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RESUMO 
 

(Yuahasi, KK) Papel dos receptores purinérgicos P2X2 e P2X7 na 
diferenciação neural in vitro. 2010. 141p Tese (doutorado). Programa de Pós-

Graduação em Neurologia/Neurociências. Departamento de Neurologia e 

Neurocirurgia, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, 

SP. 

 

Células-tronco embrionárias e células de carcinomas embrionários são 

modelos de diferenciação neural que permitem estudar os mecanismos de 

diferenciação, pois mimetizam os eventos críticos durante o início da 

embriogênese, adquirindo capacidade de maturação para se tornarem 

fisiologicamente funcionais. Esse estudo visa investigar o papel da expressão dos 

receptores P2X2 e P2X7 durante a diferenciação neural in vitro em linhagem de 

células P19 carcinoma embrionário pela down-regulação da sua expressão, 

usando o silenciamento gênico pela técnica do RNA de interferência (RNAi). 

Foram desenvolvidas células P19 expressando sequências shRNA interferentes 

para os receptores P2X2 e P2X7. Para examinar os efeitos dos silenciamentos 

gênicos dos receptores purinérgicos na diferenciação celular analisamos as 

expressões gênicas dos marcadores de células indiferenciadas (SSEA-1, antígeno 

embriônico estágio específico), progenitores neurais (nestina) e células neurais 

(β3-tubulina e GFAP). Além disso, os efeitos de RNAi sobre a proliferação celular 

e a atividade de vários receptores ionótropicos e metabótropicos foram avaliados. 

O silenciamento gênico dos receptores P2X2 durante a diferenciação neural das 

células P19 promoveu aumento da proliferação celular, diminuição significativa da 

expressão de proteínas β3-tubulina e elevação da expressão de GFAP, proteína 

especificamente expressa por glias, sugerindo que a proliferação promove o 

aumento de células gliais. Além disso, houve redução significativa da atividade do 

receptor colinérgico, possivelmente relacionada com o bloqueio da diferenciação 

de células P19 para neurônios colinérgicos. Portanto, o receptor P2X2 promove a 
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neurogênese. Diferente do receptor P2X2, a inibição da expressão do receptor 

P2X7 durante a diferenciação neural de células P19 levou à redução da 

proliferação celular e da expressão de GFAP. Além disso, a expressão de β3-

tubulina aumentou significantemente, sem alterações nos marcadores de células 

indiferenciadas (SSEA-1) e de progenitores neurais (nestina). Em células P19 

diferenciadas expressando shRNA interferentes para o receptor P2X7, as 

respostas de [Ca2+]i induzidas pelo agonista BzATP foram reduzidas, relacionadas 

com a inibição da expressão do receptor P2X7. Portanto, esses resultados 

sugerem a participação do receptor P2X7 na gliogênese. Esse trabalho confirma a 

relevância de sinalização purinérgica na determinação do destino fenotípico da 

diferenciação neural, no qual os receptores P2X2 e P2X7 promovem a 

neurogênese e a gliogênese, respectivamente. Os shRNA interferindo com a 

expressão de receptores P2X2 e P2X7 serão úteis para estudos de mecanismo da 

diferenciação neural utilizando outros modelos de células-tronco.  

 
Palavras-chave: diferenciação neural, proliferação celular, receptores 

purinérgicos, RNA de interferência. 
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ABSTRACT 
 
(Yuahasi, KK) Roles of P2X2 and P2X7 purinergic receptors during in vitro 
neural differentiation. 2010. 141p. Tese (doutorado). Programa de Pós-

graduação em Neurologia/Neurociências. Departamento de Neurologia e 

Neurocirurgia, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, 

SP. 

 

Embryonic stem and carcinoma cells are widely used models for studying 

the mechanisms of proliferation and differentiation occurring during early 

embryogenesis, when stem cells acquiring capacity for maturation and 

physiologically functional patterns of gene expression similar to the cells of the 

inner layer of the epiblast. The aim of this thesis was to investigate how down-

regulation of P2X2 and P2X7 receptor expression by gene silencing by 

interference RNA (RNAi) affects neural differentiation of P19 embryonal carcinoma 

cells. Thus, we developed P19 embryonal carcinoma cells permanently expressing 

shRNAs interfering with P2X2 and P2X7 receptor expression. Subsequently, these 

cells were differentiated into neurons and glial cells by the action of retinoic acid. 

The P2X2 receptor gene silencing assessed during the neural differentiation of P19 

cells promoted an increase in cell proliferation and elevated gene expression of the 

glial cell marker protein GFAP, suggesting that proliferation is promoting the growth 

of glial cells. At the same time, we observed a significant decrease in expression of 

the neuron-specific protein β3-tubulin. Cholinergic receptor activity was largely 

reduced in differentiated P19 cells expressing P2X2 receptor-specific shRNAs 

possibly suggesting that maturation into neurons with cholinergic phenotypes was 

blocked. Differently from the P2X2 receptor, inhibition of P2X7 receptor expression 

during neural differentiation of P19 cells promoted a decrease in cell proliferation 

and GFAP expression, suggesting the need for functional P2X7 receptors during 

gliogenesis. Furthermore, β3-tubulin increased significantly without changes in 

expression of SSEA-1 and nestin, marker proteins of undifferentiated cells and 

neural progenitors, respectively. Down-regulation of P2X7 receptor expression 
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contributed to a reduction of Bz-ATP-induced transients of cytosolic calcium 

concentration ([Ca2+]i). The results obtained in this thesis indicate the importance of 

purinergic signaling for cell fate determination during neural differentiation, with 

P2X2 and P2X7 receptors promoting neurogenesis and gliogenesis, respectively. 

The shRNAs down-regulating P2X2 or P2X7 receptor gene expression, developed 

during this work, present tools for studying mechanisms of neural differentiation in 

other stem cell models.  

 

Keywords. Neural differentiation, cell proliferation, purinergic receptors, 

Interference RNA 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC, central nervous 

system) começa com a proliferação neuronal, migração, diferenciação, formação 

de sinapses e refinamento de circuitos. Uma das vias importantes nesses 

processos é a sinalização de cálcio, que ativa a expressão específica de proteínas. 

Muitos sistemas de sinalizações e reguladores transcricionais operam durante o 

processo de diferenciação das células-tronco neurais e a formação do SNC. A 

diferenciação das células-tronco neurais é um processo complexo regulado por 

sinais intrínsecos e extrínsecos. Quanto aos fatores intrínsecos, a regulação da 

expressão gênica é um dos aspectos mais importantes (Wen et al., 2006). Alguns 

receptores estão envolvidos na regulação extrínseca (Cameron et al., 1998; Ngyen 

et al., 1995), como, por exemplo, os receptores ácido γ-amino-butírico (GABA, γ-

aminobutyric acid) e glutamato, que podem ativar a proliferação e a migração 

celular. Além disso, esses receptores parecem participar na regulação da 

diferenciação neural (Lujan et al., 2005).  

Células-tronco embrionárias e células de carcinomas embrionários são 

modelos de diferenciação neural que permitem estudar os mecanismos de 

pluripotência e diferenciação e, por essa razão, são muito utilizados. Doenças do 

SNC afetam milhares de pessoas no mundo todo e, com o aumento da 

expectativa de vida em vários países, a tendência é que o número de indivíduos 

afetados aumente. Desta forma, as células-tronco neurais poderiam ser usadas, 

potencialmente, como tratamento de algumas dessas doenças do SNC: entretanto, 

para que isso ocorra, é necessário desvendar os mecanismos moleculares do 

processo de diferenciação neuronal, fornecendo assim bases mais sólidas para 

uma possível intervenção terapêutica 

 

1.1 Células P19 como modelo de diferenciação neural 
 

A linhagem de células P19 é derivada de carcinoma embrionário murino 

(P19 EC, P19 murine embryonic carcinoma cells), que é obtido da massa celular 
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interna do estágio de blastocisto (Staines et al., 1996). Estas células podem ser 

mantidas no estágio de indifenciação e possuem a capacidade de se diferenciar 

em células dos três folhetos embrionários (endoderma, mesoderma e ectoderma) 

(Kahan & Ephrussi, 1970; Evans & Kaufman, 1981). 

As células P19 EC são induzidas à diferenciação em neurônios e células da 

glia pela adição do ácido retinoico (AR, retinoic acid) (McBurney et al., 1982; 

Jones-Villeneuve et al., 1982). Essa diferenciação neural in vitro comporta-se de 

forma similar ao processo de desenvolvimento inicial in vivo; no segundo dia, 

corpos embrioides são formados e assemelham-se ao estágio de blastocistos. No 

quarto dia ocorre o pico de expressão de nestina, um filamento intermediário tipo 

VI abundante em células progenitoras neurais de mamíferos (Resende et al., 

2007). Após quatro dias, ocorre o início do processo de diferenciação (Martins et 

al., 2005). A proporção de células neuronais declina após o sexto dia, enquanto as 

células não neuronais continuam a proliferar (McBuney, 1993). A expressão e a 

atividade dos neurotransmissores são reguladas, dependentes do tempo, durante 

a diferenciação neural. Por exemplo, receptores colinérgicos, receptor de N-metil-

D-aspartato (NMDA, N-methyl-D-aspartate), endotelina B e cininas B2, estão 

presentes desde o estágio de precursor neural, mas tornam-se funcionalmente 

ativos somente no estágio de neurônios (Martins et al., 2005; Monge et al., 1995; 

Ulrich & Majumder, 2006). Acredita-se que a diferenciação das células P19 

mimetiza os eventos críticos durante o início da embriogênese, dentre os quais a 

capacidade de maturação para tornarem-se neurônios fisiologicamente funcionais 

(Finley et al., 1996; Staines et al., 1996) e possuem padrão de expressão gênica 

semelhante ao das células da camada interna do epiblasto (Hartmann et al., 2003).  

Modelos in vitro são uma boa ferramenta para o estudo da diferenciação, 

pois permitem avaliar as funções de proteínas e receptores presentes nas células 

durante o processo. Além disso, permitem investigar mecanismos que direcionam 

a diferenciação para neurônios ou células gliais, esse processo é mais difícil de 

ser avaliado em sistemas complexos in vivo. Nesses sistemas, por exemplo, é 

possível avaliar a função de uma proteína de interesse durante o desenvolvimento 

de um animal transgênico, no qual faz-se a superexpressão ou knockout para a 
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mesma proteína em estudo (Wilson & Tonegawa, 1997). Contudo, esses sistemas 

apresentam algumas desvantagens em relação aos sistemas in vitro, como a 

dificuldade técnica, a possibilidade de letalidade causada pela mutação, a 

alteração da expressão e da atividade de outras proteínas, que podem não estar 

envolvidas no processo em estudo. Por essas razões a avaliação dos resultados 

obtidos com animais transgênicos deve ser bastante criteriosa. 

Nos estudos in vitro, as condições de diferenciação podem ser controladas 

e a atividade e as funções da proteína de interesse podem ser observadas em um 

ambiente mais simples. O padrão de expressão gênica e a funcionalidade de 

proteínas, neurotransmissores e receptores podem ser avaliados durante os vários 

estágios de diferenciação. Técnicas de biologia molecular com o objetivo de 

alterar a expressão gênica também são bastante utilizadas, como é o caso do 

RNA de interferência, que será abordado posteriormente. 

 

1.2 Neurotransmissor ATP  
 

Adenosina 5’-trifosfato (ATP, Adenosine-5'-triphosphate) é um 

neurotransmissor excitatório de curta duração no SNC e no sistema nervoso 

periférico (SNP) (Burnstock, 2007). A sinalização do ATP está presente em 

neurônios e outros tipos celulares no cérebro, como astrócitos, microglias, 

oligododentrócitos e células endoteliais (Inoue et al., 2007).  

A liberação do ATP pode ocorrer através de diversos mecanismos. Primeiro, 

o ATP está presente em toda vesícula sináptica e/ou secretória, em concentrações 

distintas (Abbracchio et al., 2008), e pode ser liberado concomitantemente com 

outros neurotransmissores, em uma via dependente de cálcio. No SNC, o ATP 

pode ser liberado com GABA (Jo et al., 1999; 2002), glutamato (Mori et al., 2001), 

acetilcolina, noradrenalina e serotonina (Von Kügelgen et al., 1994; Richardson et 

al., 1987; Burnstock, 1986; Silinsky et al., 1975). Além disso, o ATP pode atuar 

como neuromodulador ou principal co-transmissor e co-localizar com peptídeos 

como o neuropeptídeo Y, o polipetídeo intestinal vasoativo (VIP, vasoactive 

intestinal polypeptide) ou a substância P (SP), e também com moléculas como o 
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óxido nítrico (NO, nitric oxide) (Burnstock, 2004b). Segundo, purinas endógenas 

podem ser liberadas em resposta à atividade neuronal (Sperlagh et al., 1998; Vizi 

et al., 1997; Cunha et al., 1996), como ocorre após a ativação do receptor NMDA 

pós-sináptico (Craig et al., 1993; Craig et al., 1992). Terceiro, a estimulação de 

adenilato ciclase (Rosenberg et al., 1995; Gereau et al., 1994) e a ativação do 

receptor P2X7 pelo ATP (Pellegatti et al., 2005) podem induzir o influxo de purinas. 

Alternativamente, o ATP pode ser liberado da sua própria vesícula 

específica (Robertson et al., 1998) e ser secretado através de um mecanismo não-

vesicular, como junções gap hemicanal ou via canal de cloreto sensível a volume 

(Suadicani et al., 2006; Darby et al., 2003; Arcuino et al., 2002; Stout et al., 2002). 

Eventos patológicos, como estresse metabólico ou mecânico, inflamação, hipóxia, 

acidose (Dubyak et al., 1993), injúria celular ou mudanças no meio iônico, podem 

estimular a liberação de ATP. Isto poderia resultar em um ambiente rico em ATP, 

que promoveria a ativação de diversos receptores na vizinhança ou em células 

distantes, como astrócitos e microglia (Sperlágh et al., 2006).  

Dessa forma, as células são expostas às concentrações elevadas de 

purinas na região sináptica durante a liberação de neurotransmissores e após a 

morte celular nas áreas vizinhas. No primeiro caso, as purinas extracelulares 

agem como neuromoduladores, sozinhas ou combinadas com outros 

neurotransmissores, e podem exercer efeitos na função sináptica e no 

crescimento de neuritos. Além disso, a liberação intensa de purinas que ocorre 

durante a morte celular, após os processos de isquemia cerebral, trauma, necrose 

ou perfusão reduzida em tumor cerebral maligno, ativa mecanismos envolvidos na 

resposta à injúria (astrogliose, ativação de microglia, regeneração dos axônios 

danificados) (Burnstock, 2004a; Khakh, 2001; Rathbone et al., 1999; Williams, 

1999; Ralevic & Burnstock, 1998). 

A média da concentração citoplasmática de ATP varia de 5 a 10 mM. A 

disponibilidade do ATP extracelular e outros nucleotídeos é basicamente 

determinada pelo balanço entre a liberação e a remoção pelas ectonucleotidases 

(Figura 1), que controlam o tempo de meia vida dos nucleotídeos e promovem a 
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formação de ligantes para os receptores purinérgicos (Burnstock, 2004b; 

Schwiebert, 2000; Agteresch et al., 1999).  

No SNC, adenosina de monofostato (AMP), adenosina difosfato (ADP) e 

ATP são rapidamente convertidos para adenosina (figura 1) (Dunwiddie et al., 

1997; Zimmermann, 2000). A Adenosina é reconhecida como importante 

reguladora da homeostase celular; assim, alterações na sua neuromodulação 

podem envolver morte celular, como, por exemplo, a indução de apoptose (Ribeiro 

et al., 2003). A perda da atividade de ecto-ATPases em certas condições 

patológicas promove acúmulo de ATP extracelular (Robson et al., 1997; 

Zimmermann, 1996).  

Ectonucleotidases pertencem às famílias de enzimas expressas em todo o 

cérebro, incluindo a família de ectonucleosídeo trifosfato difosfohidrolases (E-

NTPDases, 1, 2, 3 e 8, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolases), 

ectonucleotídeo pirofosfatase/difosfodiesterase (E-NPPs, 1, 2 e 3, ectonucleotide 

pyrophosphatase and/or phosphodiesterases), fosfatase alcalina e ecto-5’-

nucleotidase (Dunwiddie et al., 1997; Zimmermann, 2000).  
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Figura 1. Diagrama esquemático da hidrólise do ATP, ADP e AMP em adenosina pela ação 
das enzimas ectonucleotidases. O ATP pode se ligar aos receptores purinérgicos P2X e P2Y, o 

ADP ao receptor P2Y e a adenosina ao receptor purinérgico P1 (Garcia-Marcos et al., 2009). E-

NPP (ectonucleotideo pirofosfatase/difosfodiesterase), E-NTPDase (ectonucleosideo trifosfato 

difosfohidrolases). Figura obtida no site http://www.uni-leipzig.de/~straeter/research/ntpdase.html 

 
 

 

Essas ectonucleatidases diferem na especificidade do substrato e, portanto, 

na formação do produto. As E-NTPDases e as E-NPP hidrolisam ATP e ADP para 

formar AMP, que é subsequentemente hidrolisado pela ecto-5’-nucleotidase, 

gerando a adenosina. A fosfatase alcalina hidrolisa igualmente nucleosídeos tri-, 

di- e monofosfatos (figura 1) (Abbracchio et al., 2008).  

Células da glia também são importantes fontes de purinas no SNC, em 

condições fisiológicas e patológicas. Essas células são capazes de sintetizar e 
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liberar muitos compostos neuroativos chamados gliotransmissores, no estado de 

repouso e sob estímulo. Podem liberar aminoácidos, como taurina ou GABA, e 

também glutamato e aspartato em menor concentração (Jeftinija et al., 1996; 

Tigges et al., 1990). Os astrócitos também liberam nucleotídeos e nucleosídeos 

(Ballerini et al., 1995; Meghji et al., 1989; Caciagli et al., 1988) que causam 

alterações morfológicas em co-cultura de neurônios, promovendo a extensão de 

neuritos (Cotrina et al., 2000; Neary et al., 1992). Este efeito favorece a formação 

de novas sinapses, que podem repor a perda sináptica decorrente do processo de 

injúria ou doença.  

A microglia estimulada libera vários fatores de crescimento e citocinas, que 

estimulam a proliferação de células endoteliais dos capilares presentes no cérebro 

(Abbracchio et al., 1994). Os astrócitos reativos podem liberar neurotrofinas 

(Neary et al., 1996) e pleiotrofinas (Rathbone et al., 1992b), que são 

neuroprotetoras e minimizam a perda neural. 

