proteínas estão em
dois ou mais locais celulares distintos ao mesmo tempo. Uma minoria destas
proteínas é constituinte do núcleo celular (16,25%), 5% destas proteínas estão
presentes no lisossomo, 3,75% no citosol, 3,75% nas mitocôndrias, 2,5% são
componentes do complexo golgiense, 1,25% podem estar presentes inseridas
em vacúolos celulares ou enquanto componentes do citoesqueleto (Figura 13).

Figura 13: Localização celular de produto dos genes associados ao genótipo osteoblástico.
Fonte: Autor.

O produto destes oitenta genes é capaz de atuar sinergicamente em uma
rede de interação cujos processos biológicos principais consistem em
organização

estrutural

extracelular

(p=6,97-46),

organização

da

matriz

extracelular (p=6,24-46), diferenciação em osteoblasto (p=1,02-29) e catabolismo
do colágeno (p=2,21-30) (Figura 14).

52

Figura 14: Biologia de sistemas - Rede de interação entre produtos dos genes característicos do
fenótipo osteoblástico (tamanho do círculo: proporcional ao valor de betweenness - cor do círculo
proporcional ao valor de node degree. Fonte: Autor.

O estudo das medidas de centralidade revelou altos valores de node
degree e betweenness unDir para as seguintes proteínas: integrina - subunidade
alfa 1 – ITGA1 (node degree: 21/ betweeness unDir: 199), decorina (node
degree: 16/ betweeness unDir: 321), colágeno fibrilar tipo COL1A1 (node degree:
30/ betweeness unDir:348), tipo COL5A1 (node degree: 27/ betweeness unDir:
129), e tipo COL1A2 (node degree: 26/ betweeness unDir: 132). Estes genes são
centrais no funcionamento dos processos biológicos de organização estrutural
extracelular, organização da matriz extracelular, diferenciação em osteoblasto e
catabolismo do colágeno durante o início da indução a diferenciação das CTMh
em osteoblasto.
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4.2.4 Análise da expressão diferencial de variantes de splicing durante a
diferenciação das CTMh em osteoblasto
Para o estudo da expressão diferencial de variantes de splicing foram
selecionados os genes com fenótipo osteoblástico e os genes considerados
bottlenecks e hubs das redes de interação dos processos biológicos e vias
enriquecidas durante a diferenciação (p > 10-5).
Para estes genes foram identificadas isoformas de splicing para os genes
GMPS, CDC42, RHOA, MBOAT1, TRAPPC8, ITGA1, DCN e COL5A1. Estes
genes apresentaram variantes de splicing em apenas uma das amostras ou em
apenas em algum dos dias de diferenciação não sugerindo um padrão.
O gene MBOAT1, codificante da proteína de membrana de mesmo nome
apresenta expressão reduzida ao longo do processo de diferenciação
apresentando uma isoforma com salto de exon no cromossomo 6 na posição
20131375-20131430. A não há predominância da isoformas em nenhum dia de
diferenciação específico.
O gene ITGA1, codificante da subunidade proteica 1 da integrina,
apresenta uma variante de splicing no cromossomo 5 na posição 5223567052235774 durante o sétimo dia de diferenciação. O gene GMPS, codificante da
proteína guanina monofosfato sintase, tem expressão aumentada durante os
primeiros dias de diferenciação e expressão menor após sete dias de
diferenciação osteogênica. Esta proteína apresenta duas isoformas de splicing
alternativo, uma no cromossomo 3 na localização 155611307-55611488 e outra
na localização 155615716-155615830 no mesmo cromossomo. Em ambas
ocorre redução da expressão das isoformas com salto de éxon após sete dias
de diferenciação em apenas um dos cordões umbilicais.
O gene DCN, codificante da proteína de matriz extracelular decorina,
apresenta uma isoforma de splicing com salto de éxon no cromossomo 12 na
posição 91573139-91573463. A variante de splicing aparece aumentada em nas
amostras indiferenciadas e nas amostras indiferenciadas.
O gene CDC42, codificante da proteína de controle de divisão celular,
apresenta uma isoforma de splicing com salto de éxon presente em todas as
amostras com maior expressão dentre as amostras menos diferenciadas. A
inclusão do éxon da posição 91573139-91573463 só ocorre em um dos cordões
umbilicais durante o segundo dia de diferenciação.
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O gene COL5A1, codificante da cadeia alfa 1 do colágeno tipo 5,
apresenta duas variantes de splicing com salto de éxon no cromossomo 9 nas
posições 137721822-137721890 e 137721954-137722022 respectivamente.
Neste gene a variante com salto de éxon ASE1 é mais frequente nas amostras
indiferenciadas e nas amostras dos primeiros dias de diferenciação enquanto
que a segunda variante é mais frequente nas amostras que já estão submetidas
ao tratamento para a diferenciação osteogênica.

4.2.5 Análise da expressão diferencial de genes não codantes durante a
diferenciação das CTMh em osteoblasto
Para a análise dos genes não codantes foram escolhidos os genes com
expressão aumentada no sétimo dia de diferenciação (p > 10-5), de modo que
fossem estudados os genes com uma possível participação no processo de
diferenciação. Dentro destes genes estão genes longos não codantes,
pseudogenes e precursores de miRNAs.
Em sua maioria, a expressão destes genes cresce exponencialmente ao
longo do tempo, atingindo a máxima expressão após 7 dias de tratamento em
meio osteogênico (p > 10-5)(Figura 15). Logo no início do processo de
diferenciação, genes como LINC00263 E RMRP já apresentam expressão
aumentada logo no primeiro dia de tratamento. Após o segundo dia de
tratamento, os genes AC0062735 e RP11-702H234 apresentam um pico em sua
expressão. Após o terceiro dia de tratamento outros genes como RP5973M22,
RP11-37E235 E RP11-336N84 tem sua expressão aumentada (Tabela 4: Genes
não codificantes, seus valores de expressão, tamanho e localização. Tabela

4).
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Figura 15: Perfil de expressão de genes não codificantes de proteínas ao longo da
diferenciação em osteoblasto (p > 10-5). Fonte: Autor
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Tabela 4: Genes não codificantes, seus valores de expressão, tamanho e localização.
RNA

Tipo

Localização

Fita

pb

Variantes

Classe

Fold Change
1ºdia

Fold Change
2ºdia

Fold Change
3ºdia

Fold Change
7ºdia

Fold Change 7ºdia
(meio não osteogênico)