 

1.3 Receptores purinérgicos 
 
O conceito de neurotransmissão purinérgica foi introduzido em 1972 por 

Burnstock (1972). Subsequentemente, o ATP foi identificado como co-transmissor 

em nervos simpáticos e parassimpáticos (Burnstock, 1976). Atualmente, sabe-se 

que o ATP age como transmissor isoladamente ou como co-transmissor nos SNP 

e nos SNC (Burnstock, 2007).  
Os purinorreceptores são divididos em duas classes distintas, os receptores 

ativados por adenosina, ou receptor P1, e os receptores sensíveis a ATP, ou 

receptores P2 (Burnstock et al., 1985; Burnstock, 1976, 1996, 2007; Buell et al., 

1996; North, 2002; Illes & Ribeiro, 2004). No sistema nervoso, o ATP age como 

neurotransmissor excitatório no cérebro, medula espinhal e nervos terminais 

periféricos (North & Verkhratsky, 2006; Burnstock, 2007).  

Os receptores de adenosina A1, A2A, A2B e A3 são membros da família de 

receptores que apresentam 7 domínios transmembranas acoplados à proteína G 

(Olah et al., 2000; Fredholm et al., 2001; Cobb et al., 2003; Yaar et al., 2005). Os 
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receptores A1 e A3 interagem com a proteína Gi/0 (proteína G inibitória, Gi alpha 

subunit or Gi/G0 or Gi protein), inibindo a formação do AMP cíclico (cAMP, cyclic 

AMP), enquanto os receptores A2A e A2B estimulam a produção de cAMP via 

proteína Gs (proteína G estimulatória, Gs alpha subunit or Gs protein) (Reshkin et 

al., 2000). No SNC, a adenosina exerce múltiplas funções, incluindo a modulação 

neural e da glia, a sinalização neurônio-glia e o desenvolvimento neural (Ledent et 

al., 1997; Reshkin et al., 2000). Além disso, a adenosina é importante no controle 

do sistema imune inato e adaptativo. A desregulação do sistema de adenosina 

está envolvida em patologias como epilepsia, desordens neurodegenerativas e 

quadros psiquiátricos (Boison et al., 2008). As ações da adenosina são 

frequentemente antagônicas podendo, em algumas situações, apresentar 

sinergismo com o ATP (Abbracchio et al., 2008). 

Em 1985, Burnstock e Kennedy propuseram dividir os receptores 

purinérgicos P2 em duas famílias: receptores ionotrópicos P2X (figura 2) e 

receptores metabotrópicos P2Y, inicialmente baseando-se nas diferenças das 

potencialidades de agonista e antagonista. Posteriormente, essa divisão foi feita 

também com base nas diferenças estruturais e no mecanismo de transdução de 

sinal (Burnstock et al., 1985; Abbracchio et al., 1994). A família de receptores 

metabotrópicos P2Y é constituída de receptores clássicos de 7 domínios 

transmembranas acoplados à proteína G. É composta de oito subtipos de 

receptores (P2Y1, 2, 4, 6, 11, 12–14), que foram clonados e a maioria está 

presente no cérebro, sendo expressos em neurônios e glias (Kirischuk et al., 

1995a,b; North, 2002; Fields & Burnstock, 2006; North & Verkhratsky, 2006). A 

estimulação dos receptores P2Y ativa numerosas cascatas sinalizadoras, que 

estão associadas a várias enzimas, incluindo fosfolipase C, adenilato ou guanilato 

ciclase, proteínas quinases e fosfodiesterases (Erb et al., 2006). Estas vias 

sinalizadoras regulam diversas funções celulares, como a liberação de cálcio do 

retículo endoplasmático e a subsequente ativação de sensores de cálcio 

intracelular, proliferação, diferenciação, morte celular programada e migração 

celular. Além disso, o receptor P2Y modula a liberação de vários 
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neurotransmissores, tais como glutamato e GABA (Illes & Ribeiro, 2004; North & 

Verkhratsky, 2006).  

Baseando-se na similaridade de aminoácidos envolvidos na ligação do 

ligante e seletividade da proteína G, dois subgrupos distintos de P2Y com alto 

nível de divergência de sequência são reconhecidos: o subgrupo P2Y1, P2Y2, 

P2Y4, P2Y6 e P2Y11 e o subgrupo P2Y12, P2Y13 e P2Y14 (Abbracchio et al., 

2006). Receptores do primeiro subgrupo são acoplados à proteína Gq/G11 e 

ativam a via de fosfolipase C/inositol trifosfato (PLC/InsP3), liberando Ca2+ do 

retículo endoplasmático (Verkhratsky, 2005), enquanto os receptores do segundo 

grupo são acoplados principalmente à proteína Gi/0, inibindo a adenilato ciclase e 

modulando os canais iônicos (Abbracchio et al., 2006).  

 

 
Figura 2. Esquema geral do receptor P2X. Os receptores P2X são constituídos por três unidades 

(receptor trimérico), sendo que cada subunidade possui uma topologia estrutural similar constituída 

de dois domínios transmembranas separados por um loop extracelular (Khakh et al., 2006). 
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Sete distintos subtipos de receptores ionotrópicos P2X (P2X1-7) foram 

identificados e clonados de diversas espécies de mamíferos (figura 2), entre os 

quais cerca de 30–50% apresentam similaridade (Egan et al., 2006; Roberts et al., 

2006; Stojilkovic et al., 2005; North, 2002; Khakh et al., 2001). Os receptores P2X 

são canais seletivos a cátions ativados por ATP, nos quais ocorre uma mudança 

conformacional em milissegundos, que permite a passagem de cátions (Na+, K+ e 

Ca2+) pelo poro do canal, sendo responsável pela rápida neurotransmissão 

excitatória. O fluxo de íons é o passo chave na sinalização, porque ele muda o 

potencial transmembrana assim como a concentração local de íons (Khakh et al., 

2006). 

Cada subunidade possui uma topologia estrutural similar, constituída de 

dois domínios transmembranas hidrofóbicos (TM1 e TM2) separados por uma alça 

(loop) extracelular. As regiões amino e carbóxi terminais são intracelulares; sendo 

que a região C-terminal possui papel importante na determinação da razão da 

dessensibilização (Brake et al., 1994; Valera et al., 1994; Khakh et al., 1999; 

Newbolt et al., 1998; Torres et al., 1998; Jiang et al., 2000; Vial et al., 2004). A 

região C-terminal do receptor P2X7 é a mais longa da família P2X (por exemplo 

240 aminoácidos, versus 28 para P2X4 e 118 para P2X2) (Di Virgilio et al., 1998; 

Duan et al., 2006; Burnstock, 2007).  

Receptores P2X funcionais são formados por três subunidades (Barrera et 

al., 2005; Roberts et al., 2006); evidências genéticas, bioquímicas e/ou fisiológicas 

indicam que a família de receptores P2X inclui 6 canais homoméricos, 

subunidades de P2X1, P2X2, P2X3, P2X4, P2X5 e P2X7 e seis canais 

heteroméricos P2X1/P2X2, P2X1/P2X4, P2X1/P2X5, P2X2/P2X3, P2X2/P2X6 e 

P2X4/P2X6 (North, 2002; Khakh et al., 2001). Recentemente foi identificado o 

canal heteromérico P2X4/P2X7 (Roberts et al., 2006; Dubyak, 2007; Guo et al., 

2007). Receptores P2X estão presentes em neurônios pré e pós-sinápticos (Rubio 

et al., 2001; Rodrigues et al., 2005; Rundén-Pran et al., 2005) e células da glia 

(Illes & Riberiro, 2004), sendo que os receptores P2X2, P2X4 e P2X6 são os mais 

abundantes nos neurônios (Khakh et al., 2006). Esta expressão é heterogênea em 
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diferentes regiões do cérebro e tipos celulares (Abbracchio et al., 2008). Dados do 

nosso laboratório demonstraram que a expressão gênica dos receptores P2X e 

P2Y é regulada durante a diferenciação neural das células P19 EC (figura 3), na 

qual as expressões gênicas aumentaram nos receptores P2X2, P2X6, P2X7 e 

P2Y2; por outro lado, os receptores P2X1, P2X3, P2X4, P2X5, P2Y1 e P2Y4 

diminuiram durante o mesmo período.  

 

 
Figura 3. Quantificação da transcrição do mRNA dos receptores purinérgicos durante a 
diferenciação neural das células P19 através do PCR em tempo real. Os níveis de expressão 

relativa foram corrigidos com o controle interno de β-actina. Os gráficos apresentam os níveis de 

transcrição de mRNA dos receptores P2Xe P2Y das células em diferenciação comparadas àquelas 

no estágio indiferenciadas, que foram normalizadas para um. As barras de erro indicam valores 

médios ± E.P.M., *p<0,05 comparado aos dados controles, **p<0,001 comparados aos dados 

controles (Resende et al., 2007). 
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Em células não excitáveis, o influxo de cálcio através do poro representa o 

principal mecanismo pelo qual o receptor P2X modula a função celular. Em células 

excitáveis, o receptor P2X ativado por um agonista gera influxo de Ca2+ 

extracelular e promove a despolarização da membrana, que leva à ativação 

secundária dos canais de cálcio dependentes de voltagem (Koshimizu et al., 2000; 

He et al., 2003a). Quando o ATP ativa o receptor, o Ca2+ extracelular passa pelo 

canal através do gradiente eletroquímico e, em muitos casos, o Ca2+ que entra na 

célula dispara uma resposta, mesmo sem a ativação do canal de cálcio 

dependente de voltagem (Terrance et al., 2006). Desse modo, o influxo de Ca2+ 

pelo canal e sua difusão para o interior da célula promovem um mecanismo efetivo, 

no qual o receptor P2X controla diversas funções celulares em diferentes 

compartimentos celulares. Esse mecanismo de transdução não depende da 

produção e difusão de mensageiros secundários dentro do citosol ou membrana e, 

portanto, o tempo de resposta é rápido (Volonté et al., 2003). 

Ao contrário do receptor glutamatérgico ionotrópico NMDA ou canal de Ca2+ 

voltagem-dependente, o influxo de Ca2+ via receptor P2X não requer 

despolarização da membrana e pode contribuir para a geração transiente de cálcio 

intracelular mesmo com o potencial de membrana em repouso (Pankratov et al., 

2009). Consequentemente, o receptor P2X pode ser uma rota importante de 

entrada de cálcio na região pós-sináptica no estado de potencial de membrana em 

repouso quando o receptor NMDA está indisponível devido ao bloqueio pelo Mg2+ 

(Pankratov et al., 2003). A sinalização de Ca2+ pré-sináptica mediada pelo receptor 

P2X pode regular a liberação de neurotransmissores (Sperlágh et al., 2007). O 

receptor P2X pós-sináptico pode interagir com vários receptores ionotrópicos, 

como o receptor nicotínico de acetilcolina, o GABA e o NMDA (Abbracchio et al., 

2008).  
A farmacologia dos subtipos P2X recombinantes expressos em oócitos ou 

outros tipos celulares é frequentemente diferente das respostas mediadas pelos 

P2X selvagem (wild-type) (Gever et al., 2006). Alguns fatores contribuem para 

estas discordâncias: a) presença de heteromultímeros e homomultímeros (Nicke 

et al., 1998); b) splicing variante dos subtipos do receptor P2X, como o splicing 
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variante do receptor P2X4, que não é funcional, mas pode potencializar a ação do 

ATP sobre todo o receptor P2X4 (Townsend-Nicholson et al., 1999).  
 

1.3.1 Receptor P2X2 
 

O receptor P2X2 foi primeiramente clonado a partir da linhagem celular 

PC12 de feocromocitoma de rato (Brake et al., 1994), sendo expresso no córtex, 

cerebelo, hipotálamo, estriado, hipocampo e núcleo do trato solitário, assim como 

na medula espinhal (Kidd et al., 1995; Kanjhan et al., 1996, 1999; Vulchanova et 

al., 1996; Simon et al., 1997; Burnstock et al., 2004c; Scheibler et al., 2004). No 

SNP, o receptor P2X2 é localizado principalmente nos neurônios sensoriais e nos 

gânglios autonômicos. Deste modo, o receptor P2X2 apresenta amplo espectro de 

funções na regulação de processos neuronais incluindo memória e aprendizado, 

função motora, coordenação autonômica e integração sensorial (Apolloni et al., 

2009). 

Baseado nas diferenças de potência de diferentes agonistas e na cinética 

de dessensibilização lenta, o receptor P2X2 pode ser agrupado juntamente com 

os receptores P2X4 e P2X5. O receptor P2X2 é ativado pelo ATP e por 2-

metiladenosina trifosfato tetrassódio (2-MeSATP, 2-methyl-thioadenosine 

triphosphate tetrasodium), que são os agonistas mais potentes (Evans et al., 1995; 

King et al., 1997; Bianchi et al., 1999; Lynch et al., 1999).  

Não existe agonista seletivo para o receptor P2X2, entretanto o que 

diferencia o receptor P2X2 dos outros receptores homoméricos é a sua 

capacidade de potencializar a corrente evocada pelo ATP em condições ácidas 

(King et al., 1996; Stoop et al., 1997). Além disso, correntes geradas pela ativação 

do receptor P2X2 são potencializadas por baixas concentrações de Zn2+ e Cu2+, 

enquanto outros cátions divalentes (por exemplo Mn2+, Mg2+, Ca2+ e Ba2+) na 

concentração extracelular de 1–7 mM, mostram efeito contrário em oócitos. 

Especula-se que esta inibição possa ocorrer devido o bloqueio do canal aberto 

(King et al., 1997; Ding et al., 1999). 
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Da mesma forma, não existe antagonista seletivo para o receptor P2X2. 

Ácido piridoxalfostato-6-azofenil-2’,4’-disulfônico (PPADS, pyridoxalphosphate-6-

azophenil-2’,4’-disulphonic acid) e reativo blue-2 são inibidores equipotentes da 

corrente evocada pelo receptor P2X2 humano e de rato. No entanto, seus efeitos 

sobre o receptor P2X2 são claramente menos potentes quando comparados aos 

receptores homoméricos P2X1 ou P2X3 (King et al., 1997; Virginio et al., 1998; 

Bianchi et al., 1999; Lynch et al., 1999). Alguns estudos mostram a inibição do 

receptor P2X2 pela ação da suramina com potência similar ao PPADS (Evans et 

al., 1995; Wildman et al., 1998), enquanto em outros receptores purinérgicos os 

efeitos da suramina são de 3 a 10 vezes menores que outros antagonistas (King et 

al., 1997). Dados do nosso grupo de pesquisa sugerem que a suramina comporta-

se como antagonista não competitivo e o 2',3'-O-(2,4,6-trinitro-fenil)-ATP (TNP-
ATP, 2’,3’-O-(2,4,6- trinitrophenyl) adenosine 5’-triphosphate) possui ação 

competitiva, pois tem estrutura análoga ao ATP (Trujillo et al., 2006). 

O receptor P2X2 é menos permeável ao cálcio do que o receptor P2X1, 

sendo inibido pelo cálcio intracelular. O receptor heteromérico P2X2/3 apresenta 

algumas propriedades dos subtipos P2X2 e P2X3, sendo capaz de responder ao 

ATP e ao Alfa,beta-metileno ATP (α,β-MeATP, alpha,beta-methylene adenosine 

5'-triphosphate). Sua corrente é potencializada por pH baixo e zinco, sendo 

bloqueada por concentrações elevadas de cálcio (Li et al., 2008). As subunidades 

de P2X respondem de formas diferentes ao mesmo agonista, por exemplo, o α,β-

MeATP é um potente agonista dos receptores P2X1, P2X2 e P2X3 (Resende et al., 

2008b), mas com pouco ou nenhum efeito nos receptores P2X4, P2X5 e P2X7 (Li 

et al., 2008).  
Mudanças na expressão dos receptores purinérgicos podem ocorrer devido 

à maturação e à diferenciação e também em condições patológicas. Foi 

observado que lesões na região cerebelar resultam na expressão persistente dos 

receptores P2X2 e P2X1, o que sugere que estes receptores estão envolvidos nos 

processos de regeneração e sobrevivência (Volonté et al., 2003). 
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1.3.2. Receptor P2X7  
 

O receptor P2X7 é ativado somente por concentrações elevadas de ATP 

(>100 µM), estando presente em várias áreas do SNC, como córtex, hipocampo 

(Sperlágh et al., 2003), tronco cerebral (Papp et al., 2004a), núcleo acumbens 

(Franke et al., 2001) e medula espinhal de ratos (Deuchars et al., 2001) e no 

cérebro humano (Cheewatrakoolpong et al., 2005). Desta forma, o mRNA do 

receptor P2X7 é expresso em neurônios, astrócitos (Duan et al., 2006) e microglia 

(Collo et al., 1997).  
A ativação do receptor P2X7 promove duas respostas distintas, que 

dependem do tempo de exposição ao agonista: a) breve aplicação de ATP ou 3’-0-

(4-benzoil) benzoil adenosina 5’-trifosfato (BzATP, 3’-0-(4-benzoyl) benzoyl 

adenosine 5’-triphosphate) gera uma corrente catiônica não seletiva e aumento de 

cálcio intracelular (Ferrari et al., 1996), que é similar às correntes geradas pela 

ativação dos receptores P2X, embora com diferenças na cinética de desativação; 

b) aplicação repetida ou prolongada do agonista promove uma abertura reversível 

do poro transmembrana, permeável a moléculas de massa molecular até 900Da 

(Paukert et al., 2002; Surprenant et al., 1996; Gonzalez et al., 1989; Erb et al., 

1990), incluindo YO-PRO, iodeto de propídeo (PI, propidium iodide), brometo de 

etídio, amarelo Lucifer e cátions N-metil-D-glucamina (NMDG, N-metil-D-

glucamina) (Cotrina et al., 2009), os quais são fluorescentes quando se ligam a 

ácidos nucleicos (Khakh et al., 2006).  

O único agonista fisiológico do receptor P2X7 é o ATP (Ferrari et al., 1997a, 

Chakfe et al., 2002), que, em condições normais, está presente em concentrações 

baixas. Entretanto, em determinadas condições a concentração citoplasmática de 

ATP pode alcançar concentrações na faixa de milimolar em, por exemplo, células 

imunes ativadas (Filippini et al., 1990a), como macrófagos (Sikora et al., 1999) e 

microglias (Ferrari et al., 1997a), que podem liberar elevadas concentrações de 

ATP para o espaço citoplasmático. Assim, a concentração extracelular de ATP 

aumenta significantemente sob condições inflamatórias in vivo (Lazarowski et al., 
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2000) e na resposta tecidual a traumas, como isquemia e hipóxia (Nieber et al., 

1999).  
O análogo de ATP, BzATP, é um potente agonista não seletivo dos 

receptores P2X7, podendo ativar também os receptores P2X1 e P2X3. Contudo, 

somente nos receptores P2X1 e P2X7 o BzATP é substancialmente mais potente 

que o ATP (Stoop et al., 1997; Bianchi et al., 1999; von Kügelgen & Wetter, 

2000),Bianchi et al., 1999). Cátions divalentes (Ca2+, Mg2+, Zn2+ e Cu2+) e baixo pH 

inibem a corrente gerada pelo receptor P2X7 e, apesar dos receptores P2X 

também serem modulados por cátions divalentes, o Zn2+ tem efeito inibitório 

somente no receptor P2X7 (Sperlágh et al., 2006). O antagonista Brilliant Blue G é 

potente, não competitivo e exibe considerável seletividade ao receptor P2X7 em 

concentrações nanomolares (Jiang et al., 2000a). 