AC004540.5

Novel lincRNA

cromossomo 7: 26,398,593-26,494,256

+

3202

7

Intergênico

1,766

2,931

3,541

6,481

1,25460837

AC006273.5

Novel lincRNA

cromossomo 19: 782,796-785,080

+

3234

2

Intergênico

2,849

6,147

4,797

8,511

2,84762924

AC018647.3

Novel lincRNA

cromossomo 7: 35,715,034-35,734,887

+

4076

5

-

1,643

2,404

4,021

16,964

1,57310078

AC093390.1

Novel

cromossomo 2: 1,824,412-1,828,667

+

3405

1

antisense

2,635

1,858

1,52

7,413

2,31544567

antisense
AC131025.8

lincRNA

cromossomo 5:148786526-148793660

+

5132

1

Intergênico

2,39

3,178

6,773

18,909

7,09634341

AC147651.3

Novel lincRNA

cromossomo 7: 520,391-525,232

+

3506

1

Intergênico

3,134

3,408

3,479

8,774

1,87987124

AP001065.15

Novel lincRNA

cromossomo 21: 44,485,577-44,490,288

+

913

1

Intergênico

3,418

3,869

3,636

9,947

4,2359414

C10orf85

Known lincRNA

cromossomo 10: 120,597,949-120,600,124

+

2,176

1

-

1,325

1,085

3,091

6,876

1,28161564

C21orf90

Known lincRNA

cromossomo 10: 120,597,949-120,600,124

+

2,176

1

-

2,562

2,238

3,569

9,739

2,87437179

CTC-327F10.4

Novel

cromossomo 5: 147,887,112-147,887,704

+

593

1

antisense

1,079

1,088

2,109

6,836

1,53945776

+

3,329

-

3,247

3,751

4,205

8,447

4,51076839

86

-

-

2,32

2,087

1,511

7,581

1,53945776

antisense
HLA-H

Pseudogene

cromossomo 6: 29,887,752-29,891,080

hsa-mir-125a

microRNAs

cromossomo 19:51,693,254-51,693,339

LINC00263

Known lincRNA

cromossomo 10: 100,373,615-100,383,368

+

2,551

1

intergênico

4,875

5,6

6,01

6,579

3,92301692

LL22NC03-

Novel lincRNA

cromossomo 22: 22,293,733-22,294,794

+

524

1

intergênico

2,016

2,762

2,504

7,024

1,8613861

MXRA5P1

Pseudoene

cromossomoY : 11,957,177 -11,988,583

31,407

1

-

1,238

1,314

1,626

15,805

3,15734715

RMRP

Novel lincRNA

chroosome 9:35657748-35658015

-

277

-

intergênico

4,101

2,898

2,641

6,698

5,39348397

RP11-13P5.2

Novel

cromossomo 6: 159,165,899-159,170,007

-

532

4

-

-

1,129

1,376

15,667

4,98489942

2H8.4

antisense
RP11-229C3.2

Novel lincRNA

cromossomo 5: 75,047,719-75,052,843

-

534

2

-

1,665

2,236

6,957

6,456

2,84762924

RP11-288L9.4

Novel

cromossomo 1: 27,669,468-27,703,063

+

658

6

-

1,022

1,355

1,545

15,388

1,36407417

cromossomo 9: 78,219,120-78,219,357

+

238

1

-

1,037

2,081

2,995

8,209

2,05253282

antisense
RP11-336N8.4

Pseudogene
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RP11-359E3.4

Novel

cromossomo 10: 86,749,754-86,756,298

-

6,545

1

intergênico

2,859

3,472

4,092

8,642

4,06187511

cromossomo 13: 32872291-32872849

+

438

-

-

2,618

2,337

5,974

7,423

4,20936405

Novel lincRNA

cromossomo 17: 39,927,742-39,939,601

+

632

3/5

-

1,73

1,784

1,581

8,953

1,89589142

RP11-399D6.2

Novel lincRNA

cromossomo 9: 22,646,200-22,824,213

+

2,347

2

intergênico

1,143

1,348

4,523

21,9

2,91358963

RP11-46F15.2

Novel

cromossomo 1: 3,623,190-3,624,743

-

622

1

intergênico

2,348

3,553

4,031

7,321

1,72038381

Novel lincRNA

cromossomo 1: 84,076,331-84,077,931

-

1,601

1

-

2,335

4,451

3,584

7,034

4,3795343

Novel

cromossomo 11: 557,595-560,107

+

2210

3/4

antisense

1,868

4,841

3,656

14,119

1,89589142

cromossomo 11: 74,397,549-74,485,742

+

491

2

-

1,238

1,457

1,022

7,044

1,4868422

antisense
RP11-37E23.5

Novel
antisense

RP11387H17.4

antisense
RP11486G15.2
RP11-496I9.1

antisense
RP11-

Novel

702H23.4

antisense

RP11-709B3.2

lincRNA

cromossomo 15: 68591128-68593343

-

2217

2

-

1,454

2,267

3,911

6,636

3,83287704

RP5-882C2.2

Novel

cromossomo 17: 44,221,401-44,223,710

+

1,796

2

-

1,989

2,576

2,366

7,593

1,47553958

antisense
RP5-973M2.2

Novel lincRNA

cromossomo 1: 186,680,622-186,681,446

+

825

1

intergênico

2,006

4,955

7,987

8,245

2,61306723

RPPH1

Novel

cromossomo 14: 20,343,048-20,343,685

-

638

1

antisense

2,205

1,901

3,584

7,909

16,4847789

antisense
SH3GL1P1

Pseudogene

cromossomo 17: 32,039,974-32,042,832

+

2,859

-

-

3,023

2,745

2,478

10,478

3,06002971

TRHDE-AS1

Novel lincRNA

cromossomo 12:72647287-72667289

-

3,955

-

antisense

2,373

3,176

4,039

6,937

2,30234379

TSPEAR-AS1

Novel lincRNA

chromosomo 21:45925927-45936458

+

2,553

-

antisense

2,511

3,259

1,908

8,021

2,04442105

USP32P1

Pseudogene

cromossomo 17: 16,786,489-16,804,505

+

18,017

-

-

2,523

3,35

5,279

7,543

4,27564249

ZMIZ1-AS1

Novel lincRNA

cromossomo 10: 78,943,326 -79,067,895

-

2450

-

antisense

1,379

3,613

4,944

6,593

3,2964887
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4.2.6 Análise de transcriptoma total e de vias e processos biológicos
correspondentes
Com o objetivo de maximizar a relevância estatística dos dados do estudo
e confirmar a relevância dos processos biológicos apontados como principais
pela análise de enriquecimento foi feita a análise do transcriptoma em
Transcriptogramer.A

análise

do

transcriptoma

total

pelo

software

Transcriptogramer apontou a expressão diferencial de vinte e um grupos gênicos
durante o início da indução à diferenciação em osteoblasto (Figura 16).

Figura 16: Gráfico de transcriptoma total com clusters de expressão aumentada e clusters de
expressão reduzida (a figura exemplifica os clusters escolhidos em ambos os cordões umbilicais
no cordão 014, entretanto os conjuntos de genes foram os mesmos para os dois cordões
umbilicais – ver apêndice e detalhe de cordão 015). Fonte: Autor.
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O estudo da ontologia gênica permitiu a identificação dos principais
processos biológicos, funções moleculares e vias nos quais o conjunto de genes
de cada grupo selecionado estão envolvidos.
Em ambas as amostras os grupos de genes dos vales V6 e V13, tiveram
sua expressão diminuída durante o processo de diferenciação. O grupo de
expressão diminuída V6 reúne genes relacionados à homeostase de
carboidratos e de glicose, regulação da tradução e degradação de RNA e
glicogênio fosforilases. As vias KEGG mais enriquecidas são vias características
do metabolismo basal e degradação de RNA (Tabela 5).
Tabela 5: Processos biológicos, funções moleculares e vias metabólicas principais de grupos
gênicos com expressão aumentada e reduzida

Grupo
gênico

V6

V13

KEGG pathway
Processos biológicos

Função molecular

(via metabólica)

-Homeostase de carboidratos

- Fosforilase de

- Metabolismo basal

- Homeostase da glicose

glicogênio

-Degradação de RNA

- Regulação do processo de

- Ligação ao RNA

tradução

-Constituição do

- Catabolismo de RNA

Ribossomo

- Regulação da transdução de sinal

-Ativador de GTPase

-Regulação do

por pequenas GTPases

-Ligante à actina

citoesqueleto

-Sinalização via receptor acoplado

- Receptor proteico

-Sinalização via cálcio

à proteína G

- Ligante a proteína G

Bottleneck hub

GMPS

RPL7

UBC

CDC42
RHOA

- Organização do citoesqueleto

P15

RGS6

SUCNR1
PPBP

-Homeostase química
-Regulação negativa crescimento
de hepatócitos
-Resposta ao interferon gama
-Biossíntese de lipídeo

-Oxidoredutase

-Metabolismo de

PAFAH1B3 MBOAT1

-Regulação da exocitose

-Monooxigenase

xenobióticos -

C25H

P18

HSD17B3

citocromoP450
-Metabolismo do retinol
e ácido araquidônico

P20

-Transporte de cátion

-Canal de cálcio

-Interação receptor

-Transporte transmembrana por

-Canal de

ligante

canal de potássio

sódio/potássio

-Elongação de ácidos

KCNA2

graxos
-Regulação da migração celular
P21

-Transporte de vesículas
-Receptor de acetilcolina

-Ligante à acetilcolina

-Metabolismo da

COG6

vitamina B6

TRAPPC8

COG8
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Em ambas as amostras, três grupos de genes apresentaram expressão
aumentada no sétimo dia de tratamento, a saber: os picos P15, P20 e P21. O
grupo P15 contém genes relacionados às vias de sinalização com receptores
acoplados à proteína G, à homeostase química, à regulação negativa do
crescimento de hepatócitos e à resposta ao interferon gama. A via KEGG mais
enriquecida neste grupo de genes está relacionada à sinalização por canais de
cálcio.
O grupo P20 contém genes relacionados ao transporte de cátions e
transporte transmembrana por canal de potássio sendo assim, a grande parte
das proteínas deste grupo de receptores de membrana. As vias KEGG mais
enriquecidas são vias de elongação de ácidos graxos e relacionadas as
interações dos receptores de membrana com seus ligantes.
O grupo P21 contém genes relacionados a regulação da migração celular
e ao transporte de substâncias por vesículas. Parte de seus componentes
codificam proteínas integrantes de receptores de acetilcolina e a via KEGG mais
enriquecida é a via de metabolismo da vitamina B6.
O grupo de genes 18, cuja maior expressão é percebida após o terceiro
dia de tratamento, contém genes relacionados à biossíntese de lipídeos e a
regulação da exocitose pela célula em diferenciação. As funções moleculares
mais

presentes

neste

grupo

são

as

de

proteínas

oxiredutases

e

monooxigenases. As vias KEGG mais enriquecidas são vias de metabolismo de
xenobióticos pelo citocromo p450 e as vias do metabolismo do retinol e o ácido
araquidônico.
Os índices de centralidade (betweenness e node degree) avaliados pelo
plugin CentiScaPe permitiram a identificação dos genes mais importântes dada
uma rede de interação (bottlenecks e hubs) de cada um dos picos e vales
selecionados.
No grupo V6 foi identificado enquanto bottleneck o gene codante GMPS
(Guanine Monophosphate Synthase). Esta proteína está envolvida na síntese de
novo de nucleotídeos de guanina essenciais para a síntese de DNA e RNA e
para a formação de GTP, molécula envolvida em uma série de processos
celulares importantes para a divisão celular. Enquanto proteína hub, foi
identificada a proteína ribossomal componente da subunidade 60S, RPL7. In
vitro, esta proteína medeia a homodimerização e a ligação do DNA e RNA
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podendo inibir a tradução livre de células de mRNAs, sugerindo que
desempenha um papel regulador no aparelho de tradução. Também é
encontrada a glicogênio fosforilase, essencial na regulação da glicemia. Esta
enzima é encontrada devido a suplementação do meio com glicose, para a qual
possui um sítio alostérico de modo a expor que expõe seus grupos fosfato, para
clivagem por uma fosfatase. Se glicose for continuamente suplementada, a
tendência é não ter mais quebra de glicogênio.
No grupo V13 foi identificado enquanto bottleneck o gene codante para
UBC (Ubiquitin C). Esta proteína pode estar livre ou ancorada a proteínas e a
sua conjugação pode levar a vários efeitos dentro da célula, dependendo dos
resíduos aos quais a ubiquitina é conjugada. A ubiquitinação tem sido associada
com degradação de proteínas, reparação de DNA, regulação do ciclo celular,
modificação de quinase, endocitose e regulação de outras vias de sinalização
celular. Enquanto hubs, foram identificados os genes codificantes das proteínas
CDC42 (Cell Division Cycle 42) e RHOA (Ras Homolog Family Member A). O
gene RHOA codifica um membro da família Rho de pequenas GTPases, que se
variam entre o estado inativo ligadas ao GDP e ativos ligadas a GTP.
Funcionando assim como interruptores moleculares em cascatas de transdução
de sinal. As proteínas Rho promovem a reorganização do citoesqueleto de actina
e regulam a forma das células e sua motilidade. O gene CDC42 codifica uma
pequena GTPase da subfamília Rho, que regula as vias de sinalização que
controlam diversas funções celulares, incluindo a morfologia celular, a migração,
a endocitose ea progressão do ciclo celular.
No grupo V15 foi identificado enquanto bottleneck, o gene codificante da
proteína

RGS6

(Regulator

Of

G-Protein

Signaling

6).

Esta

proteína

contém um domínio RGS ativador de GTPases e são capazes de regular
negativamente a sinalização da proteína G modulando atividades neuronais,
cardiovasculares e linfocitárias. Enquanto hubs, foram identificados os genes
codificantes das proteínas SUCNR1 (Succinate Receptor 1) e PPBP (ProPlatelet Basic Protein). O receptor de membrana SUCR1 é um receptor acoplado
à proteína G para o succinato, uma molécula intermediária do ciclo do ácido
cítrico. Esta molécula envolvida no desenvolvimento de células progenitoras
hematopoiéticas. Já a proteína PPP é um factor de crescimento derivado de
plaquetas pertencente à família de quimiocinas CXC. Este fator de crescimento
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é um ativador de neutrófilo com capacidade de estimular vários processos
celulares incluindo a síntese de DNA, mitose, glicólise, acumulação de AMP
cíclico intracelular, secreção de prostaglandina E2 e síntese de ácido hialurónico
e glicosaminoglicania sulfatada além de presentar atividade antifúngica e
bactericida.
No grupo V18 foi identificado, enquanto bottleneck, o gene codificante da
proteína PAFAH1B3 (Platelet Activating Factor Acetylhydrolase 1b Catalytic
Subunit 3) e a proteína CH25H (Cholesterol 25-Hydroxylase). A proteína CH25H
é uma proteína de membrana que está envolvida no metabolismo de colesterol
e lipídeos, que faz a hidroxilação de substratos hidrofóbicos. Enquanto hubs,
foram identificados os genes MBOAT1 (Membrane Bound O-Acyltransferase
Domain Containing 1) e HSD17B3 (Hydroxysteroid 17-Beta Dehydrogenase 3).
MBOAT1 é uma proteína transmembranar que efetua a transferência de
compostos orgânicos para outras proteínas de membrana e HSD17B3 codifica
a proteína desidrogenase que favorece a redução de androstenediona em
testosterona.
No grupo V20 foi identificado, enquanto bottleneck, o gene codificante da
proteína KCNA2 relacionada à liberação de neurotransmissores, a frequência
cardíaca, a secreção de insulina, a excitabilidade neuronal, o transporte de
eletrólito epitelial, a contração de músculo liso e o volume celular.
No grupo V21 foram identificados, enquanto bottlenecks, o gene
codificante da proteína COG6 (Component Of Oligomeric Golgi Complex 6) e o
gene codificante da proteína TRAPPC8 (Trafficking Protein Particle Complex 8)
e enquanto hub o gene codificante da proteína COG8. A proteína COG6 constitui
uma subunidade do complexo de Golgi conservado que é necessário para
manter a estrutura e atividade normal do aparelho de Golgi. No aparato de golgi
esta subunidade é organizada com juntamente com outros subunidades
oligoméricas COG5, COG7 e COG8 num sub-complexo referido como lóbulo B.
Já a proteína TRAPPC8, apesar de não ser parte integrante do aparato de Golgi,
participa no tráfego de suas vesículas.

63

5.0 DISCUSSÃO
5.1 Caracterização da evolução do processo de diferenciação
No presente estudo, avaliou-se o transcriptoma total de células-tronco
mesenquimais, isoladas da parede do cordão umbilical humano, durante o
processo de diferenciação em osteoblasto, com foco nas mudanças
transcricionais ocorridas na fase inicial da osteogênese. Tal processo foi
realizado apenas após ter se confirmado o caráter mesenquimal das célulastronco extraídas do cordão umbilical.
A diferença observada entre as duas amostras no teste de componente
principal deve-se principalmente às características intrínsecas de cada indivíduo,
o qual tende a apresentar um conjunto de genes mais expressos ao longo de
períodos de tempo diferentes.
A caracterização do início da diferenciação revelou um aumento gradual
na expressão gênica diferencial com o passar do tempo em meio de cultura.
Espera-se que do primeiro ao sétimo dia de diferenciação a proliferação celular
diminua gradativamente, ao mesmo tempo em que o processo de diferenciação
passe a variar de maneira oposta (STEIN; LIAN, 1993).
A modulação da expressão gênica, apesar de presente desde o primeiro
dia de diferenciação, apresentou-se de maneira mais evidente a partir do terceiro
dia, de modo que o sétimo dia exibiu padrão sememelhante.
Para definir a diferenciação em osteoblasto, são utilizados alguns
critérios, como a expressão de alguns fatores de transcrição característicos,
proteínas relacionadas ao ciclo celular, proteínas relacionadas à adesão celular
e à matriz extracelular (AUBIN, 2001). O comprometimento e a diferenciação
progressiva das CTMh em osteoblastos são eventos mediados por uma
complexa série de vias de sinalização (LIAN; STEIN, 1995). Tão importante
quanto os eventos e vias de sinalização que direcionam a célula à diferenciação
em osteoblasto são as vias e os fatores de transcrição que diminuem a
supressão de genes específicos de tecido ósseo quando da diferenciação
osteogênica (OWEN et al., 1990).
As modificações na expressão gênica definem uma sequência de
desenvolvimento que consiste em três períodos principais. Inicialmente, durante
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os dez primeiros dias ocorre a diminuição da proliferação celular. Neste período
os genes relacionados ao desenvolvimento e maturação da matriz extracelular,
como colágeno tipo I, começam a ser expressos, enquanto os genes
relacionados ao ciclo celular e a proliferação celular tem, progressivamente, sua
expressão reduzida (LIAN; STEIN, 1995). Após este período, entre dez e vinte
dias ocorre a maturação de matriz extracelular. Nesta etapa, ocorre aumento na
expressão de marcadores como osteocalcina e osteopontina. Após 20 dias, com
o fim da maturação da matriz extracelular, inicia-se o seu processo de
mineralização. Durante a mineralização, são expressos diferencialmente os
marcadores do fenótipo osteoblástico, como a fosfatase alcalina e a
osteopontina.
Todos os processos ocorridos durante os primeiros dias da diferenciação
estão resumidos (Figura 17A) e serão discutidos segundo a metodologia
utilizada para a obtenção dos dados. Durante o primeiro dia de indução a
diferenciação foi identificado aumento na transcrição de genes de função
molecular de organização do citoesqueleto. A organização do citoesqueleto está
diretamente elacionada ao desenvolvimento do ciclo celular e a proliferação
celular (KONG et al., 2007). A expressão dos genes relacionados a estes
processos está de acordo com caracterização de Owen et al., (1990) e Lian;
Stein (1995) para este período.
Neste trabalho, ao contrário do postulado na literatura vigente, processos
biológicos não relacionados à proliferação celular já puderam ser observados
enquanto enriquecidos a partir de dois dias de indução à diferenciação. Assim,
observa-se que a transcrição de genes relacionados a organização de matriz
pode acontecer em um momento anterior a sua organização de fato.
Qualitativamente podemos dizer que apesar de estas células estarem
submetidas a um processo de diferenciação osteogênico, a partir do terceiro dia
ocorreu aumento dos processos biológico de diferenciação dos sistemas
neurológico, muscular e circulatório. Este fato demonstra que, apesar de
expressarem genes importantes para a diferenciação osteogênica, há um
indicativo de que estas células ainda não estejam totalmente comprometidas
com o destino osteogênico após três dias de indução à diferenciação
(CHAMBERLAIN et al., 2007).
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Figura 17: (A) Modelo de eventos celulares e expressão gênica durante a diferenciação das CTM
em osteoblasto em esquema de cores durante o (B) primeiro, (C) segundo, (D) terceiro e (E)
sétimo dia de diferenciação. Fonte: Autor.

Durante o segundo e terceiro dia de diferenciação, a maioria dos genes
com expressão aumentada codificam proteínas constituintes de matriz
extracelular ou de região extracelular, ou ainda da membrana plasmática (Figura
17C e D). Durante o segundo dia de diferenciação, momento onde a fase de
proliferação parece ainda estar acontecendo, são expressos genes constituintes
de rafts de membrana. Os rafts de membrana parecem desempenhar papel
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importante durante a proliferação de osteoblastos através da via de sinalização
c-Src/ERK signaling (TANIKAWA et al., 2007).
Ainda, no segundo dia de diferenciação foi identificada pela análise de
ontologia gênica moléculas constituintes de rafts de membrana (Figura 17). Os
rafts de membrana que podem desempenhar papel importante durante a
proliferação dos osteoblastos (TANIKAWA et al., 2007).
Apesar da ossificação, enquanto processo biológico, apresentar
enriquecimento apenas a partir do sétimo dia de diferenciação, outros processos
biológicos que a antecedem e oferecem-lhe suporte já são identificados nos dias
iniciais do processo de indução a diferenciação osteogênica. A organização de
matriz extracelular, a sinalização e manutenção de receptores celulares, a
resposta a agentes externos e a regulação da diferenciação celular são
processos biológicos necessários que antecedem a mineralização de matriz
(última fase da ossificação), sendo assim fundamental a expressão dos genes a
relacionados a estes processos durante o início da da diferenciação.
Em geral, os processos biológicos aqui descritos foram similares aos
descritos por Vaes et al. (2002) de maneira qualitativa. Em seu estudo, Vaes
aponta a ocorrência do aumento na expressão de genes relacionados ao
transporte transmembranar, a adesão celular, a receptores, a componentes de
membrana e de matriz extracelular durante a diferenciação dos osteoblastos.
Dentre estes processos, a formação da matriz extracelular aparece em
lugar de destaque na contribuição para a diferenciação em osteoblasto. A matriz
extracelular influencia a adesão celular e agrupa proteínas constituintes de
matriz que são secretadas ao longo do período de diferenciação (NIEDEN, ZUR
et al., 2007). Entretanto, ao contrário do encontrado por Huang e colaboradores
(2007), que apontam o aparecimento de proteínas de matriz extracelular a partir
do décimo quinto dia de diferenciação, no presente trabalho estes genes estão
enriquecidos a partir do segundo dia, com um aumento na expressão dos genes
responsáveis pela secreção de componentes de matriz a partir do terceiro dia de
diferenciação. O início do processo de diferenciação em osteoblasto, apesar de
pouco discutido na literatura, já foi associado ao desenvolvimento de matriz
extracelular por Nieden e colaboradores (2007) durante o quarto dia de indução
a diferenciação.
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Desta maneira, pode-se dizer que os configuram enquanto processos
principais do início do processo de diferenciação em osteoblasto a formação da
matriz e secreção de componentes de matriz extracelular, a sinalização e
comunicação celular, a atividade de receptores de membrana, bem como de
moléculas integrais de membrana. De modo que os produtos gênicos expressos
pela célula em diferenciação bem como o ambiente em que esta célula está
inserida podem regular o fenótipo final osteoblástico (AUBIN, 2001).