A formação do poro transmembrana do receptor P2X7 promove mudanças 

estruturais na célula, como, por exemplo, alteração na integridade da membrana, 

podendo promover a morte celular (Virginio et al., 1997, 1999a). Apesar da 

propriedade de dilatação do poro estar associada ao receptor P2X7 (Surprenant et 

al., 1996; Adriouch et al.,2002), estudos demonstram a permeabilidade de outros 

subtipos de P2X, como os receptores P2X2 e P2X4, que podem aumentar a 

permeabilização em função do tempo (Khakh et al., 1999; Virginio et al., 1999b).  
É importante notar que a formação do poro não necessariamente implica na 

existência do poro citolítico. Por exemplo, o receptor P2X7 presente nos astrócitos 

pode liberar neurotransmissores excitatórios sob a ativação do BzATP e pode não 

exibir qualquer função na morte celular induzida por necrose e/ou apoptose (Duan 

et al., 2003).  

A deleção da cauda citoplasmática do receptor P2X7 não afeta a 

propriedade do canal de cátion, mas prejudica a formação de poros e a ativação 

de caspases. Esta variante resultante da deleção da cauda citoplasmática é 

altamente expressa em vários tecidos, sugerindo que muitos tecidos e células 

podem expressar o receptor P2X7 sem funcionalidade na sinalização associada à 

apoptose ou formação de poro. Isto pode explicar o fato de que propriedades e 

funções do receptor P2X7 podem diferir dependendo do tipo celular. Por exemplo, 
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a ativação do receptor P2X7 na microglia promove a liberação do fator de necrose 

tumoral alfa (TNFα, tumor necrosis factor-alpha) (Hide et al., 2000), enquanto em 

astrócitos essa liberação não é induzida, porém a ativação do receptor P2X7 está 

associada à inibição da liberação de citocinas induzidas por lipopolissacarídeos, 

que desencadeiam o processo inflamatório (Kucher & Neary, 2005). Outro 

exemplo da ativação do receptor P2X7 associados à determinado tipo celular é a 

promoção da apoptose em microglia (Ferrari et al., 1997a), mas em astrócitos, ao 

contrário, ocorre a indução do crescimento (Neary et al., 2005). 

 

 
Figura 4. Estrutura do receptor P2X7 e a via de sinalização que ocorre após ativação do 
receptor nas micróglias. Resumidamente, a ativação do receptor P2X7 pela ligação ao ATP 

resulta na abertura de cinética rápida e reversível, que é permeável a Na, K e Ca2+. Se a 

estimulação é longa ocorre a formação do poro na membrana, que facilita a captação de moléculas 

catiônica maiores de 900Da. O influxo de cálcio extracelular promove vários eventos, tais como a) 

ativação da calcineurina e desfosforilação/ativação do NFAT, b) ativação das fosfolipases A2 

(PLA2) e D (PLD), e c) fosforilação da tirosina (P-Tyr) e ativação da (MAPK) e proteínas MEK, ERK 

½, que podem influenciar a atividade dos fatores transcricionais, como o fator nuclear (NF-κB), 

elemento ligante responsivo ao cAMP (CREB) e ativação da proteína-1 (AP-1)(Skaper et al., 2010). 
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Tem sido sugerido que a ativação do receptor P2X7 regula a liberação de 

neurotransmissores a partir de astrócitos e neurônios (Sperlágh et al., 2002; Duan 

et al., 2003), assim como a clivagem e a liberação de interleucina-1 (IL-1) em 

macrófagos e microglia (Ferrari et al., 1997b,c ; Sanz et al., 2000; Le Feuvre et al., 

2003). A apoptose gerada pela ativação do receptor P2X7 é decorrente da 

fosforilação e da ativação de quinases específicas (Communi et al., 1999; 

Humphreys et al., 2000; Parvathenani et al., 2003), além da ativação de caspase-1 

(Schulze-Lohoff et al., 1998; Ferrari et al., 1999) e caspase-3 (Franke et al., 

2004a). 

O receptor P2X7 (Figura 4) pode regular a expressão gênica e outros 

processos de longa duração, como crescimento celular, bloqueio da proliferação e 

apoptose. Estudos realizados por Dubyak e colegas demonstraram que o receptor 

P2X7 em macrófagos está acoplado à ativação da fosfolipase D (PLD, 

phospholipase D), independentemente da formação do poro (Moatassim & Dubyak, 

1992). Subsequentemente foi mostrado que o receptor P2X7 em astrócitos é 

acoplado à sinalização via as quinases reguladas por sinalização extracelular 

(ERK, extracellular signal-regulated kinases) (Gendron et al., 2003; Panenka et al., 

2001), membros da família de proteínas quinase ativadas por mitógenos (MAPK, 

mitogen-activated protein kinase), que regula o crescimento e a morte celular 

(Chang & Karin, 2001; Kyriakis & Avruch, 2001).  

A ativação do receptor P2X7 no SNC é importante em condições 

fisiológicas e patológicas. Devido à baixa afinidade do receptor P2X7 ao ATP, há 

dúvidas se a concentração de ATP necessária para ativar o receptor pode ser 

alcançada. Entretanto, a ativação do receptor P2X7 pelo ATP é amplificada em 

concentrações baixas de cátions divalentes, uma situação que pode ocorrer tanto 

em condições fisiológicas quanto patológicas (Zhang et al., 2003; Pascual et al., 

2005).  

 

1.4 Sinalização de cálcio  
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A sinalização de cálcio intracelular regula diversos processos no 

desenvolvimento neural, incluindo expressão gênica, proliferação, migração, 

diferenciação e crescimento de dendritos (Sptizer, 2008; Webb et al., 2005; 

Borodinsky et al., 2004). A concentração intracelular de cálcio depende do 

equilíbrio dos processos de entrada e saída de cálcio no citoplasma, pela ação de 

tampões, bombas e trocadores iônicos (Berridge et al., 2003). Alterações nas 

concentrações de Ca2+ livre intracelular ([Ca2+]i) podem ocorrer em milissegundos 

ou horas, podendo ser locais ou propagadas pelas células e tecidos (Berridges et 

al., 2000; Bootman et al., 2001).  

A coordenação da sinalização de cálcio ocorre através de mecanismos de 

influxo de cálcio para a célula e a ativação de segundos mensageiros para a 

liberação dos estoques intracelulares (Berridge et al., 2000). O principal estoque 

interno de cálcio é o retículo endoplasmático (ER, endoplasmic reticulum) e o 

retículo sarcoplasmático (retículo endoplasmático das células musculares), que 

contêm canais especializados para liberar cálcio, receptores de inositol 3-fosfato 

(IP3, inositol 3-phosphate) e de rianodina (RyR, ryanodine receptors) (Berridge, 

1993; Clapham, 1995). 

A liberação dos estoques intracelulares ocorre pelas ligações dos agonistas 

aos receptores acoplados à proteína G ou receptores de tirosina quinases (RTK, 

receptor tyrosine kinase), que ativam a PLC e promovem a formação do 1,2-

diacilglicerol (DAG, 1,2-diacylglycerol) e o IP3 solúvel a partir do fosfatidilinositol-

4,5, bisfosfato (PtdIns(4,5)P2, phosphatidylinositol 4,5-biophosphate). O IP3 é 

rapidamente ligado aos receptores de IP3, que liberam o cálcio dos depósitos 

(Berridge et al., 2000). 

A entrada de cálcio externo ocorre através dos canais de cálcio na 

membrana plasmática, incluindo canais dependentes de voltagem, da 

despolarização da membrana, canais operados pela ligação ao agonista, canais 

que se abrem em resposta à depleção do estoque de cálcio interno e canais 

mecanorreceptores (Berridge, 2006).  

O mecanismo celular empregado para a remoção do excesso de cálcio é 

baseado na ativação de várias bombas e trocadores. A bomba Ca2+-ATPase 
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(Pozzan et al., 1994) e o trocador Na+/Ca2+ removem o cálcio da célula para o 

meio extracelular, enquanto a bomba ATPase do retículo sarcoendoplasmático 

retorna o cálcio para o estoque interno (Blaustein & Lederer 1999). As 

mitocôndrias possuem uma importante função na regulação da concentração do 

cálcio citosólico. Esta organela tem baixa afinidade e alta capacidade de 

transportar Ca2+, podendo reduzir significativamente a concentração de [Ca2+]i 

(Rizzuto et al., 1993). Quando as células retornam ao estado de repouso, a bomba 

trocadora Na+/Ca2+ transporta o cálcio de volta ao citoplasma, que, 

subsequentemente, retorna ao ER ou é removido para o meio extracelular 

(Duchen, 1999; Bernadi, 1999).  

Há dois tipos de sinalização de cálcio transiente: pulsos e ondas de cálcio. 

Os pulsos dependem do influxo de cálcio por meio dos canais dependentes de 

voltagem e da liberação de estoque intracelular de cálcio, são de cinética 

relativamente rápida (aproximadamente 10s), envolvem potencial de ação e se 

propagam pelos neurônios. As ondas de cálcio são ativas no potencial de repouso, 

ocorrem localmente, decaem com a distância do local de origem, dependem do 

influxo de cálcio por meio da membrana e da liberação do estoque intracelular 

(Spitzer et al., 2000). A resposta celular à variação de cálcio pode desencadear a 

expressão gênica de neurotransmissores e seus receptores específicos. Estudos 

de Spitzer e colegas mostraram que a expressão de GABA no desenvolvimento de 

neurônios da medula de Xenopus depende da sinalização por cálcio (Gu & Spitzer, 

1995; Spitzer et al., 1993). 

O aumento da expressão da enzima ácido glutâmico descarboxilase, 

responsável pela síntese de GABA, ocorre devido à elevação da concentração de 

[Ca2+]i. Além disso, há diminuição da sua síntese quando os neurônios crescem 

em meio de cultura sem cálcio (Spitzer et al., 2000). Estudos demonstraram a 

importância da sinalização de cálcio intracelular na modulação da proliferação e 

da diferenciação. A ativação dos receptores metabotrópicos purinérgicos e 

muscarínicos promoveu a liberação de cálcio intracelular, que ativou a proliferação 

e a diferenciação de células P19 (Resende et al., 2008a, b). 
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Outros neurotransmissores são importantes para disparar a via de cálcio 

durante o desenvolvimento neuronal; por exemplo, pulsos de cálcio são gerados 

pela ativação de receptores de GABA e de glutamato em células embrionárias e 

contribuem para especificar o fenótipo final e a caracterização do 

neurotransmissor do neurônio (Root et al., 2008). A sinalização de cálcio permite 

equilibrar a presença de neurotransmissores excitatórios e inibitórios no sistema 

nervoso. Desta forma, a supressão de pulsos de cálcio aumenta a expressão de 

neurotransmissores excitatórios e diminui a expressão de neurotransmissores 

inibitórios. O oposto ocorre, quando o aumento da produção de pulsos de cálcio 

diminui o número de neurônios que expressam neurotransmissores excitatórios 

(Spitzer, 2006) 

Estudos anteriores realizados por nosso grupo de pesquisa demonstraram, 

a partir do uso de um perfil farmacológico, que os receptores P2Y1 e P2Y2 e, 

possivelmente, o receptor P2X2 participam na maturação dos neurônios (Resende 

et al., 2007, 2008b) durante a diferenciação das células P19. Além disso, mostrou-

se que os receptores purinérgicos responsáveis pela variação de cálcio 

intracelular em células P19 diferenciadas no oitavo dia são os receptores P2Y2, 

P2Y6 e P2X2 e, possivelmente, o receptor P2X2/P2X6 (Resende et al., 2008b). 

Desta forma, como não existem ferramentas especificas para os subtipos de 

receptores purinérgicos, o uso da técnica de RNA de interferência possibilita a 

especificidade nos experimentos e permite estudar o papel de subtipos de 

receptores sem o uso de vários agonistas e antagonistas. 

 

1.5 Expressão e função dos receptores purinérgicos no desenvolvimento 
do sistema nervoso central  

 

Purinas extracelulares podem agir como fatores tróficos para regular o 

desenvolvimento neural, a proliferação, a apoptose e a plasticidade neural 

(Rathbone et al.,1992a; Abbracchio & Burnstock, 1998; Zimmermann, 2006). Além 

disso, nucleotídeos e nucleosídeos extracelulares estimulam a síntese de DNA e a 

proliferação de microglia, células endoteliais e astrócitos (Burnstock, 1993).  
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Por outro lado, existem evidências que apontam que nucleotídeos e 

nucleosídeos também induzem apoptose (Neary et al., 1996), que poderia ter um 

papel importante no desenvolvimento do SNC (Fredholm, et al., 1994) e na 

remodelação do circuito cerebral após trauma e isquemia. O ATP parece participar 

no início do desenvolvimento embrionário, durante a fertilização e a gastrulação 

(Smuts MS, 1981; Yeung, 1986; Foresta et al., 1995).  

O ATP promove a elevação de [Ca2+]i e a proliferação das células humanas 

imortalizadas originadas do telencéfalo embrionário e também células precursoras 

neurais (NPC, neural precursor cells) de camundongo (Ryu et al., 2003; Tran et al., 

2004). A sinalização de cálcio em células da glia radial na zona ventricular do 

embrião de rato é mediada pelo receptor P2Y1. A disrupção da onda de cálcio nas 

NPC provoca redução da proliferação celular durante o pico da neurogênese 

embrionária (Weissman et al., 2004).  

Estudos indicam o papel dos receptores purinérgicos no desenvolvimento, 

sendo que as alterações nesse sistema promovem desordens morfológicas. Assim, 

alterações na regulação da expressão dos receptores purinérgicos durante o 

crescimento embrionário resultaram em malformações (Burnstock, 1996b). Alguns 

estudos indicaram a importância da sinalização purinérgica durante a 

neurogênese embrionária de mamíferos (Liu et al., 2008; Zimmermann, 2006). 

Além disso, o ATP inibe o crescimento de axônios durante o estágio inicial da 

neurogênese, provavelmente através do receptor P2X3. Especula-se que o 

receptor P2X7 também possa estar envolvido na morte celular programada 

durante a embriogênese (Cheung et al., 2005). 

Diversos receptores P2Y e P2X são expressos dinamicamente no SNC e no 

SNP (Cheung & Burnstock, 2002; Cheung et al., 2003, 2005; Xiang & Burnstock 

2005b). A expressão do receptor P2X2 ocorre no SNC a partir do 14° dia do 

desenvolvimento embrionário (E14) de ratos (Cheung & Burnstock, 2002). O 

receptor P2X3 é detectado em neurônios motores do crânio de ratos a partir do dia 

E11 (Cheung & Burnstock, 2002; Kidd et al., 1998), enquanto os receptores P2X7 

são expressos no cérebro embrionário a partir de E14. Demonstrou-se que o 
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receptor P2X7 é expresso também em culturas primárias de astrócitos fetais 

humanos (Narcisse et al., 2005).  

A expressão do receptor P2X é down-regulada em células de Purkinje e no 

núcleo cerebelar profundo em P21 e P26 do estágio pós-natal de ratos. Desta 

forma, vários estudos indicam a participação dos receptores P2X em diferentes 

processos do desenvolvimento, incluindo o crescimento de neuritos (receptor 

P2X3), a neurogênese pós-natal (expressão de receptores P2X4 e P2X5) e a 

morte celular (possivelmente o receptor P2X7). Contudo, os receptores P2X1 e 

P2X6 parecem não participar do desenvolvimento neuronal (Cheung et al., 2005).  

Neurônios neocorticais de ratos com idade de 2 semanas possuem 

sistemas de sinalização purinérgica, que incluem a ativação pelos receptores P2X 

e P2Y (Xiang & Burnstock, 2005b). Além disso, estudos indicam a importância da 

sinalização de cálcio mediada pela ativação do receptor P2Y1 nos estágios iniciais 

do desenvolvimento (Scemes et al., 2003) e na diferenciação de NPC (Ciccolini et 

al., 2003; Maric et al., 2003).  

 

1.6 RNA de interferência 
 

O desenvolvimento da técnica oligonucleotídeo antisense como ferramenta 

de silenciamento da expressão gênica começou na década de 1970. Essa técnica 

consiste em usar uma única fita sequência-específica de DNA complementar ao 

gene alvo a ser inibido, resultando no bloqueio da tradução do mRNA (RNA 

mensageiro) por mecanismo estérico ou pela clivagem do híbrido DNA-mRNA, 

que é reconhecido pela enzima RNase H, que cliva o mRNA (Zamecnik et al., 

1978; Corey, 2007). Entretanto, com a descoberta do RNA de interferência (RNAi, 

RNA interference) em 1998, a técnica de oligonucleotídeo antisense começou a 

ser substituída por esta nova técnica.  

Fire e Mello descobriram a capacidade do RNA dupla-fita de silenciar a 

expressão gênica no nematoide Caenorhabditis elegans (Fire et al., 1998). Três 

anos depois, Tuschl e colaboradores demonstraram que o pequeno RNA dupla-fita 

sintético (siRNA, small interfering RNA) pode silenciar sequências específicas de 
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genes em células de mamíferos. O mecanismo de ação do RNAi está presente 

naturalmente em células de eucariotos, nas quais uma pequena sequência dupla 

fita de RNA é capaz de induzir a degradação do seu mRNA complementar 

(Elbashir et al., 2001).  

Esses siRNA são derivados de moléculas longas de RNA de dupla-fita 

longa (dsRNA, long double-stranded RNA) (figura 5), que, por sua vez, são 

originados dos processos de replicação de vírus de RNA, transcrição gênica ou 

elementos genéticos móveis ou transfecção experimental, possuindo, como 

característica, 2 nucleotídeos (nt) não pareados nas extremidades 3’. Este detalhe 

permite o reconhecimento, pela maquinaria enzimática associada ao fenômeno de 

RNAi, das moléculas de RNA dupla-fita. Essas moléculas são clivadas gerando 

fragmentos contendo de 21 a 23 nucleotídeos, conhecidos como siRNA, pela ação 

da enzima Dicer, uma endonuclease com atividade Rnase do tipo III, específica na 

clivagem de dsRNA (Bernstein et al., 2001). Como ferramenta para o 

silenciamento da expressão gênica, o siRNA pode ser sinteticamente produzido e 

introduzido diretamente no modelo celular de interesse, evitando a necessidade da 

ação da enzima Dicer (Lee et al., 2006). Mamíferos e C. elegans possuem uma 

única Dicer que reconhece microRNA e siRNA (Hutvágner et al., 2001; Grishok et 

al., 2001; Ketting et al., 2001; Knight et al., 2001).  