5.1.1 Identificação das principais vias, processos biológicos e funções
moleculares enriquecidos durante os dias iniciais da diferenciação
O processo de diferenciação das CTM em osteoblasto é extremamente
complexo e regulado (STEIN; LIAN, 1993), alguns genes são conhecidos pelo
papel fundamental que desempenham durante

este processo e por

caracterizarem o fenótipo osteoblástico. Dentre estes genes está o gene Runx2
que direciona as células mesenquimais à linhagem osteoblástica e inibe a
diferenciação em adipócitos ou condrócitos (DUCY et al., 1997; KOMORI, 2006)
Este gene, também conhecido como Osf2/Cbfa1 é capaz de afetar a expressão
de diversos genes expressos nos osteoblastos (DUCY et al., 1997).
Após a diferenciação em pré-osteoblastos, os genes β-catenina, osterix e
Runx2 transformam os pré-osteoblastos em osteoblastos imaturos, que
produzem proteínas da matriz óssea, inibindo a diferenciação em condrócitos.
(BRAULT et al., 2001; NAKASHIMA et al., 2002; LOGAN; NUSSE, 2004). Além
destes genes, outros fatores de transcrição incluindo ATF4, Sp3, Msx1, Msx2,
Twist, Dlx5, Dlx6 e AP1 também estão envolvidos na diferenciação das CTM em
osteoblasto (GÖLLNER et al., 2001; HU et al., 2001; WAGNER, 2002; BIALEK
et al., 2004; HASSAN et al., 2004, 2006; BOZEC et al., 2010; WANG et al., 2012;
GOTO et al., 2016).
As proteínas morfogenéticas ósseas, as BMPs (Bone morphogenetic
proteins), para além do fator de transcrição Runx2, são os reguladores mais
potentes da diferenciação osteoblástica. As proteínas Sonic hedgehog e Indian
hedgehog também estão envolvidas na diferenciação dos osteoblastos por meio
de

sua

interação

com

as

BMPs

(YAMAGUCHII

et

al.,

2000).

Após a ativação das vias TGF-β/BMP, as vias Smad e p38 MAPK são
também ativadas fazendo com que o gene Runx2 controle a diferenciação. A
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atividade coordenada de Smads TGF-β/BMP é crítica para a formação do
esqueleto (CHEN et al., 2012).
Durante os estágios iniciais da diferenciação são apontados como
marcadores o colágeno tipo I e a fosfatase alcalina, enquanto a expressão de
osteocalcina e a mineralização de matriz extracelular marcam os estágios mais
tardios (NAKASHIMA; CROMBRUGGHE, DE, 2003).
De maneira qualitativa, podemos dizer enquanto possíveis marcadores
dos estágios iniciais da diferenciação em osteoblasto, foram identificados os
genes MMP10, NR1I3 e Twist1 com expressão aumentada durante o primeiro
dia de diferenciação, enquanto os genes Tmem119, FGF9, ICAM1 e ITGAM
tiveram expressão aumentada durante o terceiro dia de diferenciação
(Figura17B; 17D).
Dentre os genes característicos do fenótipo osteoblástico com expressão
aumentada durante o primeiro dia de diferenciação, o gene MMP10 codifica uma
metaloproteinase que possui papel na indução a diferenciação em osteoblasto.
Esta proteína é capaz de aumentar significativamente os níveis de osterix,
colágeno tipo 1, fosfatase alcalina (ALP) e mRNA de osteocalcina, bem como a
atividade de ALP induzida por BMP-2 (MAO et al., 2013). O gene NR1I3
codificante do terceiro membro superfamília de receptores nucleares está
envolvido na regulação do metabolismo ósseo (URANO et al., 2009). O gene
Twist-1 juntamente com o gene Twist -2 são expressos concomitantemente com
o gene Runx2 durante o início do desenvolvimento esquelético, e a expressão
de genes característicos de osteoblastos só ocorre após a diminuição da
expressão do gene Twist1, sendo assim característico do início do processo de
diferenciação (BIALEK et al., 2004).
Durante o terceiro dia, o gene Tmem119 teve sua expressão aumentada.
Este gene promove a diferenciação dos osteoblastos e interage com a via de
sinalização na qual o gene Runx2 também está envolvido promovendo a
diferenciação (HISA et al., 2011) (Figura 17). O gene FGF9, enquanto, ligante do
receptor FGF exerce papel fundamental para o desenvolvimento esquelético (SU
et al., 2014) e para indução da ossificação (GOVINDARAJAN; OVERBEEK,
2006). O gene ICAM1 está involvido na adesão celular, processo com início no
segundo dia de diferenciação celular fundamental para a comunicação entre
osteoblastos e demais células do meio ósseo durante seu desenvolvimento
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(TANAKA et al., 1995). O gene ITGAM codifica a cadeia M da integrina, proteínas
de membrana integrais heterodiméricas compostas por uma cadeia alfa e uma
cadeia beta, que contribuem para a ligração com matriz extracelular (REBHAN
et al., 2017).
Durante o sétimo dia de indução a diferenciação osteogênica,
componentes fundamentais de matriz, específicos da diferenciação em
osteoblasto, foram identificados enquanto possíveis marcadores (Figura 17E).
Dentre estes estão a proteína oligomérica de matriz de cartilagem (COMP),
fibromodulina (FMOD), tromboespondina (THBS1), a proteína de ligação a fator
de crescimento 5 (IGFBP5), Noggin (NOG), cordina (CHRD), glicoproteína de
melanoma não metastático B (GPNMB), isoformas de colágeno (COL4A4,
COL8A2, COL11A1, COL19A1) e proteínas de ligação ao colágeno como
Lumican (LUM).
A proteína oligomérica de matriz extracelular (COMP), também conhecida
como trombospondina 5, é uma proteína da matriz cartilaginosa das articulações
(CESARE, DI et al., 1997) que pode influenciar a diferenciação osteogênica e a
formação óssea quando associada a angiotensina 1 (JEONG et al., 2010).
O gene LUM assim como o gene DCN, ambos codificam proteínas de
matriz tem sido observado o aumento de sua expressão em células-tronco
mesenquimais com capacidade e formação óssea (LARSEN et al., 2009). O
gene lumican foi identificado com expressão aumentada, também durante o
sétimo dia, nos trabalhos de Rauf e Seth (2002).
A decorina (DCN), um membro do grupo dos proteoglicanos pequenos
ricos em leucina (SLRPs), é uma das moléculas constituintes da matriz
extracelular capaz de regular a fibrilogênese do colágeno (VOGEL; TROTTER,
1987; WEBER et al., 1996). Interage com uma variedade de proteínas envolvidas
na regulação e formação da matriz extracelular, na migação, diferenciação,
proliferação celular e interação célula à célula (IOZZO, 1999). Apesar de seu
papel fundamental durante o início da modelação da matriz extracelular, esta
molécula é removida ou degradada antes da mineralização da matriz extracelular
in vivo (MOCHIDA et al., 2009). Entretanto, alguns autores discordam quanto a
expressão inicial da Decorina, indicando o aumento de sua expressão durante o
período de mineralização de matriz (GUTIERREZ et al., 2006).
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As isoformas de colágeno COL4A4, COL8A2, COL11A1 e COL19A1 bem
como as demais proteínas envolvidas em sua síntese e glicoproteínas de matriz
exercem um papel fundamental durante os primeiros momentos do processo de
diferenciação das CTMh em osteoblasto, e são expressas durante o início da
diferenciação (KAUR et al., 2010; THALJI et al., 2014).
Outros componentes fundamentais na formação de matriz como a
fibromodulina (FMOD) participam na montagem das fibras de colágeno da matriz
extracelular (WESTERGREN-THORSSON et al., 1998). A expressão de
fibromodulina em osteoblastos é modulada pela co-expressão de Osterix e
Runx2 (ARTIGAS et al., 2014). A tromboespondina (THBS1) também liga-se a
diversos componentes da matriz extracelular incluindo colágeno e hidroxiepatita
bem como inúmeras proteínas não colágenas como osteonectina, fibronectina,
osteopontina e proteoglicanos (REBHAN et al., 2017). Esta proteína é capaz
ainda de inibir a angiogênese e tumorigênese, regular a diferenciação
osteogênica de células mesenquimais estaminais estimulando a via TGF-β (WEI
et al., 2013).
Muitas das proteínas expressas durante o sétimo dia são secretadas e
incorporadas a matriz com um papel fundamental na atividade osteoblástica,
como a proteína de ligação a fator de crescimento 5 (IGFBP5), que funciona
como um regulador da proliferação dos osteoblastos, Noggin (NOG), com
regulação da via TGF𝛽 e BMP4, além de outras componentes do espaço
extracelular como a proteína cordina (CHRD) (ANDRESS, 2001; MCMASTER et
al., 2010).
E ainda outras proteínas essenciais para a formação óssea como a
glicoproteína de melanoma não metastático B (GPNMB) e a proteína integrina
IGF2, que durante a indução osteogênica aumenta a expressão de marcadores
específicos de osteoblastos (HAMIDOUCHE et al., 2010).
Dentre os possíveis marcadores estão moléculas localizadas na
membrana celular como integrinas (ITGA1) que participam no processo de
adesão e sinalização podendo contribuir para a diferenciação progressiva do
osteoblasto e para o início de uma mineralização de matriz (SCHNEIDER et al.,
2001). A molécula intercelular de adesão 1 (ICAM1), cujo gene aparece em
nossa análise com expressão aumentada participa na adesão celular (TANAKA
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et al., 1995) e é associada ao início da diferenciação na interação com
biomateriais (JAMPEL et al., 2009).