Uma vez presente no citoplasma, o siRNA é incorporado num complexo 

proteico chamado complexo de indução do silenciamento de RNA (RISC, RNA 

induced silencing complex) (Rand et al., 2004). Quando os siRNA dupla-fita são 

incorporados ao RISC, a proteína conhecida como Argonauta 2 (AGO2) cliva e 

libera uma das fitas, denominada como fita passageira, ativando o complexo RISC 

(Tang, 2005). O RISC ativado contendo agora apenas a fita antisense do siRNA, 

chamada como fita guia, interage especificamente com o mRNA complementar à 

fita antisense (Ameres et al., 2007). A seletividade no processo de clivagem da 

dupla-fita de RNA pelas enzimas argonautas, processo esse que determina a 

identidade da fita guia e passageira, é baseada na estabilidade termodinâmica 

diferencial da posição final do siRNA (Aza-Blanc et al., 2003; Khvorova et al., 2003; 

Schwarz et al., 2003). Assim, a fita que tem a porção final 5’ termodinamicamente 
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menos estável do duplex de RNA (siRNA) é preferencialmente carregada no RISC 

como fita guia, sendo este fenômeno conhecido como regra de assimetria 

(Schwarz et al., 2003).  

A clivagem do mRNA reconhecido pelo complexo RISC ocorre na posição 

entre o nucleotídeo 10 e 11 da fita antisense complementar, relativo à posição 5’ 

final (Rand et al., 2005). Após a clivagem do RNA alvo o mesmo é liberado, sendo 

o complexo RISC reciclado para outro ciclo de silenciamento (Jinek et al., 2009)  
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Figura 5. Biogênese e mecanismo de ação do siRNA. Resumidamente, na fase inicial a enzima 

Dicer cliva o dsRNA em siRNA dupla fita (21-23 nt). Na fase efetora, o siRNA liga-se ao complexo 

silenciante RISC e a argonauta 2 (Ago) cliva a fita complementar, liberando-a. Em seguida, o 

complexo reconhece o alvo pelo pareamento do siRNA e a fita mRNA, ocorre a clivagem do alvo. 

Após a finalização do processo, ocorre a liberação do siRNA e o RISC pode ser reciclado (Jinek et 

al., 2009).  
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Dependendo da natureza da proteína argonauta associada ao complexo 

RISC e do grau de complementaridade do siRNA e da sequência alvo do mRNA, a 

associação do RISC com o mRNA alvo pode ter diferentes resultados, como 

controlar a síntese de proteína e a estabilidade do mRNA, manter a integridade 

genômica ou produzir vários pequenos RNA (Chapman et al., 2007; Hutvágner et 

al., 2001). Muitos eucariotos expressam mais de uma proteína argonauta, sendo 

que estas proteínas apresentam a propriedade de se ligarem aos siRNA de forma 

independente da sequência (Siomi et al., 2009).  

Os siRNA podem ser classificados de acordo com as proteínas envolvidas 

na sua biogênese, mecanismo de regulação da expressão e tamanho (Ghildiyal et 

al., 2009). De todos os RNA não codificantes (ncRNA), o miRNA (microRNA) e o 

siRNA foram os que recebem mais atenção na área de pesquisa. Similarmente ao 

siRNA, os miRNA são pequenas moléculas de RNA contendo cerca de 21 a 25 

nucleotídeos (Heimberg et al., 2008); entretanto, a sua biogênese difere 

completamente de outros siRNA (Siomi et al., 2009). Os miRNA regulam a 

expressão gênica pela ação conjunta com o RISC e a ligação à região não 

traduzida 3’ (UTR) da sequência de RNA mensageiro alvo (Bartel, 2004a,b). O 

principal mecanismo de ação dos miRNA é a repressão transducional, embora 

possa também ser acompanhada de degradação do RNA mensageiro (Bagga et 

al., 2005). 

O RNAi pode ser utilizado na pesquisa pela aplicação de dois tipos de 

moléculas: o siRNA sintético ou o siRNA gerado a partir da expressão do 

precursor shRNA (pequeno grampo de RNA, small hairpin RNAs). O shRNA é um 

oligonucleotídeo que contém a sequência de siRNA e possui um loop de 

aproximadamente 9 nt, além do complemento reverso da sequência sense, pelo 

qual é clonado no vetor. Estes vetores introduzidos na célula expressam 

endogenamente o shRNA, que posteriormente são processados pela enzima Dicer 

e incorporados ao RISC (Paul et al., 2002; Yu et al., 2002; Paddison et al., 2002). 

Essas duas alternativas de utilização do fenômeno de RNAi variam quanto a 

duração do efeito de silenciamento. No caso do siRNA, o tempo de ação é curto, 

geralmente poucos dias, devido à diluição do siRNA pela divisão celular e sua 
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degradação. Por outro lado, o silenciamento da expressão gênica é mais 

prolongado quando se utiliza o shRNA, pois esse elemento é produzido 

intracelularmente de forma constitutiva (Rao et al., 2009).  

O vetor para expressão gênica do shRNA pode ser plasmidial ou viral. O 

adenovírus e o lentivírus são os mais utilizados porque infectam as células, em 

divisão ou não, e as células diferenciadas, incluindo células-tronco, macrófagos e 

neurônios. Os vetores lentivirais possuem uma característica adicional que é a 

capacidade de serem incorporados de forma estável no genoma hospedeiro 

(figura 6) (Manjunath et al., 2009).  

 

 
Figura 6. Figura esquemática da expressão estável do shRNA a partir do vetor lentiviral. O 

lentivírus é transduzido à célula alvo, integra-se ao genoma do hospedeiro e o shRNA é expresso 

continuamente pela célula transduzida, contudo não apresenta infecção viral (Manjunath et al., 

2009).  
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Comparado a outras técnicas, como o antisense, o RNAi é o método mais 

adequado para silenciar especificamente a expressão gênica em células de 

mamíferos (Kim et al., 2008), devido à sua potência e seletividade, pois os siRNA 

são desenhados para serem perfeitamente complementares às sequências alvo 

do mRNA (Pei et al., 2006). Além da especificidade do método, o siRNA apresenta 

eficiência superior em relação ao tradicional método do antisense (Hartmann et al., 

2003). Devido ao seu tamanho reduzido (21-23nt), o RNAi não provoca 

imunoestimulação. Desta forma, a técnica de RNA de interferência é considerada 

um método potente e específico para silenciar a expressão gênica (Grimm, 2009)  

A ausência de agonistas e antagonistas específicos para os receptores P2X 

dificulta estudar e caracterizar especificamente os seus subtipos. No entanto, a 

técnica de RNAi permite selecionar especificamente o receptor alvo e estudar as 

implicações decorrentes do seu knockdown; como, por exemplo, estudos de 

Hemimngs-Mieszcak e colegas que utilizaram o RNAi como ferramenta para a 

inibição do receptor P2X3 (Hemmings-Mieszczak et al., 2003), da mesma forma, 

Liang e colegas também usaram o RNAi para o estudo dos receptores P2X4 e 

P2X6 (Liang et al., 2005).  

Neste estudo, a técnica do RNAi foi escolhida pela especificidade do 

método e supre a falta de um antagonista específico aos subtipos de receptores 

purinérgicos. Assim, é possível estudar especificamente a importância dos 

subtipos de receptores purinérgicos na diferenciação neural in vitro da linhagem 

de células P19. 
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2 OBJETIVOS 
 

Objetivo geral  

 

Esse estudo visa investigar a influência da expressão gênica dos receptores 

P2X2 e P2X7 durante a diferenciação neural in vitro em linhagem de células de 

P19 pela down-regulação usando o silenciamento gênico por RNAi. 

 

Objetivos específicos 

 

• Selecionar a sequência de siRNA para a clonagem do shRNA em vetor. 

 

• Clonar as sequencias shRNA em células P19 e seleção das células. 

 

• Diferenciar as células P19 transduzidas. 

 

• Avaliar a influência do silenciamento gênico na diferenciação neuronal das 

células P19 in vitro através da análise da expressão de marcadores de 

células indiferenciadas (SSEA-1), progenitores neurais (nestina) e 

marcadores neurais específicos, tais como β3-tubulina (marcador de 

células neurais) e GFAP (marcador de células gliais). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Culturas celulares 

 

3.1.1 Cultura de células  

 

As células P19 carcinoma embrionário (Jones-Villeneuve et al., 1982) foram 

doadas pela Dra. H. Chica Schalter, do Center for Molecular Neurobilogy, 

Hamburg, Alemanha. As células P19 e células renal embrionária humana (HEK 

293, Human Embryonic Kidney 293 cells) foram cultivadas em meio de Eagle 

Dulbecco-modificado (DMEM, Dulbecco´s modified Eagle´s médium; Invitrogen) 

suplementado com 10% soro fetal bovino (SFB, Cultilab, Campinas, BR), 100U/mL 

penicilina, 100µg/mL estreptomicina, 2mM L-glutamina e 1mM piruvato de sódio, 

tamponado com 10mM HEPES, pH 7,4 a 37ºC e 5% CO2 (estufa para cultura 

celular; Shell Lab, Cornelius, USA). 

 

3.1.2 Diferenciação neural in vitro de células P19 

 

As células P19 foram diferenciadas para neurônios e glias, conforme 

descrito anteriormente (Martins et al., 2005; Támok & Ulrich, 2001), no qual as 

células foram mantidas em cultura com DMEM suplementado (item 3.1.1) até o dia 

da diferenciação. No dia da indução da diferenciação neural, 5 107 células P19/mL 

em meio definido (DMEM suplementado com 2mM glutamina, 2mM piruvato de 

sódio, 2,4mg/mL bicarbonato de sódio, 5µg/mL insulina, 30µg/mL apo-transferrina 

humana, 20µM etanolamina, 30nM selenito de sódio, 100U/mL penicilina e 

100µg/mL estreptomicina) foram tratadas com 1µM de ácido retinoico all-trans e 

plaqueadas em placa de petri bacteriana, que foi previamente revestida com 0,5% 

de agarose em 18mL de tampão fosfato salino (PBS, Phosphate Buffer Saline), 

para prevenir a adesão celular na superfície de plástico. Após 48 horas, as células 

em suspensão formaram corpos embrioides, que foram coletados e transferidos 

para garrafas aderentes de cultura (75cm3 Nunclon, Switzerland) em DMEM com 
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10% de SFB durante 48 horas. No quarto dia, o meio definido foi recolocado e a 

cultura foi mantida por mais dois dias. Esse meio definido foi mantido nos dias 

subsequentes e a troca ocorreu a cada dois dias. A diferenciação foi completada 

no sexto dia e as células foram avaliadas em relação aos parâmetros de 

marcadores neurais. 

 

3.2 Extração e purificação de RNA total 
 

A extração total de RNA das células P19 indiferenciadas e diferenciadas foi 

realizada utilizando o reagente TRIZOL™ (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), de 

acordo com o protocolo da GibcoBRL, Life TechnologiesTM. Nas células foi 

adicionado 1mL do reagente TRIZOL, seguido pela adição de 200µL de 

clorofórmio, que separa a solução em uma fase aquosa e uma fase orgânica. 

Após 3 minutos, a amostra foi centrifugada durante 15 minutos a 1.400g a 4ºC. Na 

fase aquosa foram adicionados 500µL de isopropanol gelado para precipitar o 

RNA, incubação durante 15 minutos a 4ºC e posterior centrifugação a 1.400g por 

15 minutos (4ºC). O pellet de RNA foi lavado com etanol 75% em H2O DEPC e 

ressuspendido com H2O DEPC. A integridade do RNA foi avaliada em gel de 

agarose 1% corado com 0,5µg/mL de brometo de etídeo. 

A quantificação do RNA foi realizada através da leitura no 

espectrofotômetro (NanoDrop ND-1000 spectrophotometer). As razões entre as 

leituras de absorbância 260/280nm foram medidas para verificar a pureza do RNA. 

A amostra foi considerada pura quando os valores das razões das leituras de 

absorbância 260/280nm estavam entre 1,8 e 2,0. 

 

3.3 Transcrição reversa (RT) 
 

A reação de transcrição reversa foi realizada a partir do RNA obtido da 

extração (item 3.2) para a obtenção do cDNA. Para uma reação de 20µL foram 

utilizados 3µg de RNA total, como moldes para a síntese de cDNA, 200U de M-

MLV RT (RevertAidTM H Minus Moloney murine leukemia virus-reverse 
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transcriptase) (Fermentas Inc., Hanover, MD, USA), 50ng de iniciadores 

randômicos (random primers), 0,5mM de dNTPs, 2,5mM MgCl2, 200U Rnase Out 

(Fermentas Inc.), tampão 1x da M-MLV RT em um volume final de 20µL. O ciclo 

usado para a reação foi: 20ºC durante 10 minutos, 42ºC durante 45 minutos, 

seguido de 95ºC por 5 minutos e 4ºC durante 10 minutos (Termociclador Master 

Cyder Gradiente, Eppendorf, Hamburg, Alemanha). 

 

3.4 Reação em cadeia de polimerase (PCR) 
 

Para cada reação de PCR, adicionou-se tampão Taq (10x), solução de 

dNTP (10mM de cada dATP, dCTP, dGTP, dTTP), MgCl2 25mM, primer reverse 

(10pmol/µL), primer forward (10pmol/µL), 2µL da reação de transcrição reversa 

(cDNA) e a enzima Taq DNA Polimerase (5u/µL) no volume final de 25µL.  

O PCR foi executado de acordo com o seguinte programa: 95ºC durante 5 

minutos e ciclos de 95ºC durante 1 minuto, temperatura de anelamento (60ºC) 

durante 1 minuto, 72ºC durante 45 segundos para a extensão e repetição do ciclo 

30 vezes com extensão final realizada a 72ºC durante 10 minutos. Os produtos de 

PCR foram verificados através da análise do gel de agarose 2% e visualizados em 

transiluminador com luz UV a 302nm. O controle negativo da reação foi feito 

adicionando todos os reagentes descritos acima na ausência do cDNA. Esse PCR 

foi realizado para verificar a integridade do cDNA obtido do RT antes de fazer o 

PCR quantitativo, portanto como um método de checagem do RNA extraído da 

célula. 

 
Tabela 1. Primers utilizados em PCR. FWD= iniciador senso; REV= iniciador reverso; 

pb=pares de base.  
Gene Número de acesso Primer Sequencia 5'-3' Fragmento

(pb)
GAPDH XR_032630.1 FWD 5´- ACCACAGTCCATGCCATCAC– 3´ 452

REV 5´- ACCACAGTCCATGCCATCAC– 3´  
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3.5 PCR quantitativo (qPCR) 
 

No RT-PCR em tempo real, as amostras foram tratadas com DNase para se 

evitar a contaminação com DNA genômico. Desta forma, as amostras de RNA 

total (3µg) foram tratadas com 6µL DNase I (2U/µL) (Ambion Inc., Austin, TX, USA) 

e 2µL do tampão de DNase (10X) (Ambion) na proporção de 1U/µg de RNA e 

incubadas durante 30 minutos à temperatura de 25ºC. Após este tempo, para o 

bloqueio da ação enzimática, foram adicionados 0,4µL de EDTA (25mM) e 

incubados durante 10 minutos à temperatura de 65ºC. Finalmente, adicionou-se 

essa reação para a síntese de cDNA (transcrição reversa) e o seu respectivo 

programa, conforme descrito no item 3.3. 

O PCR em tempo real foi realizado pelo método de Sybr-green (Ueno et al., 

2002; Lekanne-Deprez et al., 2002). Os cDNA, obtidos do RT-PCR, foram 

amplificados usando o ABI 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA). A dupla fita do DNA específico foi marcada com SYBR 

Green I fornecido no Platinum SYBER Green (Invitrogen), para permitir a detecção 

quantitativa do produto do PCR em um volume final de reação de 25µL. A 

temperatura de reação foi de 95ºC por 10min, 40 ciclos de desnaturação 95ºC por 

15s/ 60ºC por 30s aumentando até 72ºC por 30s. Os resultados foram analisados 

por quantificação relativa entre grupos: tratados e controle utilizando o método 2-

∆∆CT. (Livak e Schmittgen, 2001). Os experimentos foram realizados em triplicata 

de cada ponto. A quantificação relativa da expressão gênica foi normalizada pelo 

gene constitutivamente expresso, β-actina ou glicerol-3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH, glycerol-3-phosphate dehydrogenase).  
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Tabela 2. Primers utilizados em qPCR. FWD= iniciador senso; REV= iniciador reverso; 

pb=pares de base.  
Gene Número de acesso Primer Sequencia 5'-3' Fragmento

(pb)
P2X2 NM_153400.3 FWD `TCCCTCCCCCACCTAGTCAC 149

REV CACCACCTGCTCAGTCAGAGC 

P2X7 NM_011027 FWD GGC ACC AGC TCC AGA TCT CA 171
REV GCA CGA ATT ATG GCA CCG TC

beta 3 tubulina NM_023279.2 FWD AGACCTACTGCATCGACAATGAAG
REV GCTCATGGTAGCAGACACAAGG 113

GFAP NM_010277.2 FWD AAGAGTGGTATCGGTCCAAGTTTG
REV CAGTTGGCGGCGATAGTCAT 119

Nestina NM_016701.3 FWD GGTCACTGTCGCCGCTACTC 58
REV AAGCGGACGTGGAGCACTA

SSEA-1 NM_010242.3 FWD CGGACCGACTCGGATGTCT 58
REV TTGGATCGCTCCTGGAATAGA

NMDA2A NM_008170.2 FWD CCGGAGACCCCGCTACA 58
REV TGCCATCCCAAGTCACATTG

NMDA2B NM_008171.3 FWD GTCCCATGGTGCATTGGAA 78
REV TGACTACGTGTGAGTGCAGGTGTA

β-Actin NM_007393 FWD CTG GCC TCA CTG TCC ACC TT 76
REV CGG ACT CAT CGT ACT CCT CTT

GAPDH XM_001473623.1 FWD `TGCACCACCAACTGCTTAG 117
REV GGATGCAGGGATGATGTTC 

 
 

3.6 Ensaio de imunofluorescência 
 

As células para o ensaio de imunofluorescência foram cultivadas em placas 

de 24 poços, sob lamínulas previamente tratadas com NaOH (0,1M). No dia do 

ensaio, as células foram lavadas com PBS, fixadas com 2% da solução de 

paraformaldeído (PFA) em PBS durante 30 minutos. Após este período, as células 

foram lavadas três vezes com PBS-Tween 20 (0,05%) e permeabilizadas em 

Triton X-100 em PBS (0,05%) durante 15 minutos; seguidas por três processos de 

lavagem com PBS-Tween 20. Para bloquear os sítios inespecíficos foi adicionado 

SFB 2% durante 30 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, os anticorpos 

primários antirreceptor P2X7 (1:400) (Calbiochem, San Diego, CA, USA), 

antirreceptor P2X2 (Calbiochem), antinestina, antiβ3-tubulina (Sigma-Aldrich, 

Milwaukee, USA), antiGFAP (DAKO) foram diluídos na solução de Triton X-100 

em PBS (0,05%) e incubados à temperatura ambiente durante 12 horas; seguidos 

por três processos de lavagem. A imunofluorescência foi detectada usando os 
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anticorpos secundários anticoelho IgG-Alexa-Fluor 555 (Molecular Probes, Eugene, 

OR, USA), anticamundongo IgG-Alexa Flúor-555 (Molecular Probes) e anti-IgG de 

cabra Alexa Fluor 546 (Molecular Probes), sendo a reação incubada durante 2 

horas; seguida por três processos de lavagem. Os núcleos celulares foram 

corados com 10mg/mL de 4´, 6-diamidino-2-fenilindol (DAPI, 4',6-diamidino-2-

phenylindole) durante 15 minutos, seguidos por três processos de lavagem. Nos 

controles negativo, foram utilizados somente os anticorpos secundários e DAPI. 

As imagens foram analisadas em microscópio invertido de imunofluorescência 

pelo sistema de aquisição de imagem, usando o software MetaMorph versão 6.3r0 

e a câmera Nikon Digital Câmera DXM1200F.  

 

3.7 Extrações de proteínas  
 

As frações proteicas foram obtidas a partir de células indiferenciadas e 

diferenciadas. As células cultivadas em garrafas aderentes de cultura (75cm3 

Nunclon, Switzerland) foram lavadas com PBS, seguidas pela adição de uma 

solução de EDTA 2mM para a coleta das células, essas foram centrifugadas 

durante 5min à 1.000g. Na ressuspensão das células, foi adicionado o tampão de 

lise (Tris 20mM, EDTA 1mM, glicerol 20%, igepal 0,5% pH7,5) em gelo para o 

rompimento das células na presença de inibidores (2,8µg/mL aprotinina, 1mM 

fluoreto de fenilmetilsulfonil, 1mM hidrocloreto de N-alfa-tosil-L-lisina-clorometil 

cetona e 0,5µg/mL leupeptina) durante 10 minutos.  

O sobrenadante foi coletado após centrifugação (1.000g, 10 min, 4ºC). As 

amostras foram quantificadas pelo método Bradford (250µL/mL, BioRad) (Bradford, 

1976) utilizando como curva padrão a albumina bovina com concentrações 

crescentes (250µg/mL a 1,5mg/mL). 

 

3.8 Ensaios de Western-Blot (WB) 
 

As proteínas obtidas pelo método de extração, descrito no item 3.7, foram 

preparadas para o ensaio de WB, no qual 50µg de proteínas foram desnaturados 
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na presença do tampão de amostra (50mM Tris pH6,8, 2% SDS, 0,1% azul 

bromofenol, 10% glicerol e 4% β mercaptoetanol) e aquecidos durante 15 minutos 

a 95ºC. As amostras foram aplicadas no gel de SDS-PAGE (dodecil sulfato de 

sódio em gel de eletroforese de poliacrilamida), que é formado de um gel de 

separação (8%) e de empilhamento (3%) utilizando o tampão de corrida (Tris-HCl, 

glicina, SDS 20%), de acordo com o método Laemmli (Laemmli, 1970). Após a 

corrida de eletroforese, as proteínas foram transferidas para a membrana de 

nitrocelulose (Transblot. 0,45µm, Biorad). A eficiência da transferência foi avaliada 

adicionando o corante Ponceau (0,1% Ponceau e 10% ácido acético glacial) 

diretamente na membrana. Em seguida, a membrana foi descorada com H2O 

destilada, bloqueada com leite desnatado 3% em solução de tampão tris salino 

tween (TBS-T, tris-buffered saline-tween) (Tris base 20mM, NaCl 137mM pH7,6, 

Tween-20 0,03%) durante 30 minutos à temperatura ambiente. 

A membrana foi incubada com os anticorpos primários antiβ-actina (Sigma-

Aldrich, Milwaukee, USA), antirreceptor P2X2 (Calbiochem, San Diego, CA, USA) 

e antirreceptor P2X7 (Calbiochem) diluídos em leite desnatado 3% em TBS-T 

durante 14 horas a 4ºC sob agitação. Após este tempo, a membrana foi lavada 

três vezes com TBS-T durante 5 minutos com agitação, depois foi incubada com 

leite desnatado 3% em TBS-T durante 30 minutos à temperatura ambiente, para 

realizar o bloqueio. O anticorpo secundário conjugado com peroxidase foi diluído 

em leite desnatado 3% em TBS-T durante 2 horas à temperatura ambiente sob 

agitação. Novamente, a membrana foi lavada três vezes com TBS-T durante 5 

minutos com agitação. As proteínas marcadas pelos anticorpos foram detectadas 

usando o kit Super Signal West Pico Chemiluminescente Substrate (Pierce, USA), 

de acordo com as instruções do fabricante. 

 

3.9 Citometria de fluxo 
 

As células cultivadas em garrafas aderentes de cultura (75cm3 Nunclon, 

Switzerland) foram coletadas pela ação da enzima tripsina, inativadas com SFB, 

depois centrifugadas a 1.000g, 10 min à temperatura ambiente. Em seguida, as 
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amostras foram lavadas com PBS e centrifugadas a 1.000g durante 5 minutos. 

Para a fixação das células, estas foram incubadas com PFA 1% em PBS durante 

20 min à temperatura de 4ºC, com posterior lavagem com SFB 2% em PBS e 

centrifugação nas mesmas condições anteriores. 

As amostras foram ressuspendidas em solução SFB 2%, 0,5% triton e 0,5% 

tween em PBS contendo os anticorpos primários antinestina, antiβ3-tubulina e 

antiGFAP (1:500). Essa reação foi incubada à temperatura ambiente durante 2 

horas. Após o tempo de incubação, as amostras foram lavadas com o mesmo 

procedimento anterior e foram incubadas com os anticorpos secundários 

anticamundongo Alexa Fluo 555 (Molecular Probes, Eugene, OR, USA), 

anticoelho Alexa Fluo 555 (Molecular Probes) (1:500) durante 1 hora à 

temperatura ambiente e protegidas da luz. Novamente as amostras foram lavadas, 

ressuspendidas e transferidas para os tubos de citometria de fluxo para a análise 

no citômetro. 

A análise de citometria foi realizada utilizando o citômetro Beckman Coulter 

Fc500. A contagem das células foi realizada adquirindo cem mil eventos por 

amostra, sendo a fluorescência medida em escala logarítmica e a análise feita 

através do software Cyflogic v.1.2.1. Os gates de incidência direta (FS – forward 

scatter) e perpendicular (SS – side scatter) do laser foram utilizados para excluir 

células mortas. Os experimentos foram realizados utilizando controles negativos, 

nos quais as células não foram incubadas com anticorpos primários ou apenas 

com os anticorpos secundários. Esses não apresentaram diferenças significativas 

entre si. 

 

3.10 Ensaios de proliferação celular 

 
Para a análise de proliferação, as células foram diferenciadas e, no dia 5, 

adicionaram-se 20µM de 5-bromo-2’-deoxiuridina (BrdU) (Roche Applied Science, 

Indianapolis, USA), 14 horas antes da análise. As células cultivadas em garrafas 

aderentes de cultura (75cm3 Nunclon, Switzerland) foram tripsinizadas, seguidas 

da adição de SFB para neutralizar a ação enzimática, e centrifugadas a 1.100g por 
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5 minutos. As amostras foram lavadas com PBS duas vezes, ressuspendendo os 

pellets. Na última centrifugação, as células foram ressuspendidas com uma parte 

de PBS gelado, em seguida adicionaram-se sequencialmente 3 partes de etanol 

absoluto gelado, homogeneizando bem com o auxílio de pipeta entre cada adição. 

As células foram mantidas a 4ºC, protegidas da luz durante 4 horas para 

fixação, no mínimo. Após a fixação, as células foram lavadas duas vezes com 

PBS. Ressuspendidas em uma solução de HCl 2M 0,5% Tween 20 para a 

desnaturação do DNA e incubadas à temperatura ambiente no escuro durante 20 

minutos sob leve agitação. 

Após a centrifugação, essas amostras foram ressuspendidas em solução de 

tetraborato de sódio (Na2B4O7) 0,1M pH8,5 para neutralização. Novamente as 

células foram centrifugadas e repetiu-se a lavagem duas vezes com PBS. As 

amostras foram ressuspendidas em cada eppendorf contendo o anticorpo anti-

BrdU (1:200) (AXYLL, Westbury, NY, USA) e incubadas à temperatura ambiente 

durante uma hora. Decorrido este tempo, as células foram lavadas com PBS duas 

vezes, ressuspendidas com uma solução contendo o anticorpo secundário 

antirrato Alexa Flúor 488 (1:500) (Molecular Probes, Eugene, OR, USA) e 

incubadas à temperatura ambiente, protegidas da luz durante uma hora.  

As alíquotas foram lavadas duas vezes com PBS, ressuspendidas em uma 

solução contendo iodeto de propídio 50µg/mL (PI) e RNase 100µg/mL. Foram 

mantidas em temperatura ambiente durante 20 minutos, depois foram transferidas 

aos tubos de citometria e realizada a análise das amostras no citometro de fluxo. 

A análise de citometria foi realizada utilizando o aparelho citômetro 

Beckman Coulter Fc500. A contagem das células foi feita adquirindo cem mil 

eventos por amostra, sendo a fluorescência medida em escala logarítmica e a 

análise feita através do software Cyflogic v.1.2.1.. Os gates de incidência direta 

(FS – forward scatter) e perpendicular (SS – side scatter) do laser foram utilizados 

para excluir células mortas. Os experimentos foram realizados utilizando controles 

negativos, nos quais as células não foram incubadas com anticorpos primários, 

sendo incubadas somente com os anticorpos secundários ou somente com o PI. 

Esses não apresentaram diferenças significativas entre si. 
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3.11 Determinações da atividade de receptores purinérgicos: 

tratamento celular para medição da variação intracelular da 

concentração de cálcio na presença de agonistas purinérgicos 
 

As células foram cultivadas em placas de 24 poços, previamente tratadas 

com 0,2% de gelatina, com DMEM definido. No dia do experimento, as células 

foram tratadas com 5µM Fluo-3 AM em 0,5% Me2SO e 0,1% do surfactante 

plurônico F-127 durante 1 hora a 37ºC na incubadora com 5% CO2. Após a 

incubação, as células foram lavadas com o meio extracelular (140mM NaCl, 3mM 

KCl, 1mM MgCl2, 2mM CaCl2, 10mM HEPES, 10mM glicose, pH 7,4) e incubadas 

durante 15 minutos a 37ºC. O registro das imagens da concentração livre de cálcio 

intracelular ([Ca2+]i) foi obtido no microscópio confocal LSM 510 (Zeiss, Jena, 

Alemanha), sendo a taxa de aquisição de 1 imagem a cada 3 segundos. A 

fluorescência do Fluo-3 AM foi excitada com um feixe de laser de íon argônio no 

comprimento de onda de 488nm, a luz emitida a 515nm foi detectada usando um 

filtro de long-pass acima de 510nm. As imagens da variação da concentração 

intracelular de cálcio foram captadas antes e após o estímulo de 300µM ATP, 

300µM BzATP, 1mM carbamoilcolina (CCh, carbamylcholine) e 1mM NMDA nas 

células em estudo. Ao final de cada experimento, adicionaram-se 5µM ionóforo 

A23187 4-bromo-cálcio (4-Br-A23187, 4-bromo-calcium ionophore A23187) para a 

determinação dos valores de fluorescência máxima (Fmax), seguidas de 10mM 

EGTA para determinar os valores de fluorescência mínima (Fmin). Os cálculos da 

variação da concentração livre de cálcio intracelular ([Ca2+]i) foram feitos através 

da seguinte fórmula: 

 

[Ca2+]i (nM) = Kd do fluoróforo (F-Fmin) / (Fmáx-F). 
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Esta fórmula determina a concentração do cálcio intracelular, onde F é a 

fluorescência da célula estimulada durante um determinado período do tempo; Fmin 

é o valor de fluorescência mínima obtida após a adição de 10mM de EGTA; Fmáx é 

o valor da fluorescência máxima obtida após a aplicação de 5µM ionóforo de Ca2+ 

e o Kd é a constante de dissociação do fluoróforo do cálcio, no caso do Fluo 3AM 

é de 450nM (Hallet et al., 1990). 

 

3.12 Preparação de células de bactérias eletrocompetentes 
 

Uma colônia bem isolada de uma placa de petri de bactérias XLB1Q foi 

inoculada em 5mL de meio Luria Bertani (LB) (1% triptona, 1% extrato de levedura, 

0,5% cloreto de sódio, 1,5% agar bacteriológico, pH 7,5) e incubada a 37ºC, sob 

agitação a 200-250RPM durante 16 horas. Após este tempo, 4mL desse pré-

inóculo foram adicionados em 400mL de meio LB e incubados nas mesmas 

condições anteriores de temperatura e agitação. O inóculo foi monitorado em 

intervalos de 1 hora até atingir a densidade óptica de 0,8 (600nm) para finalizar a 

incubação, que é considerado o valor ideal de acordo com o manual do 

eletroporador (EC100 Eletroporator). Em seguida, o inóculo foi centrifugado a 

4.000RPM a 4ºC durante 15 minutos, sempre mantendo em gelo até a etapa final 

do processo. O sedimento celular foi lavado duas vezes com 200mL de H2O 

deionizada gelada e centrifugado nas mesmas condições descritas anteriores. 

Posterior a esta etapa, lavou-se as células duas vezes com glicerol 10% gelado. 

As células foram ressuspendidas com glicerol 10% estéril gelado num volume 

suficiente para atingir a concentração entre 100 e 200 (600 nm), considerando que 

a densidade de 10 corresponde à aproximadamente 4-8 109 bactérias por mL. 

 

 

3.13 siRNA 
 

3.13.1 Seleção das sequências de RNAi 
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As sequências de RNAi foram escolhidas com o auxílio do programa 

disponibilizado pela empresa Ambion: 

http://www.ambion.com/techlib/misc/psilencer_converter.html 

 

As sequências obtidas foram pesquisadas quanto à homologia a outras 

proteínas através do programa The Basic Local Alignment Search Tool - BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) no National Center for Biotechnology 

Information´s (NCBI) e quando apresentavam homologia eram descartadas. Assim, 

foi escolhida uma sequência interferente para o receptor P2X2. 

 

Tabela 3- sequência siRNA para o receptor P2X2 
Sequencia 9 P2X2 (NM_153400) CG

sequencia Alvo 5'- AAGCTACCAGGATAGCGAAAC -3'

siRNA sense 5'-   GCUACCAGGAUAGCGAAACUU -3' 47,5%

siRNA antisense 5'- GUUUCGCUAUCCUGGUAGCUU -3'  
 

Foram utilizadas sequências scramble como controle negativo para verificar 

a especificidade do RNAi, nas quais não se alinham a nenhuma região codificante 

do gene de proteínas de camundongo ou rato. 

 

Scramble F: 5’-CCATGTTGAAGTCCAAACGGTCCCTATAGTGAGTCGTA- 3’ 

Scramble R: 5’-ACCGTTGGACTTCAACATCGGCCCTATAGTGAGTCGTA- 3’ 

 

 

3.13.2 Transcrição  

 

A síntese de siRNA por transcrição in vitro foi feita utilizando a T7 RNA 

polimerase e o molde de DNA. Na tabela 4 são mostrado os oligonucleotídeos 
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sintetizados quimicamente pela empresa Integrated DNA Technologies, Inc (IDT), 

que são utilizados como fita molde para a realização da transcrição in vitro.  

 

Tabela 4. Oligonucleotídeos sintetizados quimicamente.  
Sequência 9 P2X2 (NM_153400) pb

Sense  siRNA          GCTACCAGGATAGCGAAACTTCCCTATAGTGAGTCGTATTAC  42bp

Antisense  siRNA     GTTTCGCTATCCTGGTAGCTTCCCTATAGTGAGTCGTATTAC  42bp
Scramble pb

Sense                     CCATGTTGAAGTCCAAACGGTCCCTATAGTGAGTCGTA 38bp

Antisense             ACCGTTGGACTTCAACATCGGCCCTATAGTGAGTCGTA 38bp  
 

A reação de transcrição foi realizada usando o kit MAXIscriptTM (Ambion Inc., 

Austin, TX, USA), conforme informações descritas pelo fabricante. Para a reação 

de anelamento do oligonucleotídeo com o primer T7 (5’-TAATACGACTCACTATA-

3’) (10mM), foram utilizados 10mM da sequência sense ou antisense e 10mM 

primer T7. O termociclador foi programado para 1 ciclo de 95ºC durante 5 minutos, 

seguido por uma rampa de esfriamento para 37ºC por 1 hora. Para a reação de 

transcrição, foram adicionados 8µL da sequência anelada (5µM), 10µL tampão de 

transcrição (10 vezes, Ambion Inc), 4µL de cada base (ATP, UTP, CTP, GTP; 

10mM), 2µL RNase inhibitor (12U/µL; Invitrogen), 2,5 µL T7 RNA polimerase 

(10U/µL; Ambion Inc.) em um volume final de 50µL (H2O tratada com DEPC). O 

pTRIPLEscript (250 pb) foi usado como controle da reação de transcrição, o qual 

corresponde a um molde codificado para o gene β-actina (camundongo) fornecido 

pelo fabricante do kit MAXIscriptTM (Ambion Inc.). A reação de transcrição foi 

incubada à temperatura de 37ºC durante 12 horas. Para a degradação da fita 

molde DNA, após a finalização da reação, foram adicionados 2µL DNase (2U/µL - 

Ambion) a 37ºC durante 15 minutos. Posteriormente, para o bloqueio da atividade 

da enzima DNase foram adicionados 4µL EDTA 0,2M (pH 8,0) e 50µL LiCl 4M. 

Seguidos da adição de 125 µL de etanol 100% para a precipitação do RNA na 

temperatura de 4ºC durante 12 horas. Ao final da precipitação, as sequências 

sense e antisense siRNA e as sequências scramble foram centrifugadas a 1.400g 
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durante 15 minutos a 4ºC, posteriormente foi adicionado etanol 75% e novamente 

centrifugado a 1.400g durante 5 minutos. Os produtos da transcrição foram 

ressuspendidos em H2O tratada com DEPC, quantificados por densidade óptica a 

260nm (A260) e analisados em gel de agarose 1% para verificar a integridade. 

Quantidades equivalentes de sequências sense e antisense siRNA foram 

aneladas para gerar RNA dupla fita, sendo o termociclador programado para 1 

ciclo de 95ºC durante 5 minutos, seguidos por uma rampa de esfriamento para 

37ºC por 1 hora. 

 

 

Figura 7. Estratégia para gerar T7 siRNAs (conforme descrito no item 3.13.2). A sequência do gene de 

interesse é mostrada em vermelho (sense) ou azul (antisense), enquanto os dois nucleotídeos não 

relacionados estão em preto. RISC representa o complexo silenciante induzido pelo RNA que dirige para a 

clivagem do mRNA (Picard et al., 2002). 
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3.13.3 Transfecção celular 

 

Os siRNA foram incorporados pelas células em cultura com a utilização de 

lipossomos catiônicos que formam complexos com o ácido nucleico, nos quais a 

carga positiva da superfície do lipossomo gera uma interação eletrostática com o 

ácido nucleico (carga negativa em condições fisiológicas) e facilita o contato com a 

membrana celular carregada negativamente (Dalby et al., 2004), deste modo são 

incorporados à célula. A transfecção foi executada utilizando o reagente 

lipofectamina (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), de acordo com as instruções do 

fabricante.  