5.1.2 Análise da expressão diferencial de variantes de splicing durante a
diferenciação das CTMh em osteoblasto
Em organismos eucarióticos, é necessário que um RNA transcrito a partir
de um fragmento de DNA passe por modificações antes de tornar-se um RNA
mensageiro funcional. Essas modificações incluem a retirada de determinadas
sequências, denominadas íntrons, e a união dos fragmentos restantes,
chamados éxons, no processo conhecido como splicing (CLANCY, 2008).
Assim, o mecanismo de splicing que monta os RNAs mensageiros a partir
de precursores muito maiores é um modo versátil de regulação gênica. As
alterações na escolha do sítio de splicing resultam em efeitos diversos no RNA
mensageiro e na proteína final produzida. Geralmente, os padrões de splicing
alternativo determinam a inclusão de uma sequência codificante no RNA
mensageiro, originando isoformas proteicas que diferem em sua sequência
polipeptídica e, consequentemente, na sua atividade química e biológica
(BLACK, 2003; WAHL et al., 2009).
O splicing alternativo é um mecanismo crucial para a regulação gênica e
para a geração de diversidade proteômica. Estima-se que quase 95% de todos
os genes humanos com múltiplos éxons sofrem splicing alternativo. No reino
animal o splicing alternativo desempenha um papel importante na geração de
diferentes produtos proteicos que atuam em diversos processos celulares,
incluindo o crescimento, diferenciação e morte celular (BLACK, 2003; WAHL et
al., 2009).
Durante a osteogênese alguns genes relacionados a diferenciação
apresentam um padrão de expressão de isoformas proteicas diferenciado em
decorrência do splicing alternativo. Como é o caso do gene RUNX2, que possui
quatro isoformas proteicas das quais duas exercem influência sobre a expressão
do gene da osteocalcina, fundamental durante a osteogênese (MAKITA et al.,
2008). A variante de splicing do gene PEBP2 alpha A, til-1 G2, também é capaz
de aumentar a expressão de osteocalcina pela ativação do promotor deste gene
(AKIYAMA et al., 1999). A osteocalcina, que exerce influência durante a
osteogênese e é um dos marcadores para os osteoblastos maduros, também
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possui uma isoforma relacionada a malignidades hematológicas da medula
óssea (WIHLIDAL et al., 2006). Ainda, genes referentes ao fator de crescimento
de hepatócitos (HGF), ao VEGF-A (FAURE et al., 2008; FRISCH et al., 2016), e
acetilcolinesterase (GRISARU et al., 1999).
As isoformas do gene TAF4 com domínios modificados tem sua
expressão aumentada no início da diferenciação das células tronco
mesenquimais em osteoblasto (KAZANTSEVA et al., 2013).
Para o gene MBOAT1, a não predominância da isoformas em nenhum dia
de diferenciação específico impede que se faça a correlação da presença da
variante de splicing com o processo de diferenciação. O aparecimento de splicing
alternativo para este gene já foi documentado por outros estudos (DAUWERSE
et al., 2007) entretanto não há correlação entre o evento de splicing alternativo
e a diferenciação em osteoblasto já registrado. O aparecimento da variante de
splicing para o gene ITGA1 não pode ser associado a diferenciação em
osteoblasto pois ocorre em apenas um dos cordões umbilicais.
Para o gene GMPS, codificante da proteína guanina monofosfato sintase,
ocorrem duas isoformas de splicing alternativo, ambas ocorrem em apenas um
dos cordões umbilicais. Não podendo assim correlacionar o aparecimento destas
isoformas, ou até mesmo a sua redução com a diferenciação em osteoblasto.
O gene DCN, codificante da proteína de matriz extracelular decorina,
apresenta variante de splicing com expressão aumentada nas amostras
indiferenciadas e nas amostras diferenciadas, não seguindo um padrão
relacionado ao curso do processo de diferenciação.
O gene CDC42, codificante da proteína de controle de divisão celular,
apresenta uma isoforma de splicing com maior expressão dentre as amostras do
segundo dia de diferenciação em um dos cordões umbilicais (FC -0,828 log 10),
não sendo assim correlacionada com o processo de diferenciação osteogênica.
O gene COL5A1, apresenta duas variantes. Para este gene a variante
com salto de éxon ASE1 é mais frequente nas amostras indiferenciadas e nas
amostras dos primeiros dias de diferenciação enquanto que a variante ASE2 é
mais frequente nas amostras que já estão submetidas ao tratamento para a
diferenciação osteogênica. Podendo esta variação de variantes estar
relacionada com a diferenciação das CTMh em osteoblasto.
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5.1.3 Análise da expressão diferencial de genes não codantes durante a
diferenciação das CTMh em osteoblasto
O termo RNA não codante (ncRNA) é normalmente utilizado para
designar o RNA que não codifica proteína e a

maioria dos genomas de

mamíferos e outros organismos complexos é de fato transcrito em ncRNAs, que
podem sofrer splicing alternativo resultando em diferentes produtos (MATTICK;
MAKUNIN, 2006).
Há pouco tempo atrás a maioria dos RNAs não codificantes (ncRNAs)
eram conhecidos pelo seu desempenho em funções relativamente genéricas nas
células como os RNAs ribossômicos e transportadores, envolvidos na tradução
de RNA mensageiro; os RNAs nucleares (snRNAs), envolvidos no splicing e os
pequenos RNAs nucleolares (snoRNAs), envolvidos na modificação dos RNAs
ribossômicos (MATTICK; MAKUNIN, 2006). Entretanto os avanços contínuos na
transcriptômica resultaram no reconhecimento dos ncRNAs enquanto uma
expressão funcional do genoma, ocupando não apenas o papel de um simples
mensageiro (MERCER et al., 2009) desempenhando um papel crucial na
maquinaria de sinalização intracelular controlando a expressão gênica, a
fisiologia e o desenvolvimento celular por diversos mecanismos (MATTICK;
MAKUNIN, 2006).
A maioria dos ncRNAs reguladores são classificados como micro-RNAs e
lncRNAs, pequenos RNAs de 20-24 nucleotídeos (miRNAs) e RNAs longos não
codificantes (lncRNAs, 200 nucleotídeos). Cada classe de ncRNAs opera
através de mecanismos distintos, mas seus caminhos para a regulação da
expressão gênica estão inter-relacionados (HASSAN et al., 2015).
Quase todos os estudos de perfil de expressão de miRNA apresentam
miRNAs semelhantes em células-tronco mesenquimais indiferenciadas. Estes
ncRNAs inibem os reguladores transcricionais principais das linhagens
difereciadas (por exemplo, Runx2, Sox 9, PPARg, C / EBPa, MyoD), até que
estas

células

recebam

um

estímulo

por

fatores

hormonais

ou

de

desenvolvimento ou outros sinais fisiológicos necessários para a diferenciação
fenotípica (HASSAN et al., 2015).
Os microRNAs (miRNAs) têm demonstrado mediar MSCs proliferação e
diferenciação em tecidos esqueléticos.O MicroRNA-204 é capaz de regular a
expressão de Runx2 (HUANG et al., 2010).
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Uma das funções mais importantes previstas pela primeira vez por Jacob
e Monod (1961) para os ncRNA é a função reulatória da transcrição. Estes RNAs
são