Um dia antes de realizar a transfecção, uma cultura de células com 80% de 

confluência, mantida em um frasco de cultura celular, foi tripsinizada e diluída para 

a concentração de 3 105 células/poço. A suspensão celular diluída foi adicionada 

em uma placa de cultura de 6 poços e mantida na incubadora a 37ºC com 5% de 

CO2. 

No dia da transfecção, a cultura de células foi transfectada através da 

adição de complexos lipídico-catiônicos contendo siRNA, diretamente ao meio de 

cultura (sem antibiótico e SFB). Os complexos foram preparados adicionando o 

siRNA, 8uL de reagente Plus, e 70µL de DMEM (sem SFB e antibióticos) e foram 

incubados à temperatura ambiente durante 15 minutos. Após este tempo, foram 

adicionados 70µL de DMEM contendo 2µL de lipofectamina ao complexo 

siRNA/reagente PLUS incubando à temperatura ambiente durante 15 minutos. A 

cultura celular foi mantida durante 210 minutos na incubadora a 37ºC com 5% CO2, 

em seguida, ao meio de cultura das células foram adicionados 2mL de DMEM 

(10% SFB e antibióticos).  

Ao término da incubação, as células foram analisadas em relação à 

expressão proteica, através dos ensaios de imunofluorescência e Western-blot, e 

à expressão gênica através do PCR de tempo real. 

 

3.13.4 Avaliação da eficiência da transfecção  
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A avaliação da eficiência da transfecção nas células P19 (5 105 células/mL) 

e nos corpos embrioides (segundo dia da diferenciação neural) (protocolo item 

3.1.2) foi realizada utilizando a transfecção com o reagente block-itTM fluorescent 

oligo (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Assim, as células P19 indiferenciadas foram 

diferenciadas pela adição do ácido retinoico (ver protocolo 3.1.2) e do complexo 

lipofectamina/block-itTM fluorescent oligo (invitrogen) (20µM) ao mesmo tempo; 

para os corpos embriônicos, esses foram transferidos para a garrafa de cultura 

aderente (75cm3 Nunclon, Switzerland) e adionou-se o complexo 

lipofectamina/block-itTM fluorescent oligomer em DMEM com 10% de SFB. Os 

complexos foram preparados adicionando o block-itTM fluorescent oligo (invitrogen) 

e 8µL de reagente lipofectamina em 70µL de meio DMEM (sem SFB e 

antibióticos), sendo que o tempo de incubação foi de 15 minutos à temperatura 

ambiente. Após este tempo, os complexos foram adicionados à cultura celular. A 

cultura celular foi mantida durante 48 horas após a transfecção na incubadora a 

37ºC com 5% CO2 e analisada em microscopia de fluorescência. 

O block-itTM fluorescent oligo é um RNA dupla fita marcado com 

fluoresceína contendo o mesmo comprimento, carga e configuração de um siRNA 

padrão. A sua sequência não é homóloga a nenhum gene conhecido, portanto não 

promove silenciamento gênico ao ser introduzido dentro da célula. 

 

3.14 shRNA-P2X2 
 

3.14.1 Sequencia do shRNA para o silenciamento gênico do receptor P2X2  

 

A sequência escolhida para o receptor P2X2 (shRNA-9) foi desenhada para 

ser clonada no vetor lentiviral: 

 
shRNA-9: 

5’-CTGTCTAGACAAAAAGCTACCAGGATAGCGAAACTCTCTTGAAGTTTCGCTATCC 

TGGTAGCGGGGATCTGTGGTCTCATACA-3’ 
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O oligonucleotídeo contém um sítio para digestão com a enzima XbaI 

(sublinhado), antecedendo uma sequência de pelo menos 4 adenosina (A), que 

funciona como um sinal de poliadenilação para a RNA Polimerase III. As 

sequências sense e antisense do shRNA-9 estão em negrito, intercaladas por uma 

sequência para a formação do grampo (hairpin) na estrutura secundária do shRNA, 

seguidas pela sequência específica do promotor H1. 

O esquema abaixo (figura 7) exemplifica as etapas correspondentes da 

metodologia de obtenção do shRNA-P2X2, incluindo a clonagem dos shRNA e 

transdução do vetor lentiviral nas células P19.  

 

 
Figura 8. Esquema resumido das etapas da técnica de RNA de interferência para a obtenção 
do shRNA para o silenciamento do receptor P2X2. As etapas da metodologia utilizadas para a 

obtenção de células P19 expressando o shRNA são: clonagem dos shRNA e transdução do vetor 

lentiviral nas células P19. 
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3.14.2 Clonagem da sequência do shRNA para o receptor P2X2 em fusão 

ao promotor H1 

 
O oligonucleotídeo F (shRNA-9, item 3.13.1) possui a sequência para o 

shRNA e uma sequência específica para o promotor H1, que é denominado de 

primer F (oligo F) no quadro 1. Na reação de PCR, foi utilizado como “template” 

(pSUPER) um vetor plasmideal pSUPER-LIKE, que possui um promotor H1. Este 

vetor possui uma sequência T3 que possibilita o uso do primer T3 reverso 

(iniciador R-T3) para amplificação do promotor H1. Com o objetivo de diminuir a 

taxa de mutação no produto de PCR usou-se o Taq Platinum high fidelity 

(invitrogen, Carlsbad, CA, USA). 

 
Quadro 1. Condições utilizadas para reação de PCR. 

 

pSUPER 1 µL

dNTP (10mM) 1 µL
MgSO4 (50mM) 3,7µL

Tampão Taq High Fidelity (10x) 5 µL

Primer  F (oligo F) (10µM) 0,5 µL

Primer R (T3) (10µM) 0,5 µL

Taq Platinum (5u/µL) 0,3 µL
H2O 39,7 µL  

 

O PCR foi executado de acordo com o seguinte programa: 95ºC durante 5 

minutos e os ciclos de 95ºC durante 30 segundos, temperatura de anelamento de 

68ºC durante 1 minuto e repetição do ciclo 34 vezes, sendo a extensão final 

realizada a 68ºC durante 10 minutos. Os produtos de PCR foram verificados 

através da análise do gel de agarose 2% e visualizados em transiluminador com 

luz UV a 302nm. 

O produto da amplificação (400pb) foi recortado do gel de 2% agarose e 

purificado com o kit PureLinkTM Quick gel extraction (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). Após a sua purificação, a amostra estava pronta para ser clonada. 
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Paralelamente, o vetor lentiviral p156RRLsinPPTCMV-GFP-PRE/NheI (pLV) 

(figura 9) foi digerido com a enzima NheI, seguido da reação de desfosforilação 

com a enzima SAP (Shrimp alkaline phosphatase, Fermentas Inc., Hanover, MD, 

USA) durante 60 min a 37ºC, sendo que a reação foi interrompida na temperatura 

de 65ºC durante 15 min. Este produto foi purificado com o kit de purificação 

PureLinkTM Quick gel extraction (Invitrogen). 

O vetor linearizado e o inserto foram ligados com T4 DNA ligase (Invitrogen), 

na proporção de 3:1 de inserto para vetor, durante 12 horas a 4ºC. 

 

 
Figura 9. Mapa do vetor lentiviral p156RRLsinPPTCMV-GFP-PRE/Nhe I. 
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3.14.3 Eletroporação das bactérias eletrocompetentes  

 

O produto da ligação (3µL) (pLV +inserto shRNA-9) foi adicionado a uma 

alíquota de 50µL bactérias eletrocompetentes (4-8 1010 bactérias por mL) 

(Escherichia Coli XLB1), os quais foram transferidos para uma cubeta de 

eletroporação (gap entre eletrodos de 2mm). O eletroporador foi ajustado, 

conforme o manual do aparelho, para 2.800V, aplicando-se o pulso. 

Imediatamente após o pulso, adicionou-se 1mL de meio LB. As células foram 

incubadas a 37ºC sob agitação de 200-250RPM durante 1 hora, depois 

centrifugadas. As células foram ressuspensas e plaqueadas em meio LB-ágar 

sólido suplementados com 20µg/mL X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-

galactosidase), 1mM IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo), 1µg/mL 

ampicilina e incubadas durante 16 horas à temperatura de 37ºC. As colônias 

brancas, que possuem o produto da ligação, foram selecionadas e inoculadas em 

3mL de meio LB contendo ampicilina (1µg/mL), sendo que o tempo de incubação 

foi de 16 horas a 37ºC.  

 

3.14.4 Minipreparação do DNA plasmideal  

 

Após o crescimento bacteriano, foi realizada a purificação do vetor através 

do kit AccuPrep® Plasmid extraction kit (Bioneer Inc., USA), conforme 

procedimento descrito pelo fabricante. O meio rico em bactérias (3mL) foi 

transferido para tubos eppendorf e centrifugado (1.400g / 2min). O precipitado foi 

ressuspendido em 250µL de tampão de ressuspensão e homogeneizado por 

agitação no vortex. Adicionaram-se 250µL de tampão de lise, sendo o período de 

incubação de 5 minutos à temperatura ambiente. Depois, foram adicionados 

350µL de tampão de neutralização e o tempo de incubação foi de 5 minutos a 4ºC; 

após esse tempo, as amostras foram centrifugadas (1.400g). O sobrenadante foi 

transferido para a coluna e centrifugado durante 1 minuto (1.400g). A coluna foi 

lavada com 700µL de etanol 80% e centrifugada (1 minuto, 1.400g). Foi realizada 

uma adicional centrifugação (1 minuto, 1.400g) para remover completamente o 
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etanol. Assim, foram adicionados 50µL de tampão eluente e, após 5 minutos, a 

coluna foi centrifugada por um minuto a 1.400g. O DNA plasmideal purificado foi 

analisado pelas reações de digestão (item 3.14.5) e de sequenciamento (item 

3.14.6). 

 

3.14.5 Análise dos clones recombinantes por digestão com SspI  

 

Para confirmar a clonagem dos shRNA no vetor pLV, as amostras foram 

digeridas com SspI (Fermentas Inc., Hanover, MD, USA) durante 1 hora a 37ºC. A 

digestão dos clones recombinantes com SspI deveria gerar dois produtos, um de 

aproximadamente 6Kpb e outro de 1,4Kpb. A reação de digestão foi realizada 

conforme descrito abaixo: 

 
Quadro 2. Condições usadas para a reação de digestão. 

 
 

O produto da digestão foi resolvido em gel de agarose 0,8%. 

 

3.14.6 Sequenciamento  
 

Para verificar se a sequência shRNA para o silenciamento do receptor 

P2X2 clonado no vetor lentiviral pLV era correta, foi feito o sequenciamento do 

vetor clonado. Para a reação de sequenciamento adicionaram-se 1µL de vetor 

(200ng/ µL), 2µL BigDyeTM Terminator Ready Reaction Mix (dNTPs não marcados; 

ddNTPs marcados com diferentes fluoróforos, verde para ddATP, vermelho para 

ddTTP, preto para ddGTP, azul para ddCTP; Taq DNA polimerase, Applied 

Biosystems), 4µL de tampão BigDyeTM , 0,7µL iniciador (3,2pmol/L) e 1,3µL H2O 

(volume final de 10µL). As amostras foram desnaturadas (95ºC, 5 minutos) e 

submetidas a 36 ciclos de PCR, que incluem a desnaturação (95ºC, 30 segundos), 



 

 

52

anelamento (56ºC, 30 segundos) e polimerização (72ºC, 1 minuto). O DNA 

amplificado foi precipitado adicionando etanol 100% (23µL/poço), glicogênio 

(1µg/µL) e acetato de sódio (3M, pH 5,2), e foi mantido em gelo durante 20 

minutos. Em seguida, adicionaram-se 80µL de isopropanol 80% e as amotras 

foram centrifugadas (4.000g, 45 minutos, 25 ºC). As amostras foram secas na 

ausência de luz (95ºC, 1 minuto) e submetidas à análise no sequenciador (ABI 

PRISM 3100 GeneticAnalyzer, Hitachi) pelo serviço de sequenciamento do 

Instituto de Química – USP (http://www.iq.usp.br/adm/secqbq/Sequenciamento/). 

O resultado do sequenciamento confirmou a sequência correta inserida no vetor 

lentiviral. 

 

3.14.7 Produção das partículas lenvivirais pLV-P2X2-EGFP nas 

células HEK 293-T 

 

As células HEK 293-T foram plaqueadas em placa de seis poços (1 106 

células/poço), usando DMEM na presença de 10% SFB (volume final 1,5mL), 

durante 16 a 24 h antes da transfecção. A mistura dos DNA plasmideais para a 

produção dos lentivírus foi feita na proporção, de acordo com Tiscornia et al. 

(2006). Portanto, utilizaram-se 1,1µg do vetor de transferência (pLV-P2X2-EGFP), 

720ng do vetor pMDL (vetor codificante para as sequências gag e pol), 280ng do 

vetor pREV (vetor codificante para a proteína Ver, responsável pela exportação do 

RNA viral para fora do núcleo) e 390ng do vetor pVSVG (vetor codificante para a 

proteína VSVG do envelope viral). Esses plasmídeos foram diluídos em 150µL de 

DMEM sem soro. Em outro tubo eppendorf, 10µL do reagente de lipofecção 

(Lipofectamine 2000 - Invitrogen) foram diluídos em 150µL de DMEM sem soro e 

incubados durante 20 min. Decorrido o tempo, adicionou-se a mistura 

lipossomos/DNA ao meio de cultura das células. Após 5 h foi efetuada a troca do 

meio para iniciar as coletas destes, desta forma o sobrenadante de cada placa foi 

coletado de 24 em 24 horas até 72 h após a primeira troca de meio. As células 

transfectadas foram fotografadas (luz branca e fluorescência) para avaliar a 

eficiência de transfecção após 72 horas da transfecção. 
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Esse sistema de empacotamento viral emprega a formação do envelope 

viral heterólogo VSVG (vesicular stomatitis vírus G glicoprotein), que apresenta 

alta capacidade de infecção em uma diversidade de células. O vetor pMDL 

codifica as proteínas gag e pol e o vetor pREV codifica a proteína rev, que regula 

a expressão lentiviral ao nível pós-transcricional. 

 

3.14.8 Coleta e titulação dos sobrenadantes virais 
 

Após a primeira troca de meio depois da transfecção, o sobrenadante de cada 

placa foi coletado de 24 em 24 horas até 72 h após a transfecção. Para tanto, 

adicionou-se 1mL de DMEM-10% SFB em cada placa. O sobrenadante de cada 

coleta foi centrifugado a 1.000g por 5 minutos para eliminar restos celulares e, em 

seguida, congelado a -70°C. 

Os sobrenadantes virais foram titulados em células HEK 293T. Primeiramente, 

preparou-se uma diluição seriada dos sobrenadantes virais. Dessa forma, foram 

preparados tubos contendo 45µL de DMEM-SFB 10%. Ao primeiro tubo, 

adicionaram-se 5µL do sobrenadante viral e, após agitação, transferiram-se 5µL 

para o tubo seguinte e assim, sucessivamente, até o último tubo. Cada ponto da 

diluição seriada foi misturado a 500µL de meio DMEM-SFB 10% contendo 105 

células 293T ainda em suspensão. Depois essas diluições seriadas foram 

plaqueadas em um poço de uma placa de 24 poços. No dia seguinte, o meio de 

cada poço da placa foi substituído por 0,5mL de meio DMEM-SFB 10%. 

Aproximadamente 48 h após a transdução foi feita a contagem da porcentagem 

das células fluorescentes, para estimativa do título viral em microscópio de 

fluorescência Nikon modelo TE-300, com o filtro para o fluoróforo isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) (excitação 460 - 510nm e emissão 515nm - 565nm). Neste 

caso, o experimento foi registrado utilizando-se câmara digital acoplada ao 

microscópio (RS Princeton Instruments).  

 

3.14.9 Transdução das células P19 com as partículas virais pLV-P2X2-

EGFP 
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Para a transdução das células P19, cerca de 5 104 células em meio α-MEM 

contendo 7% SFB dialisado foram transferidas para 2 tubos eppendorfs (pLV-

P2X2-EGFP), de modo que o volume final de cada tubo fosse de 0,5mL. Com as 

células ainda em suspensão adicionaram-se, em um dos tubos, 5µL do meio 

condicionado por 48 horas contendo as partículas virais e, no outro tubo, 

adicionaram-se 50µL do mesmo meio. Estima-se que o título seja da ordem de 107 

UFC/ml. Considerando esse título, a MOI para as condições empregadas seria 1 

(condição utilizando 5µL de meio condicionado) e 10 (condição utilizando 50 µL de 

meio condicionado). Após a adição dos volumes de meio condicionado contendo 

as partículas virais, as células foram plaqueadas em uma placa de 24 poços. No 

dia seguinte foi feita a troca de meio para α-MEM contendo 7% SFB dialisado e 

3µM de MTX. Cerca de 48h após a transdução, as células foram observadas ao 

microscópio de fluorescência e após inspeção visual da proporção de células 

fluorescentes foram selecionadas as condições transduzidas com 50µL do meio 

condicionado contendo as partículas virais para a manutenção e expansão das 

culturas. As células foram mantidas em cultura até que atingissem concentração 

suficiente (cerca de 4 106 células) para congelamento. 

 

3.15 shRNA-P2X7 
 

3.15.1 Transdução das sequências de shRNA para o silenciamento gênico 

do receptor P2X7 nas células P19 

 

As duas sequências de RNAi para o silenciamento do receptor P2X7 foram 

obtidas da Sigma-Aldrich (Milwaukee, WI, USA), que são comercialmente 

vendidas e já testadas quanto ao silenciamento gênico, de acordo com o 

fabricante. Esses shRNA estão clonados no vetor lentiviral TRC2 (TRC2-pLKO-

puro) (figura 10). Desta forma, o procedimento utilizado a seguir corresponde a 

obtenção do vírus e transdução das células P19 para o silenciamento gênico. As 

sequências alvo para o receptor P2X7 foram: 
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Sequência: TRCN0000068571 

CCGGCCTGGACAATCTGAGGAAATTCTCGAGAATTTCCTCAGATTGTCCAG
GTTTTTG 

 

Sequência: TRCN0000068570 

CCGGGCCACAACTATACCACGAGAACTCGAGTTCTCGTGGTATAGTTGTGG
CTTTTTG 

 
Figura 10. Mapa do vetor TRC2 (TRC2-pLKO-puro). 