capazes

de

controlar

a

expressão

de

durante o funcionamento normal dos organismos e

diversos

genes,

durante o

seu

desenvolvimento através da modelação da arquitetura da cromatina, regulação
da transcrição, do splicing do RNA, da regulação da tradução e turnover
(PONTING et al., 2009; COSTA, 2010).
Com o desenvolvimento das tecnologias de sequenciamento de nova
geração como RNA-Seq o conhecimento sobre o transcriptoma humano e de
outros animais foi expandido. Os estudos mais recentes de RNA-Seq revelaram
a existência de transcritos longos.
Os RNAs longos não codantes foram descritos pela primeira vez durante
o sequenciamento de bibliotecas de cDNA em ratos (OKAZAKI et al., 2002).
Neste trabalho foram identificados RNAs não codantes com expressão
crescente ao longo do processo de diferenciação, podendo estes desempenhar
algum papel durante este processo (Figura 17).
Apesar da identificação de diversos RNAs não codificantes com
expressão aumentada ao curso do processo de diferenciação, não foram
identificados outros RNAs já associados com a diferenciação osteoblástica como
miRNA15b (VIMALRAJ et al., 2014), miR-34a (GRILLI et al., 2015) e as famílias
miR-30, let-7 e os RNAs não codantes miR-21, miR-16, miR-155, miR-322
Snord85 (EGUCHI et al., 2013) uma vez que a metodologia utilizada, de
sequenciamento por RNA-Seq não é preferencial para a identificação de micro
RNAs.
Não se pode afirmar com certeza se os RNAs não codantes com
expressão crescente durante a diferenciação osteogênica induzem o processo
de diferenciação ou se têm sua expressão aumentada em consequência de tal
processo. Para confirmar o papel destes RNAs durante a diferenciação é
necessário o estudo do efeito da sua ausência para a diferenciação deste tipo
celular em osteoblasto, ou usar um método mais específico para capturar estes
tipos de RNAs ao longo da diferenciação.
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5.2 Análise de transcriptoma total e de vias e processos biológicos
correspondentes
As abordagens de estudo de genoma completo em sua maioria avaliam a
expressão de milhares de genes em diferentes estágios de modificação celular.
Estes genes são então classificados segundo as sua variação de expressão em
relação à sua expressão na situação controle. Os genes com alterações mais
significativas são escolhidos e analisados (RYBARCZYK-FILHO et al., 2011).
Neste trabalho, esta abordagem foi utilizada em conjunto com a criação
de um perfil de expressão que possibilitou a visualização da dinâmica de
expressão gênica. Os dois resultados são mostrados e comparados.
Sabe-se que durante a diferenciação das CTMh em osteoblasto há
aumento no processamento de RNA (LIAN et al., 1998). Nossa análise de perfil
de expressão revela ainda a redução na expressão de genes envolvidos nas vias
de degradação de RNA (Figura 18B). Este grupo de genes com expressão
reduzida ao longo da diferenciação apresenta como proteinas centrais (hub e
bottleneck) proteínas ribossomais (RPL7) com capacidade inibir a tradução livre
de mRNA (HANNA; HUBEL, 2009).
Ainda enquanto proteínas centrais deste mesmo grupo aparecem
proteínas envolvidas em processos celulares fundamentais para a divisão celular
como a proteína GMPS (Guanine Monophosphate Synthase), envolvida na
síntese de novo de nucleotídeos de guanina essenciais para a síntese de DNA
e RNA e para a formação de GTP (HAYERS, 2003). A diminuição da expressão
do gene GMPS é esperada dado que os processos de divisão e proliferação
celular são reduzidos com o avanço do processo de diferenciação celular,
(OWEN et al., 1990). Ao mesmo tempo, há diminuição do metabolismo basal e,
consequentemente, dos processos que envolvem o metabolismo de glicose, o
que pode indicar um direcionamento energético para a diferenciação em
detrimento de outras funções celulares características da proliferação celular
(STEIN; LIAN, 1993).
O segundo grupo gênico de expressão diminuida durante a diferenciação
celular engloba genes relacionados à manutenção do citoesqueleto englobando
enquanto proteínas centrais pequenas GTPases com função de reorganização
do esqueleto de actina, motilidade e forma celular (Figura 18B).
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A diminuição dos processos de reorganização do citoesqueleto pode
surgir durante o período de diferenciação em osteoblasto, em consequência da
diminuição da proliferação celular, a qual dá lugar aos processos de
diferenciação celular (OWEN et al., 1990). É sabido que durante a osteogênese
ocorre desorganização do citoesqueleto e o aparecimento de fibras de actina
mais finas (YOUREK et al., 2014). Para além disto, as mudanças nos padrões
de adesão das CTMh à matriz extracelular modulam a atividade desta proteína,
que por sua vez induz a diferenciação osteogênica nas CTMh (GAO et al., 2011).
O gene codificante da Ubiquitina (UBC) no grupo V13 foi identificado
enquanto bottleneck. Esta proteína apresenta-se livre ou ancorada a outras
proteínas, e a sua conjugação pode levar a vários efeitos dentro da célula,
dependendo dos resíduos aos quais a ubiquitina é conjugada. A regulação
exercida pela ubiquitina quando da diminuição da transcrição do seu gene
impede a entrada da célula em diferenciação no ciclo celular, impedindo sua
proliferação e estimulando o processo de diferenciação (GLICKMAN;
CIECHANOVER, 2002).
O ciclo celular e a proliferação celular tem relações de antagonismo com
os processos de diferenciação celular (RUIJTENBERG; HEUVEL, VAN DEN,
2016), podendo então haver diminuição da ocorrência do ciclo celular durante a
diferenciação.
Por sua vez, a proteína CDC42 considerada central neste grupo, tem
papel na diferenciação celular, ainda que não em osteoblasto, mas sim em
condrócitos (KIM et al., 2016), e a diminuição da sua expressão enquanto
proteína hub pode indicar o desvio do caminho condrogênico para a
diferenciação osteogênica. Já na ocorrência de deleção total do gene desta
proteína a célula é direcionada à diferenciação adipogênica (WUERFEL et al.,
2012).
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Figura 18: (A) Eventos observados pela análise em Transcriptogramer com maior intensidade
durante o terceiro dia de diferenciação; Eventos observados de maneira gradual ao longo do
processo de diferenciação. Fonte: Autor.

O grupo de genes P15 engloba genes relacionados às vias de sinalização
com receptores acoplados à proteína G, homeostase química, regulação
negativa do crescimento de hepatócitos e resposta ao interferon gama com
expressão aumentada.
A ativação de receptores acoplados a proteína G tem papel na homostase
dos osteoblastos devido à sua capacidade de regular os níveis de cálcio
intracelular durante a proliferação e o remodelamento ósseo (HAUACHE, 2001;
HSIAO et al., 2008). A regulação negativa do crescimento de hepatócitos está
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relacionada ao destino celular assumido pelas células durante a diferenciação.
Para que haja a diferenciação em osteoblasto, é necessário que os outros
possíveis destinos celulares sejam inibidos. O interferon gama (IFN-γ) é uma
citoquina produzida localmente no microambiente ósseo por células de origem
imunitária, bem como por células estaminais mesenquimais. Durante a
osteogênese, o interferon gama funciona como um regulador autócrino das
CTMh podendo ser utilizado enquanto parte do tratamento contra a osteoporose
(DUQUE et al., 2011).
Enquanto bottleneck, foi identificado o gene codificante da proteína RGS6
(Regulator Of G-Protein Signaling 6). Esta proteína contém um domínio RGS
ativador de GTPases e é capaz de regular negativamente a sinalização da
proteína G, modulando atividades neuronais, cardiovasculares e linfocitárias
(CHATTERJEE et al., 2003).
No grupo V15, enquanto hubs, foram identificados os genes codificantes
das proteínas receptoras SUCNR1 (Succinate Receptor 1) e PPBP (Pro-Platelet
Basic Protein). O receptor de membrana SUCNR1 é um receptor acoplado à
proteína G para o succinato, uma molécula intermediária do ciclo do ácido cítrico,
e está envolvido no desenvolvimento de células progenitoras hematopoiéticas
(HE et al., 2004; GILISSEN et al., 2016). Já a proteína PPBP é um fator de
crescimento derivado de plaquetas pertencente à família de quimiocinas CXC.
Este fator de crescimento é um ativador de neutrófilo com capacidade de
estimular vários processos celulares incluindo a síntese de DNA, mitose,
glicólise, acumulação de AMP cíclico intracelular, secreção de prostaglandina E2
e síntese de ácido hialurónico e glicosaminoglicania sulfatada, além de
apresentar atividade antifúngica e bactericida (WHEATLEY, 1991; KRIJGSVELD
et al., 2000).
A via KEGG mais enriquecida neste grupo de genes está relacionada à
sinalização por canais de cálcio. Nos osteoblastos, a elevação das
concentrações de cálcio é resultado de um aumento na liberação de Ca 2+ do
retículo endoplasmático e/ou do influxo de Ca2+ extracelular através de canais
de cálcio. Já é comprovado que o cálcio, em conjunto com a calmodulina, a
proteína cinase dependente de calmodulina (CaMKII), e o fator nuclear de
células-T ativadas (Cn/NFAT) é capaz de modular a proliferação da
diferenciação em osteoblastos (ZAYZAFOON, 2006).
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O grupo P20 contém genes relacionados ao transporte de cátions e
transporte transmembrana por canal de potássio, sendo, assim, a grande parte
das proteínas deste grupo de receptores de membrana. As vias KEGG mais
enriquecidas são vias de elongação de ácidos graxos e relacionadas às
interações dos receptores de membrana com seus ligantes.
No grupo V20, foi identificado enquanto bottleneck o gene codificante da
proteína KCNA2 (Potassium Voltage-Gated Channel Subfamily A Member 2) que
constitui canal cuja função principal é o transporte transmembranar de potássio.
Para

além

dessa

função,

o

canal

KCNA2

regula

a

liberação

de

neurotransmissores, a frequência cardíaca, a secreção de insulina, a
excitabilidade neuronal, o transporte de eletrólito epitelial, a contração de
músculo liso e o volume celular (OVSEPIAN et al., 2016).
Os canais de potássio já são conhecidos por sua função reguladora em
células com propriedades em células excitáveis tais como neurônios e células
musculares. Estes canais também desempenham funções na proliferação
celular, diferenciação e sobrevivência em células não excitáveis. Em especial,
as famílias de canais Kv7 têm papel na diferenciação osteogênica de CTMh
(YANG et al., 2016).
Sabe-se que, na via Wnt, as lipoproteínas associadas a receptores Lrp5
e Lrp6 desempenham papel fundamental durante a formação dos osteoblastos,
seja modulando o metabolismo de ácidos graxos ou definindo destino celular e
regulando os mecanismos de homeostase (FREY et al., 2015). Entretanto, ainda
não é definida a relação entre a elongação de ácidos graxos e a diferenciação
das CTMh em osteoblasto.
O grupo P21 contém genes relacionados à regulação da migração celular,
e ao transporte de substâncias por vesículas. A migração das células na de
linhagem osteoblástica, incluindo preosteoblastos e osteoblastos, possui papel
fundamental na formação óssea (ARYAL A C et al., 2015). O transporte de
substâncias por vesículas permite que os osteoblastos formem sua estrutura a
partir da secreção da matriz extracelular de colágeno sobre a qual os cristais de
apatita se depositam posteriormente. Tais vesículas podem conter fosfato de
cálcio importante na mineralização óssea (BOONRUNGSIMAN, 2012) como
também podem ser vesículas resultantes de endocitose fundamental na
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sinalização de receptores de hormônios da paratireóide (STENBECK; COXON,
2014).
No grupo V21, foram identificados enquanto bottlenecks, o gene
codificante da proteína COG6 (Component Of Oligomeric Golgi Complex 6) e o
gene codificante da proteína TRAPPC8 (Trafficking Protein Particle Complex 8)
e enquanto hub o gene codificante da proteína COG8.
A proteína COG6 constitui uma subunidade do complexo de Golgi
conservado que é necessário para manter a estrutura e atividade normal do
aparelho de Golgi (UNGAR et al., 2002). Já a proteína TRAPPC8 apesar de não
ser parte integrante do aparato de Golgi participa no tráfego de suas vesículas
(SCRIVENS et al., 2011).
A via KEGG mais enriquecida é a via de metabolismo da vitamina B6 que
em conjunto com outras vitaminas atua enquanto fator protetivo contra a fratura
óssea (DAI; KOH, 2015).
O grupo de genes P18, cuja maior expressão é percebida após o terceiro
dia de tratamento, contém genes relacionados à biossíntese de lipídeos e a
regulação da exocitose pela célula em diferenciação (Figura 18A).
A biossíntese pode ainda ser ocasionada pela maior disponibilidade de glicose
no meio de cultura. Os lipídeos são compontes principais da membrana
plasmática e os produtos da via biossintética do colesterol são importantes para
a diferenciação das CTMh em osteobastos funcionais capazes de formar uma
matriz mineralizada (LI et al., 2013).
As funções moleculares principais neste grupo são as de proteínas
oxiredutases e monooxigenases. A oxidação lipídica parece ter um papel
antagonístico a sinalização da via Wnt e na atividade osteogênica (ALMEIDA et
al., 2009). O enriquecimento destas vias durante o terceiro dia em ambas as
replicatas pode sinalizar a necessidade de que tais processos ocorram durante
um o inicio da diferenciação.
As vias KEGG mais enriquecidas são vias de metabolismo de
xenobióticos pelo citocromo p450 e as vias do metabolismo do retinol e do ácido
araquidônico. O ácido araquidônico pode impedir a diferenciação dos
osteoblastos, fazendo-se então necessário o seu metabolismo para que possa
ocorrer a diferenciação (YOSHIDA et al., 2007). Os metabólidos derivados do
metabolismo de acidos graxos poliinsaturados como o ácido araquidônico
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podem modular a diferenciação de CTMh em adipócitos e em osteoblastos
(CASADO-DÍAZ et al., 2014).
Estes resultados permitem caracterizar o início da diferenciação como um
momento de pouca degradação de RNA que pode ser resultante do processo de
diferenciação. Com a diferenciação, a célula passa a reduzir os eventos
relacionados à proliferação celular como a manutenção do metabolismo de
glicose e a organização do citoesqueleto, necessária a divisão celular,
direcionando seus esforços celulares em função do comprometimento celular
osteogênico em detrimento da proliferação celular.
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6.0 CONCLUSÕES
•

A reprodução do modelo in vitro do início da diferenciação de célulastronco mesenquimais humanas em osteoblastos foi alcançado com
sucesso neste trabalho e o conjunto de resultados produzido oferece uma
observação qualitativa mais abrangente do início do processo de
diferenciação do ponto de vista molecular.

•

A análise de RNA-Seq corroborou, de maneira qualitativa com a definição
da diferenciação das células-tronco mesenquimais em osteoblasto em
três fases diferentes: proliferação, amadurecimento de matriz e
mineralização de matriz, entretanto neste trabalho observou-se o
aumento qualitativo na expressão de componentes de matriz extracelular
logo após o segundo dia de indução em meio osteogênico.

•

Os genes característicos do fenótipo osteoblástico MMP10, NR1I3, e
TWIST1 tiveram sua expressão aumentada durante o primeiro dia de
indução a diferenciação e os genes TMEM119, FGF9, ICAM1 e ITGAM
tiveram sua expressão aumentada durante o terceiro dia de diferenciação.

•

O estudo da ontologia gência do transcriptoma revelou que durante os
três primeiros dias de indução a diferenciação ocorre diminuição
processos biológicos de manutenção de metabolismo basal, degradação
de RNA e organização do citoesqueleto. Ocorre ainda um aumento
qualitativo na expressão de receptores, reguladores dos níveis cálcio,
citocinas, transportadores de membrana e, e genes relacionados a vias
de enlongação de ácidos graxos.

•

A partir do terceiro dia de diferenciação ocorre o aumento na expressão
de genes envolvidos na regulação da diferenciação celular e em outros
processos biológicos que oferecem suporte à diferenciação em
osteoblasto, nomeadamente os processos de adesão celular, sinalização
e resposta à fatores químicos externos. Durante o terceiro dia de
diferenciação também há aumento na expressão de genes relacionados
à biossíntese e processamento de lipídeos, genes codificantes de
oxiredutases e monooxigenases bem como componentes de rafts de
membrana.
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•

Foram observados novos RNAs não codificantes, com funções ainda não
conhecidas com aumento de expressão durante o início da indução à
diferenciação.

•

É possível que as mudanças celulares que levam a célula a entrar em
diferenciação possam ter origem durante os três primeiros dias de
tratamento osteogênico.

Estudos adicionais in vitro e in vivo devem ser realizados no intuito de
investigar a relevância funcional dos genes identificados neste trabalho bem
como os dados obtidos in silico devem ser confirmados por PCR de modo a
validar os achados deste trabalho.
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APÊNDICES
APÊNDICE 1 – Metodologia não executada pelo autor

Isolamento, expansão e indução à diferenciação das (CTMh-CUP) em
osteoblasto
Os protocolos de isolamento a expansão e a indução a diferenciação das
(CTMh-CUP) em osteoblasto foram executados pela professora Dra. Susana
Margarida Gomes Moreira, durante seu período pós-doutoral no Laboratório de
Biologia Molecular e Genômica da UFRN. Duas amostras com cerca de 15 cm
de comprimento de cordões umbilicais foram coletadas, com a devida
autorização das mães, para a realização do estudo conduzido por meio deste
projeto. O material foi recolhido em concordância com a metodologia proposta
pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para partos realizados
na Maternidade Escola Januário Cicco, pertencente à Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN), Natal-RN, e seguindo as medidas aprovadas pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, protocolo nº FR132464. O isolamento e
caracterização das CTMh da parede da veia dos cordões umbilicais (CUP) foi
realizado conforme protocolo estabelecido no Laboratório de Biologia Molecular
e Genômica (LBMG) da UFRN, tendo por base métodos descritos por Duarte et
al (2012).
Os cordões umbilicais foram transportados em frascos de vidro em
tampão de transporte contendo PBS 1x acrescido de 3% antibiótico/antimicótico
(GIBCO). Uma vez no laboratório, cada cordão foi lavado com PBS 1X acrescido
de 1 a 3% de antibiótico/antimicótico (GIBCO) para eliminação se sangue e
restos de material. Em seguida, o cordão foi canulado com cânula (sampling site
coupler da Baxter) para lavagem com PBS 1X. Em seguida, uma das
extremidades da veia foi fechada para realização da desagregação enzimática
do endotélio e subendotélio da mesma com 10 mL de 0,5% de colagenase tipo
IV (Worthington) por 40 minutos a 37 ºC.
Após a desagregação, foi injetado à veia 10 mL de meio α-MEM (GIBCO)
com 20% de SFB (Soro Fetal Bovino). A seguir, o cordão foi massageado
suavemente para a liberação total das células da parede. As células liberadas
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foram transferidas para tubos Falcon de 15 mL. A suspensão celular foi
centrifugada a 12.000 rpm durante 6 minutos e ressuspendida em meio α-MEM
(GIBCO)

enriquecido

com

20%

de

SFB

e

3%

de

antibiótico

(penicilina/estreptomicina [PE] - GIBCO). Foi realizada, subsequentemente, a
semeadura em frascos de cultura T25 seguida de incubação (37º C, atmosfera
umidificada com 5% de CO2) para que as células aderissem aos frascos.
Ao fim de 48 horas, as células não aderidas foram eliminadas e as
aderidas (CTMs) foram tripsinizadas com 1 mL de 0,25% de tripsina/EDTA. A
expansão foi feita após a contagem celular em câmara de Neubauer com o
corante Trypan Blue (GIBCO), as células foram plaqueadas novamente em
densidade celular de 4000 células/cm2 em diferentes frascos de cultura, este
procedimento caracteriza uma passagem (P) celular.
As células foram monitoradas em microscópio invertido (CKX 41,
OLYMPUS) e a troca de meio foi realizada a cada 72 horas, ou até atingirem a
confluência de 60%, sendo cultivadas até 21 dias. Após completado esse tempo,
as células foram fixadas com álcool 70% por 1 hora e a matriz extracelular rica
em cálcio da diferenciação osteogênica foi corada com 1 mL de solução 2% de
vermelho de Alizarina (Alizarin Red – Sigma) pH 4,1 por 30 minutos.
As células obtidas dos dois cordões umbilicais foram identificadas como
CUP014 e CUP015 (Figura 19). Ambas, foram cultivadas em meio básico de
cultura D-MEM (GIBCO) enriquecido com 10% de SFB, 1% de PE e 1% de Lglutamina (Sigma), e, em simultâneo, em meio de cultura enriquecido com
fatores indutores da diferenciação osteogênica: D-MEM enriquecido com 10%
de SFB, 1% de PE, 1% de L-glutamina, 50 µM de ácido ascórbico (Sigma), 10
mM de beta-glicerolfosfato (MP Biomedicals) e 0,01 µM de Dexametasona
(Sigma). O meio foi trocado a cada 3 dias durante um período de 21 dias de
diferenciação.
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Figura 19: Organização da construção das bibliotecas, em branco estão as amostras
indiferenciadas em 7 e em 0 dias e em tons de azul estão as amostras em diferenciação
osteogênica. Fonte: Autor.