 

As células P19 foram transduzidas com o vetor lentiviral do clone ID 

NM_011027.1-1368s1c1 da biblioteca Mission RNAi da Sigma-Aldrich (Milwaukee, 

WI, USA). Desta forma, os lentivírus foram obtidos pela co-transfecção do 

plasmídio Mission RNAi com o plasmídio helper pRSVREV, pVSV-G e pMDLgRRE 
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em cultura celular HEK 293T subconfluente, de acordo com o protocolo fornecido 

pelo fabricante. Após três dias da transfecção, o sobrenadante foi coletado a cada 

2 dias durante uma semana, filtrado em uma membrana de 0,45mm e usado 

imediatamente ou estocado a -80ºC. Posteriormente, foi misturado 1mL do meio 

contendo o vírus com 8mg/mL de polibreno e adicionado nas células P19 

subconfluentes (1.500 células/poços) em placas de 24 poços. Após 48 horas, as 

células foram selecionadas com 9µM de puromicina durante 10 dias. O 

silenciamento gênico foi confirmado pelo ensaio de Western-blot do receptor P2X7. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Análise da eficiência da transfecção in vitro dos oligonucleotídeos 
nas linhagens de células P19 

 

Para avaliar a eficiência da transfecção no modelo de diferenciação neural 

in vitro em células P19 foi empregado o reagente block-itTM fluorescent oligo 

(invitrogen), cuja sequência interferente não apresenta homologia com nenhum 

gene de camundongo ou rato. As células P19 foram tratadas com AR e 

transfectadas com o reagente block-itTM fluorescent oligo no dia zero. Após 48 

horas, os corpos embrioides foram visualizados no microscópio de fluorescência 

(figura 11). Como é observado no quadro A, a maioria dos corpos embrioides 

apresenta fluorescência após a transfecção com o reagente block-itTM fluorescent 

oligo; desta forma, comprova-se a eficiência da transfecção. A diferenciação 

neural tanto na presença do oligonucleotídeo quanto na ausência desenvolveu de 

forma similar; portanto, este experimento confirma a possibilidade de transfectar 

os siRNA neste estágio da diferenciação, sem provocar alterações no 

comportamento celular. No quadro B, exibe-se a fluorescência após 96 horas de 

transfecção, mostrando que o siRNA não foi degradado até este estágio. 
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Figura 11. Diferenciação neural de células P19 tratadas com AR e transfectadas com block-

itTM fluorescent oligonucleotídeo (Invitrogen) no primeiro dia (tempo zero, células P19 
indiferenciadas). (A) corpos embriônicos no segundo dia da diferenciação neural e contraste de 

fase do A, (B) dia quatro da diferenciação neural e contraste de fase do B. Imagens obtidas pelo 

microscópio de fluorescência Zeiss usando a objetiva de 10x, capturada com a câmera digital 

Nikon DXM1200f utilizando o software MetaMorph Versão 6.3r0. 

 

Além disso, foi investigado se a transfecção poderia ser realizada no 

segundo dia após a indução da diferenciação neural da célula P19. No primeiro 

dia, a diferenciação neural foi iniciada pela adição do AR nas células P19 

indiferenciadas (dia zero), seguida da transfecção nos corpos embrioides 

(segundo dia) usando o reagente block-itTM fluorescent oligonucleotídeo 

(invitrogen). Assim, como mostra a figura 12, no dia quatro da diferenciação e 48 

horas após a transfecção, quase todas as células apresentam fluorescência. 

Dessa forma, é possível transfectar as células P19 no tempo zero e no segundo 

dia da diferenciação neural in vitro. Além disso, este experimento permitiu 

demonstrar que a transfecção com o siRNA block-itTM fluorescent oligonucleotídeo 

não interfere na capacidade das células P19 se diferenciarem. 
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Figura 12. Diferenciação neural de células P19 tratadas com AR e transfectadas com block-
itTM fluorescent oligo (invitrogen) no dia 2. (quadro à direita) dia quatro (D4) da diferenciação 

neural e 48 horas após a transfecção dos corpos embrioides (segundo dia, D2) e contraste de fase 

(no quadro à esquerda). Imagens obtidas pelo microscópio de fluorescência Zeiss usando a 

objetiva de 10x, capturada com câmera digital Nikon DXM1200f utilizando o software MetaMorph 

Versão 6.3r0. 

 

 

4.2 Seleção das sequências de siRNA para supressão da expressão 
gênica do receptor P2X2 

 

O siRNA foi desenhado de acordo com o software Ambion disponível on 

line no site da empresa (www.ambion.com). O conteúdo de CG é calculado para 

ter entre 30 e 50 %, pois são mais ativos que os siRNA, que apresentam 

porcentagem maior de 50% e duas uridinas despareadas nas extremidades 3’ das 

sequências sense e antisense dos transcritos (tabela 3 e 4). As sequências siRNA 

obtidas foram analisadas quanto à homologia às outras proteínas através do 

programa BLAST no NCBI; consequentemente, as sequências que apresentaram 

homologia foram excluídas. Assim, foi escolhida uma sequência interferente para 

o receptor P2X2. Em seguida, a sequência foi sintetizada quimicamente no molde 

de DNA contendo o promotor T7 para realizar a transcrição in vitro.  

Os siRNA foram obtidos a partir do molde de DNA sintetizado, no qual foi 

realizado a transcrição in vitro para a obtenção dos siRNA dupla-fita. Este método 

foi escolhido por ser financeiramente mais vantajoso, ao invés de se comprar 

diretamente siRNA sintetizados. A figura 13 mostra os resultados das transcrições 
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obtidas com o T7 RNA polimerase para a obtenção de siRNA dupla-fita, que foi 

usado na transfecção in vitro das células P19 indiferenciadas. Após a obtenção 

dos siRNA sense e antisense, esses foram anelados in vitro para a formação do 

siRNA dupla-fita. A etapa seguinte foi realizar a transfecção in vitro das células 

P19 indiferenciadas. O objetivo de usar o siRNA nesse projeto foi avaliar a 

eficiência do silenciamento da sequência selecionada antes de iniciar a clonagem 

do shRNA no vetor; desta forma é possível minimizar as chances de se obter um 

vetor com o shRNA não funcional. Contudo, o fato do siRNA selecionado ser 

eficiente não é garantia que o shRNA também promova silenciamento. 

 

 

 
Figura 13. Reações de transcrição in vitro para produção de siRNA do receptor P2X2 e 
sequência scramble. As reações de transcrição foram realizadas com o uso do kit MAXIscriptTM 

(Ambion) para a síntese do siRNA através da T7 RNA polimerase utilizando o molde de DNA, o 

produto (36 pb) foi analisado em gel 16 % de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE).  

 

 

Para avaliar a atividade do siRNA selecionado e obtido por transcrição in 

vitro, esse foi transfectado nas células P19 indiferenciadas. Após 48 horas, as 

células transfectadas foram analisadas quanto à supressão da expressão gênica 

do receptor P2X2. A figura 14 mostra a redução das concentrações dos mRNA do 
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receptor P2X2 em aproximadamente 64±0,5 % na presença do siRNA-9, 

analisados pelo RT-PCR em tempo real.  

 

 

 
Figura 14. PCR em tempo real para quantificação da expressão relativa dos receptores P2X2: 

Os níveis de cada mRNA dos receptores purinérgicos e de β-actina foram medidos por RT-PCR 

em tempo real das células P19 transfectadas com sequências siRNA9 ou siRNA-scramble usando 

o reagente lipofectamina, conforme protocolo descrito no item 3.13.3, após 48 horas da 

transfecção. Cada coluna e barra representam a média e o erro padrão da média de quatro 

experimentos independentes. Cada amostra é normalizada usando a β-actina como padrão interno 

e o controle refere-se à sequência scramble, que não se alinha a nenhuma região codificante do 

gene de proteínas de camundongo ou rato. Os gráficos apresentam concentrações de transcrição 

de mRNA dos receptores P2X2 das células P19 transfetadas com a sequência siRNA-9 

comparadas com as células P19 transfectadas com a sequência scramble, que foram normalizadas 

para 100%. Não foram observadas diferenças entre a expressão gênica das células transfectadas 

com a sequência scramble e na ausência de siRNA.  

 

 

Portanto, pode-se verificar que a sequência de siRNA selecionada 

promoveu silenciamento da expressão gênica do receptor P2X2 nas células P19 

transfectadas. Assim, foi possível dar continuidade à técnica de RNA de 

interferência, ou seja, iniciou-se a clonagem dos shRNA no vetor lentiviral 

correspondente ao siRNA específico ao receptor P2X2. Considerando que o 
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objetivo desse trabalho visa avaliar o silenciamento gênico dos receptores P2X2 

durante a diferenciação neural das células P19, optamos pelo uso do shRNA, que 

possibilita obter células P19 transfectadas de forma permanente. 

 

4.3 Clonagem das sequências de shRNA-9 e scramble contra o 
receptor P2X2 

 

As sequências shRNA-9 e shRNA-scramble foram sintetizadas 

comercialmente para a clonagem no vetor lentiviral, nas quais possuem as 

sequências sense e a antisense e um loop de 9 nt entre as duas sequências. A 

etapa inicial iniciou-se com a fusão destes shRNA ao promotor H1, usando um 

vetor plasmideal pSUPER-LIKE por meio da reação de RT-PCR. Este vetor 

contém uma sequência T3, possibilitando o uso de um iniciador T3 reverso para a 

amplificação do promotor H1. O produto de amplificação (400pb) foi analisado em 

gel de agarose 2% PCR (figura 15A). Este produto foi recortado e purificado 

utilizando um kit de purificação de gel, com o objetivo de selecionar somente o 

produto de amplificação do RT-PCR e eliminar os oligonucleotídeos e os primers 

em excesso da reação. Após esta fase, esse produto purificado foi usado na 

reação de digestão com a enzima de restrição XbaI, seguido da etapa de 

purificação. 
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Figura 15. Análise dos produtos da reação de RT-PCR e digestão. A) Eletroforese de gel de 

agarose 2% marcado com brometo de etídio mostrando o produto da reação de RT-PCR de 400pb, 

e a banda de 100pb corresponde ao excesso de reagentes da reação. B) Produto de digestão dos 

clones (colônia), após a transformação bacteriana com o vetor+inserto shRNA (receptor P2X2) 

com a enzima de restrição SspI a 37ºC durante 1h. 

 

Simultaneamente, o vetor lentiviral foi digerido com a enzima NheI, seguido 

pela reação de desfosforilação com a enzima CIAP (Calf intestinal alkaline 

phosphatase). Em seguida, estas amostras foram purificadas para a realização da 

reação de clonagem. O produto de RT-PCR (figura 15A) e o vetor linearizado 

foram ligados com a enzima ligase, seguido pela transformação bacteriana para 

obtenção de clones. Esses clones foram testados pela reação de digestão com a 

enzima SspI para verificar se possuíam o inserto; assim, o produto da digestão 

dos clones recombinantes deveria gerar duas bandas, um de cerca de 6kpb e 

outra de 1,4kpb, conforme é observado na figura 15B. 

As colônias positivas para o inserto, verificadas pela reação de digestão, 

foram sequenciadas com o objetivo de confirmar se os shRNAs foram inseridos na 

direção correta no vetor pLV. Foram obtidas duas colônias que apresentaram os 

insertos clonados na forma correta e sem sofrer mutação nas suas sequências, o 

produto do sequenciamento pode ser verificado na figura 16. 
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Figura 16. Sequenciamento e análise por BLAST do vetor lentiviral codificando a sequência 
shRNA-9 interferente para o receptor P2X2. O sequenciamento foi realizado de acordo com o 

protocolo descrito no capítulo Materiais e Métodos (item 3.14.6) utilizando BigDyeTM Terminator 

Ready Reaction Mix. A) A figura mostra a sequência do shRNA-9 (letras vermelhas), B) A 

sequência obtida do sequenciamento e a localização da seqüência shRNA-9 e C) o 

eletroferograma do sequenciamento da sequencia shRNA-9. A seta vermelha indica onde começa 

a sequencia shRNA-9. 

 

 

Após obter o vetor clonado com o shRNA, confirmado pelo sequenciamento, 

iniciou-se a produção dos vírus e a transdução celular das células P19, obtendo as 

células interferidas para o shRNA-9, conforme descrito no capítulo Materiais e 

Métodos (itens 3.14). Finalizada esta etapa, as células P19 foram diferenciadas 

pela ação do AR. O vetor lentiviral foi escolhido com a finalidade de obter células 

P19 expressando shRNA devido a sua versatilidade como veículo para 
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transferência gênica. Além disso, o lentivírus pode ser transduzido em vários tipos 

celulares e são integrados no genoma hospedeiro em células em divisão e células 

pós-mitótica. Por essas razões, ambos os receptores P2X2 e P2X7 (item 4.5) 

foram transduzidos com o vetor lentiviral. 

O objetivo de se obter células P19 expressando shRNA interferentes para 

os receptores purinérgicos P2X2 e P2X7 é observar se a down-regulação poderia 

afetar o progresso e/o destino fenotípico da diferenciação neural. 

 

4.4 Avaliação do silenciamento do receptor P2X2 pelo shRNA-9 
 

De acordo com os dados publicados pelo nosso laboratório, a expressão 

gênica do receptor P2X2 aumenta durante a diferenciação de células P19 para 

neurônios (Resende et al., 2007), nos quais o autor adicionou citosina 

arabinosídeo no quinto dia do experimento, que tem como objetivo eliminar o 

crescimento de células gliais. Contudo, neste trabalho visou estudar o papel dos 

receptores P2X7 e P2X2 durante a diferenciação neural para neurônios e glias, 

por isso não adicionamos citosina arabinosídeo. O sexto dia da diferenciação 

neural foi escolhido pois esse estágio representa o final da diferenciação neural, 

além disso existem poucas células progenitores neurais (Resende et al., 2007). 

Caso fosse analisado no oitavo dia poderia existir maior proporção de glias em 

comparação aos neurônios devido à proliferação, sendo assim, os efeitos da 

interferência gênica dos receptores P2X2 e P2X7 durante a diferenciação para 

neurônios poderiam ser mascarados.  

As células P19 expressando os shRNA interferentes para o receptor P2X2 

foram induzidas a se diferenciarem pela ação do AR, de acordo com o protocolo 

descrito no item 3.1.2. A análise da expressão gênica dos receptores P2X7 nas 

células P19/shRNA-9 (figura 18A) foi realizada para demonstrar a especificidade 

da técnica RNAi ao receptor purinérgico P2X2. As expressões gênicas e proteicas 

dos receptores P2X2 foram avaliadas no sexto dia da diferenciação neural, como 

mostram as figuras 17 (ensaio de western-blot), 18B (RT-PCR em tempo real) e 

19 (ensaio de imunofluorescência). As células P19/shRNA-9 diminuíram 
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significantemente a expressão gênica do receptor P2X2 em comparação às 

células shRNA-scramble (grupo controle) (figura 18B). Da mesma forma, pode-se 

verificar a redução da expressão proteica avaliada pelos ensaios de 

imunofluorescência (figura 19) e western-blot (figura 17); contudo, o silenciamento 

da expressão do receptor P2X2 não foi total. Apesar da supressão parcial do 

receptor P2X2 nas células P19 clonadas com o shRNA, essas foram avaliadas 

durante a diferenciação neural com o objetivo de estudar o papel desses subtipos 

de receptores purinérgicos neste modelo celular. 

 

 

  
Figura 17. Western-blot de células P19/shRNA-scramble P19/shRNA-9 no sexto dia da 
diferenciação neural. A detecção da expressão do receptor P2X2 (70kDa) foi realizada pela 

análise de Western-blot, como descrito no item 3.8 do capítulo Materiais e Métodos. A expressão 

de β-actina (55kDa) foi usada como controle interno para avaliar a integridade dos extratos de 

proteínas e normalização dos níveis de expressão do receptor P2X2. 
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Figura 18. Quantificação da transcrição do mRNA dos receptores purinérgicos P2X no sexto 
dia (D6) da diferenciação neural das P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 (receptor P2X2) 
através do PCR em tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando o controle interno do 

gene GAPDH. A) Os gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA dos receptores 

P2X7 das células P19/shRNA-9 diferenciadas no sexto dia comparadas às células P19/shRNA-

scramble, que foram normalizadas para um. Os gráficos apresentam concentrações de transcrição 

de mRNA dos receptores P2X2 das células P19/shRNA-9 diferenciadas no sexto dia comparadas 

às células P19/shRNA-scramble, que foram normalizadas para um. As barras de erro representam 

os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos independentes. *p<0,05 

comparado aos dados controles (P19/shRNA-9). 
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Figura 19. Inibição da expressão do receptor P2X2 nas células infectadas com o vetor 
lentiviral contendo o inserto shRNA-9. A expressão proteica dos receptores P2X2 no sexto dia 

de diferenciação neural de células infectadas com o shRNA-scramble e o shRNA-9 foi determinada 

pelo ensaio de imunofluorescência, conforme descrito no capítulo Materiais e Métodos. Legenda: 

DAPI = marcação nuclear; sobreposição da expressão do receptor P2X2 e a marcação DAPI 

obtido no programa Image J, a cor do núcleo (DAPI) foi convertido para a cor verde com o objetivo 

de facilitar a visualização. 

 

 

Para caracterizar a progressão da diferenciação neural das células P19 

foram analisados marcadores específicos para células indiferenciadas (SSEA-1, 

stage-specific embryonic) (figura 20), progenitores neurais (nestina) (figura 21) e 

células diferenciadas (β3-tubulina) (figura 23). As células diferenciadas no sexto 

dia (D6) foram analisadas em relação à expressão gênica do SSEA-1 (Wu & Chow, 

2005), cujo objetivo foi avaliar os estágios da diferenciação neural, pois a 

tendência da expressão da SSEA-1 é diminuir devido à formação de neurônios e 

células gliais. Como mostra a figura 20A, há diminuição significativa da expressão 

gênica do SSEA-1 em todas as células diferenciadas neste experimento (P19 

shRNA-scramble e P19 shRNA-9) em comparação às células indiferenciadas (D0), 

conforme esperado. Contudo, as células P19/shRNA-9 não apresentam diferenças 

significativas na expressão gênica do SSEA-1 comparadas às células P19/shRNA-

scramble (figura 20B). Dessa forma, pode-se concluir que a inibição parcial gênica 
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do receptor P2X2 não alterou a diferenciação neural nesse estágio, nos 

parâmetros avaliados. 

 

 

 
Figura 20. Quantificação da transcrição do mRNA do antígeno embriônico estágio 

específico (stage-specific embryonic, SSEA-1) na diferenciação neural das células 
P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 (receptor P2X2) através do PCR em tempo real. A 

expressão relativa foi normalizada usando o controle interno do gene GAPDH. A) Os gráficos 

apresentam concentrações de transcrição de mRNA do SSEA-1 das células diferenciadas no sexto 

dia comparadas àquelas no estágio indiferenciado (D0), que foram normalizadas para um; B) Os 

gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA dos SSEA-1 das células P19/shRNA-

9 no sexto dia comparadas às células P19/shRNA-scramble, que foram normalizadas para um. As 

barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos 

independentes. P<0.0005 comparado aos dados controles (dia zero). 

 

 

O desenvolvimento da diferenciação neural é acompanhado por rearranjos 

no citoesqueleto das células, que são formados por proteínas de filamentos 
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intermediários como, por exemplo, a nestina, uma proteína de filamento 

intermediário expresso somente nos estágios iniciais da diferenciação neural de 

células-tronco. A expressão de nestina diminui com o progresso da diferenciação 

(Hockfield & McKay, 1985; Lendahl et al., 1990; Mujtaba et al., 1998). Por isso a 

nestina é usada como marcador de progenitor neural (Ho & Liem, 1996) e possui o 

seu pico de expressão no quarto dia da diferenciação neural de células P19 

(Resende et al., 2007). A expressão gênica de nestina (figura 21) não alterou 

significantemente nas células P19/shRNA-9 comparadas com as células 

P19/shRNA-scramble. A nestina (figura 22) apresenta fraca expressão nas células 

P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 no sexto dia da diferenciação neural. 