Após 24 horas, 48 horas, 72 horas e 7 dias de tratamento, as células foram
coletadas e armazenadas à -80 ºC até a extração de RNA mensageiro.

Extração de RNA e sequenciamento
As células recuperadas da criopreservação, conforme protocolo de Duarte
et al. (2012), tiveram seu RNA total extraído e purificado utilizando kit comercial
GE Ilustra RNAspin seguindo as instruções do fabricante.
Inicialmente, foi feita a ruptura celular em nitrogênio líquido e
homogeneização por centrifugação 5000 x g durante 1 minuto. O precipitado
celular foi lavado com 500 µl de PBS e centrifugado novamente. Em seguida
precipitado celular foi ressuspendido em 350 µl de solução de “lise” e 3.5 µl
β-Mercaptoetanol.
O conteúdo lisado foi filtrado em coluna RNAspin Mini Filter por
centrifugação a 11 000 × g por 1 minuto e posteriormente eluído em 350 µl etanol
(70%) com auxílio de vórtex. O lisado foi adicionado a uma nova coluna RNAspin
Mini Column e centrifugado a 8000 × g por 30 segundos. A coluna foi transferida
para um novo tubo coletor e lavada por centrifugação (11 000 × g por 1 min) com
350 µl de tampão de dessalinização.
Em seguida, a coluna foi incubada a temperatura ambiente com 95 µl de
mistura de reação de DNase I por 15 minutos. Em seguida, a coluna foi lavada
por centrifugação com tampões de lavagem indicados pelo fabricante. O
conteúdo de RNA presente na coluna foi eluído em 100 µl de água livre de RNase
e centrifugado a 11 000 × g por 1 minuto.
A quantificação de RNA foi realizada no Laboratório de Biologia Molecular
e Genômica (LBMG) da UFRN utilizando o espectrofotômetro Nano Vue. Assim,
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foi constatada a disponibilidade de quantidade suficiente de amostra, de 0,4 a
4µg, para a construção da biblioteca de cDNA segundo as orientações do High
Capacity cDNA reverse transcription Kit (Applied Biossystems).
A qualidade do RNA extraído foi avaliada utilizando Bioanalyzer
constatando a qualidade da amostra que posteriormente foi enviada para o
sequenciamento no Laboratório Central de Tecnologias de Alto Desempenho da
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. O sequenciamento RNA-Seq
foi realizado utilizando tecnologia Illumina – HIseq 2500m 2 x 100pb paired-end
(Laboratório Central de Tecnologias de Alto Desempenho da Universidade
Estadual de Campinas, UNICAMP), com base no cDNA de ambos os cordões
com as amostras do RNA das culturas com 0 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias de cultivo
em meio osteogênico, e com 7 dias de em ambos os meios (Figura 19). Uma das
amostras indiferenciadas (0 dia) do cordão CUP014, foi perdida.
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APÊNDICE 2 – 30 genes de maior e menor expressão

Tabela 6: 30 Genes de maior expressão (up regulados).

7º dia
(indiferenciado)
KRT17
CLSTN2
ITGA8

1ºdia

2º dia

3º dia

7º dia

ADM2
TNNT2
KRT16

TNNT2
PCSK9
CA11

PCSK9
TNNT2
ITGA8

COMP
ITGA8
OAS1

INHBE

NDUFA4L2

INMT

IFI44L

TNNT2

NDUFA4L2

GRIP2

CLSTN2

TNNT2

COMP

PSAT1
DDIT4

FABP3
INHBE

SLC2A5
GRIP2

AGT
FNDC1

MYH11
FNDC1

SLC6A9

HS3ST3B1

WISP2

CHI3L1

SAA1

CBS

ECEL1P2

HS3ST3B1

NPR1

GPR116

RP11-125B21.2

BRSK2

AGT

PCSK9

EGFL6

CHAC1
PCDH1

ASPN
DDIT4

IRS2
CDHR1

IFITM1
OAS2

SLC2A5
PODN

ARHGAP9

ITGA8

FNDC1

CDHR1

SORBS1

PCK2

FIBIN

FABP3

MX1

RGS5

PRKCZ

H19

APOE

HS3ST3B1

SERPING1

ASNS

SCRG1

TACSTD2

UNC13A

RPPH1

FBLL1
MT1F

SLC6A9
PPL

PTGDS
CA11

PTGDS
MGP

SFRP4
HSPB3

ECEL1P2

IFITM1

TMEM119

GRIP2

SAA2

PCSK6

FAM65B

INHBE

BST2

IGFBP5

RN7SL2

NPR1

RANBP3L

PTPRO

MGP

ULBP1

RP11-125B21.2

MAN1C1

B4GALNT3

SULF1

SLC7A11

MKX

SLC7A7

PODN

PTPRZ1

OAS1

TNXB

ECEL1P2

SLC2A5

ITIH3

CDH3
PCSK9

INMT
OAS1

PODN
ANO3

MX2
RSAD2

INMT
C4B

CTC-297N7.11

PCSK6

TNFSF15

BRSK2

SLC7A7

CASS4

CYP26B1

PTPRO

MXRA5

SOD3
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HS3ST3B1

AC006273.5

KCNN2

INMT

ICAM5

NOG

CDH3

PLA2G3

SYPL2

P2RX1

Tabela 7: 30 Genes de menor expressão (down regulados).

1ºdia

2º dia

3º dia

7º dia

ELF3

HAS2

WNT7B

RPL9P9

7º dia
(indiferenci
ado)
CRHBP

IL6

TRIM55

RPL9P9

EGR3

STYK1

EHF

EGR3

IL1RL1

WNT7B

TOX

CXCL2

IL1RL1

HAS2

FAM64A

MYPN

IGFN1

GRPR

RP11-731J8.2

DEPDC1

TMEM26

SLC6A1

CLDN2

SGOL1

SAPCD2

KITLG

RP5-968J1.1

HIST1H2BH

LMO2

TIE1

SERPINB2

RBM12B-AS1

WNT7B

CDKN3

TROAP

LMO2

LIF

RP11-1069G10.2

MYPN

AF131217.1

NDP

RP11-573D15.9

RP11-272L13.3

ADAMTS17

CENPA

RGS17

RP11-863K10.4

RP11-132A1.4

BLM

RP11-731J8.2

WNT7B

RP11-221N13.2

EGR1

APOBEC3B

CDC20

PTPRN2

HAS3

RP11-685N10.1

SAPCD2

LINC01085

COL17A1

RP11-267A15.1

AC011893.3

NTSR1

SKA3

TMSB15A

SERPIND1

RP11-873E20.1

KRT15

MYB

DUSP4

PRDM1

RP11-111F5.2

ANXA10

BIRC5

HGF

MUSK

RP11-731J8.2

PAQR4

KIF20A

CXCL6

SLC22A3

TNFRSF11A

SKA3

CDKN3

ANGPT2

CCL2

KIF21B

MND1

GABRA4

ADAMTS17

ASB2

KRT79

FAM64A

IL7R

HAS2

PDZK1IP1

SLC7A2

IL7R

NEIL3

GABRB1

CSF3

CLDN14

CDC20

HMMR

ZSWIM5P3

CXCL1

PDZK1IP1

OSTN

DLGAP5

AF131217.1
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PDZRN3-AS1

SOST

SPC24

APOBEC3B

LINC01085

TRIM55

SERPIND1

DEPDC1

UBE2C

EGR3

CXCL6

CSF3

TNFRSF11A

MYBL2

AFF2

ANGPTL4

NR1I2

NCAPH

NCAPH

RP1154O7.1

IL8

CD93

RP3-402G11.25

SKA1

MYB

MCHR1

GAL

CADPS

RAB38

RP11731J8.2

DIO2

ESM1

RPL9P8

RPL9P8

ANXA10
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APÊNDICE 3 – Perfil transcricional em Transcriptogramer e identificação de processos biológicos

Figura 20: Perfil transcricional em Transcriptogramer e identificação de processos biológicos - CUG014
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Figura 21: Perfil transcricional em Transcriptogramer e identificação de processos biológicos - CUG015
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APÊNDICE 4 – Ontologia gênica com grupos identificados

Figura 22: Ontologia gênica com grupos identificados - V6
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Figura 23: Ontologia gênica com grupos identificados - V13
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Figura 24: Ontologia gênica com grupos identificados - P15
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Figura 25: Ontologia gênica com grupos identificados - P18
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Figura 26: Ontologia gênica com grupos identificados - P20
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Figura 27: Ontologia gênica com grupos identificados - P21
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APÊNDICE 5 – Biologia de sistemas para grupos gênicos identificados

Figura 28: Biologia de sistemas para grupos gênicos identificados - V6

Figura 29: Biologia de sistemas para grupos gênicos identificados - V13
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Figura 30: Biologia de sistemas para grupos gênicos identificados - P15

Figura 31: Biologia de sistemas para grupos gênicos identificados - P18
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Figura 32: Biologia de sistemas para grupos gênicos identificados - P20

Figura 33: Biologia de sistemas para grupos gênicos identificados - P21
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APÊNDICE 6 – Padrão de splicing alternativo para bottlenecks e hubs

Figura 34: Padrão de splicing alternativo para o gene ‘RHOA’
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Figura 35: Padrão de splicing alternativo para o gene ‘TRAPPC8’
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Figura 36: Padrão de splicing alternativo para o gene ‘MBOAT1’
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Figura 37: Padrão de splicing alternativo para o gene ‘ITGA1’
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Figura 38: Padrão de splicing alternativo para o gene ‘GMPS’
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Figura 39: Padrão de splicing alternativo para o gene ‘CDC42’
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Figura 40: Padrão de splicing alternativo para o gene ‘DCN’
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Figura 41: Padrão de splicing alternativo para o gene ‘COL5A1’