 

 

 
Figura 21. Quantificação da transcrição do mRNA da nestina no sexto dia (D6) da 
diferenciação neural das células P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 através do PCR em 
tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando o controle interno do gene GAPDH. Os 

gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA da nestina das células P19/shRNA-9 

no sexto dia comparadas às células P19/shRNA-scramble, que foram normalizadas para um. As 

barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos 

independentes.  
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Figura 22. Detecção da expressão do marcador progenitor neural, nestina, nas células 
P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 (receptor P2X2) induzidas à diferenciação neural pela 
ação do AR. A expressão da nestina correspondente ao sexto dia da diferenciação foi 

determinada por experimento de imunofluorescência, conforme descrito no capítulo Materiais e 

Métodos. Legenda: DAPI = marcação nuclear; sobreposição da expressão da nestina e da 

marcação DAPi foi obtida usando o programa Image J, a cor do DAPI foi convertida para a cor 

verde com o objetivo de facilitar a visualização.  

 

 

Nos estágios do sexto ao oitavo dia da diferenciação neural, a maioria das 

células expressa NEL (enolase neurônio específica), neurofilamentos de médio 

peso molecular (NF-160) (Resende et al.,2007) e neurofilamentos de alto peso 

molecular (NF-200) e β3-tubulina (Martins et al., 2005). Por isso, as expressões 

gênicas e proteicas da β3-tubulina foram analisadas no sexto dia da diferenciação. 

Na figura 23 observa-se que as células P19/shRNA-9 diferenciadas diminuíram 

significantemente a expressão gênica de β3-tubulina comparadas com as células 

P19/shRNA-scramble. Também observa-se a expressão proteica de β3-tubulina, 

avaliada pelo ensaio de imunofluorescência (figura 24). 
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Figura 23. Quantificação da transcrição do mRNA da β3-tubulina no sexto dia (D6) da 

diferenciação neural das células P19, P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 através do PCR 
em tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando o controle interno do gene GAPDH. 

Os gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA da β3-tubulina das células 

P19/shRNA-9 no sexto dia comparadas às células P19/shRNA-scramble, que foram normalizadas 

para um As barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três 

experimentos independentes. *p<0,005 comparado aos dados controles (P19/shRNA-scramble). 

 

 
Figura 24. Detecção da expressão da β3-tubulina nas células P9 shRNA-scramble e shRNA-9 

induzidas à diferenciação neural pela ação do AR. A expressão da β3-tubulina correspondente 

ao sexto dia da diferenciação foi determinada por experimento de imunofluorescência, conforme 

descrito no capítulo Materiais e Métodos. Imagens obtidas pelo microscópio de fluorescência Zeiss, 

com objetiva de 10x e capturadas com câmera digital Nikon Digital Câmera DXM1200f usando o 

software MetaMorph versão 6.3r0. Legenda: DAPI = marcação nuclear; sobreposição da expressão 

da β3-tubulina e da marcação DAPI foi obtida usando o programa ImageJ.  
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Os estágios da diferenciação das células da crista neural gerando 

precursores de neurônios e glias (Hockfield and McKay, 1985; Lendahl et al., 1990; 

Mujtaba et al., 1998) podem ser acompanhados pela diminuição da expressão de 

nestina e substituição por outros filamentos intermediários específicos, como, por 

exemplo, as proteínas ácidas fibrilar da glia (GFAP, glial fibrillary acid protein) e os 

neurofilamentos (Lendahl et al., 1990; Rice et al., 2003). A expressão gênica de 

GFAP (figura 25) aumentou significantemente no sexto dia da diferenciação nas 

células P19/shRNA-9 (receptor P2X2) em comparação às células P19/shRNA-

scramble (controle). 

 

 
Figura 25. Quantificação da transcrição do mRNA do GFAP no sexto dia (D6) da 
diferenciação neural das células P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 através do PCR em 
tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando o controle interno do gene GAPDH. Os 

gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA do GFAP das células P19/shRNA-9 

no sexto dia comparadas às células P19/shRNA-scramble, que foram normalizadas para um As 

barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos 

independentes. *p<0,05 comparado aos dados controles (P19/shRNA-scramble). 

 

 

A análise da citometria de fluxo (figura 26) demonstrou diferenças na 

expressão das proteínas β3-tubulina e GFAP no sexto dia de diferenciação entre 

as células P19/shRNA-9 e P19/shRNA-scramble. A expressão do marcador 
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SSEA-1 foi detectada na proporção de 5% e 4% nas células P19/shRNA-9 e 

P19/shRNA-scramble, respectivamente; e a do marcador nestina foi detectada 4% 

e 3% nas células P19/shRNA-9 e P19/shRNA-scramble, respectivamente. A 

expressão positiva da expressão de β3-tubulina e de GFAP nas células 

P19/shRNA-9 foi de 33% e 69%, respectivamente. Enquanto nas células 

P19/shRNA-scramble (controle) a expressão de β3-tubulina e de GFAP 

apresentou 65% e 37%, respectivamente. Dessa forma, os resultados mostram 

que as células P19/shRNA-9 interferidas para o receptor P2X2 apresentam 

aumentos na expressão de GFAP, confirmando os dados da expressão gênica 

(figura 24). 

 

 

 
Figura 26. Quantificação dos marcadores da diferenciação neural das células P19/shRNA-
scramble e P19/shRNA-9 através da citometria de fluxo. O painel é uma figura representativa 

do sexto dia da diferenciação das células a análise dos marcadores de SSEA-1, nestina, β3-

tubulina e GFAP, conforme protocolo descrito no capítulo Materiais e Métodos. As imagens A e B  

são figuras representativas de  quatro experimentos independentes 

 

 

Estudos de Resende et al. (2007) demonstraram que a inibição 

farmacológica dos receptores P2Y1 e, possivelmente, os receptores P2X2, 

durante a diferenciação neural de células P19 promoveu a perda da atividade do 

receptor de NMDA-glutamato. Além disso, o receptor P2X pós-sináptico pode 

interagir com vários receptores ionotrópicos, incluindo o receptor NMDA 

(Abbracchio et al., 2008). Portanto, para avaliar o silenciamento parcial gênico dos 

receptores P2X2 na diferenciação neural em relação aos receptores de NMDA, foi 
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analisada a expressão gênica dos subtipos de NMDA: NMDA2A e NMDA2B. As 

expressões gênicas dos receptores NMDA2A (figura 27A) e dos receptores 

NMDA2B (figura 27B), não apresentaram diferenças significativas no sexto dia de 

diferenciação neural das células P19 shRNA-9, comparadas com as células 

P19/shRNA-scramble. 

 

 

 

 
Figura 27. Quantificação da transcrição do mRNA do receptor NMDA2A e NMDA2B no sexto 
dia (D6) da diferenciação neural das células P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 (receptor 
P2X2) através do PCR em tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando o controle 

interno do gene GAPDH. A) os gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA do 

receptor NMDA2A das células P19/shRNA-9 diferenciadas no sexto dia comparadas às células 

P19/shRNA-scramble, que foram normalizadas para um; B) os gráficos apresentam concentrações 

de transcrição de mRNA do receptor NMDA2B das células P19/shRNA-9 diferenciadas no sexto 

dia comparadas às células P19/shRNA-scramble, que foram normalizadas para um. As barras de 

erro representam os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos 

independentes.  

 

 

Células P19 neuronais diferenciadas possuem os receptores purinérgicos 

P2Y2, P2Y6 e P2X2 e, possivelmente, P2X2/P2X6 como os principais mediadores 

da resposta purinérgica (Resende et al., 2008b). Desta forma, para avaliar o efeito 

da proliferação promovido pelo silenciamento parcial da expressão do receptor 

P2X2 as células P19/shRNA-9 e P19/shRNA-scramble (controle) foram expostas 

ao BrdU. Como mostra a figura 28, as células P19/shRNA-9 no sexto dia de 



 

 

76

diferenciação neural aumentaram a proliferação em 33±4% em comparação ao 

P19/shRNA-scramble (controle), consequentemente a atividade do receptor P2X2 

promoveu a queda da incorporação do BrdU.  

 

 

 
Figura 28. Ensaios de proliferação das células P19, P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9 
induzidas à diferenciação avaliada pela incorporação de BrdU. As células no sexto dia de 

diferenciação foram tratadas durante 14 horas com o BrdU e depois imunomarcadas com o 

anticorpo anti-BrdU, analisada pela citometria de fluxo, conforme descrito no capítulo Materiais e 

Métodos. As barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão de quatro 

experimentos independentes. *p<0,1 

 

 

Os experimentos de imageamento de cálcio intracelular foram realizados 

para avaliar a atividade dos receptores purinérgicos (ATP) e colinérgicos nas 

células P19 diferenciadas. A escolha dos agonistas selecionados para ser 

testados nesse trabalho originou-se a partir do estudo de Resende et al. (2007), 

no qual foi observada a diminuição da atividade do receptor colinérgico após a 

inibição farmacológica dos receptores purinérgicos P2. A estimulação pelo 

agonista carbamoilcolina (1mM) (CCh), análogo da acetilcolina, diminuiu 

significantemente a resposta de [Ca2+]i nas células P19/shRNA-9 (223±15nM) em 

comparação às células P19/shRNA-scramble (grupo controle) (figura 29). 
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Conforme já descrito anteriormente, baseados em estudos farmacológicos do 

nosso grupo de pesquisa, Resende e colaboradores demonstraram que o bloqueio 

dos receptores P2Y2 e, possivelmente, dos receptores P2X2 nas células P19 

diferenciadas inibiu a atividade dos receptores colinérgicos (Resende et al., 2007). 

O uso do RNAi como uma ferramenta específica para inibir a expressão do 

receptor P2X2 é muito importante, já que não existem antagonistas específicos 

para os vários subtipos de receptores purinérgicos (North, 2002). 

 

 

 
Figura 29. Avaliação da variação de [Ca2+] i induzida pela adição de agonistas às células P19, 
P19/shRNA-scramble e P19/shRNA-9. Células foram incubadas com o fluoróforo fluo 3AM célula-

permeável e sensível ao cálcio antes de experimentos de calcium imaging por microscopia 

confocal, conforme descrito detalhadamente em Martins et al. (2005). A) Imagem representativa 

das respostas do cálcio induzidas pelo ATP (300µM) e carbamoilcolina (CCh, 1mM); ao final de 

cada experimento foi adicionado 4Br-A23187 (ionóforo) para verificar a viabilidade celular e a 

resposta de cálcio máxima. Os valores de variação de [Ca2+]i foram obtidos após a aplicação de B) 

ATP (300µM), C) CCh (300µM) no sexto dia da diferenciação neural das células P19/shRNA-

scramble e P19/shRNA-9 (receptor P2X2). As barras de erro representam os valores médios ± 

desvio padrão de três experimentos independentes com no mínimo oito células por 

experimento.*p<0,05 comparado aos dados controles (células P19/shRNA-scramble). 
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Resumidamente, o silenciamento gênico dos receptores P2X2 avaliados 

durante a diferenciação neural das células P19 promoveu aumento da proliferação 

celular e, consequentemente, elevação da expressão gênica do marcador de glia 

(GFAP) e diminuição significativa dos marcadores de neurônio (β3-tubulina) 

avaliados no sexto dia. Além disso, houve redução significativa da atividade do 

receptor colinérgico, confirmando dados publicados anteriormente pelo nosso 

grupo de pesquisa (Resende et al., 2007). 

 

4.5 Supressão da expressão do receptor P2X7  
 

O protocolo de obtenção das células P19 expressando o shRNA para inibir 

a expressão do receptor P2X7 foi diferente do receptor P2X2, pois os shRNA-70i, 

shRNA-71i e shRNA-GFPi clonados no vetor lentiviral foram obtidos 

comerciamente pela Sigma-Aldrich. Desta forma, os experimentos foram 

realizados usando diretamente os shRNA, pois não era necessário testar os 

siRNA. As células P19 foram transduzidas com os vetores lentivirais contendo os 

insertos shRNA interferentes para o receptor P2X7 e o controle (shRNA-GFPi), 

que corresponde ao shRNA que não possui homologia com nenhum gene. Após 

três semanas de seleção usando o antibiótico purimicina, foi verificado o 

silenciamento da expressão proteica do receptor P2X7 através do ensaio de 

Western-blot, conforme mostra a figura 30. Houve a inibição da expressão proteica 

dos receptores P2X7 abaixo dos níveis detectados pela técnica de Western-blot. 
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Figura 30 Western-blot de células P19, P19/shRNA-71i e P19/shRNA-70i indiferenciadas. A 

detecção da expressão do receptor P2X7 (75kDa) foi realizada pela análise de Western-blot, como 

descrito no item 3.8 do capítulo Materiais e Métodos. A expressão de β-actina (55kDa) foi usada 

como controle interno para avaliar a integridade dos extratos de proteínas e comparação relativa 

dos níveis de expressão dos receptores P2X7. 

 
 

Após a seleção das células P19 transduzidas com o vetor lentiviral com o 

uso do antibiótico e a confirmação do silenciamento gênico demonstrado na figura 

30, estas células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i foram induzidas a se 

diferenciarem em neurônios e glias pela ação do AR, conforme descrito no 

capítulo Materiais e Métodos (item 3.1.2). 

 

4.6 Avaliação do silenciamento do receptor P2X7 pelo uso de shRNA-
70i, shRNA-71i e shRNA-GFPi (controle) 

 

O estudo do papel dos receptores P2X7 durante a diferenciação neural das 

células P19 selvagem e interferidas com o shRNA foi realizado observando o 

sexto dia após a adição de AR. A análise da expressão gênica dos receptores 

P2X2 nas células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i (figura 31A) foi realizada para 

demonstrar a especificidade da técnica RNAi ao receptor purinérgico P2X7. As 

análises das expressões gênicas dos receptores P2X7 nas células P19/shRNA-70i 

e P19/shRNA-71i demonstraram diminuição significativa quando comparadas com 

as células P19/shRNA-GFPi (controle) (figura 31B). Da mesma forma, a expressão 

proteica dos receptores P2X7 diminuiu quando comparada com o controle, células 

P19/shRNA-GFPi (figura 32). 
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Figura 31. Quantificação da transcrição do mRNA do receptor P2X7 no sexto dia (D6) da 
diferenciação neural das células P19/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i 
(receptor P2X7) através do PCR em tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando o 

controle interno do gene GAPDH. Os gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA 

do receptor P2X7 das células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i diferenciadas no sexto dia 

comparadas às células P19/shRNA-GFPi, que foram normalizadas para um. As barras de erro 

representam os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos independentes. 

*p<0,0005 comparado aos dados controles (células P19/shRNA-GFPi). 
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Figura 32. Supressão da expressão do receptor P2X7 nas células transduzidas com o vetor 
lentiviral contendo o inserto codificado para o shRNA-71i. A expressão proteica dos receptores 

P2X7 no sexto dia de diferenciação neural de células infectadas com o shRNA-GFPi (controle) e o 

P19/shRNA-71i foi determinada pelo ensaio de imunofluorescência, conforme descrito no capítulo 

Materiais e Métodos. 

 

 

Para avaliar os efeitos dos shRNA sobre progressão da diferenciação 

neural das células P19 foi analisada a expressão gênica de SSEA-1. Durante a 

maturação de neurônios e glias, a partir das células indiferenciadas, ocorrem 

alterações no padrão da expressão de proteínas, incluindo a diminuição de 

marcadores de células indiferenciadas (SSEA-1), aumento da expressão de 

progenitores neurais, como a nestina, e posterior expressão de neuro-proteínas 

específicas, como β3-tubulina e GFAP. Nesse estágio de diferenciação (sexto dia) 

a expressão do SSEA-1 das células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-70i não 

apresentou diferenças significativas em comparação com as células P19/shRNA-

GFPi (figura 33). 
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Figura 33. Quantificação da transcrição do mRNA do antígeno embriônico estágio específico 
(stage-specific embryonic, SSEA-1) no sexto dia (D6) da diferenciação neural das células 
P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i e P19/shRNA-GFPi (controle) através do PCR em tempo real. 
A expressão relativa foi normalizada usando o controle interno do gene GAPDH. Os gráficos 

apresentam concentrações de transcrição de mRNA do SSEA-1 das células P19/shRNA-70i e 

P19/shRNA-71i diferenciadas no sexto dia comparadas às células P19/shRNA-GFPi, que foram 

normalizadas para um. As barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão da 

triplicata de três experimentos independentes.  

 

 

A nestina foi originalmente identificada nas células-tronco neurais (Lendahl 

et al., 1990). No SNC a expressão da nestina indica o estado proliferativo da 

neurogenese, sendo rapidamente sub-regulada durante a diferenciação neural 

(Dahlstrand et al., 1995). A expressão gênica de nestina das células P19/shRNA-

70i, P19-shRNA-71i e P19/shRNA-GFPi (controle) não alterou significantemente 

no sexto dia de diferenciação neural (figura 34). A expressão proteica (figura 35) 

da nestina apresenta uma leve expressão nas células P19/shRNA-70i, P19-

shRNA-71i e P19/shRNA-GFPi (controle) avaliada pelo ensaio de 

imunofluorescência. 
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Figura 34. Quantificação da transcrição do mRNA codificada para nestina no sexto dia (D6) 
da diferenciação neural das células P19/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i 
(receptor P2X7) através do PCR em tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando 

como controle interno a expressão do gene GAPDH. Os gráficos apresentam concentrações de 

transcrição de mRNA da nestina das células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i no sexto dia, 

comparadas às células P19/shRNA-GFPi (grupo controle), que foram normalizadas para um. As 

barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos 

independentes. 
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Figura 35. Detecção da expressão de nestina, específica para progenitores neurais nas 
células P9/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i induzidas à diferenciação neural 
pela ação do AR. A expressão da nestina corresponde ao sexto dia da diferenciação foi 

determinada pelo ensaio de imunofluorescência, conforme descrito no capítulo Materiais e 

Métodos. Legenda: DAPI = marcação nuclear. 

 

 

Nos estágios finais da diferenciação neural, as células P19 expressam 

principalmente marcadores neurais (Resende et a., 2007), sendo que no sexto dia 

as células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i aumentaram significativamente a 

expressão gênica da β3-tubulina em comparação às células P9/shRNA-GFPi 

(controle) (figura 36). Na figura 37, pode-se observação a expressão proteica da 

β3-tubulina nas células diferenciadas.  
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Figura 36. Quantificação da transcrição do mRNA da β3-tubulina no sexto dia (D6) da 

diferenciação neural das células P19/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i 
(receptor P2X7) através do PCR em tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando o 

controle interno do gene GAPDH. Os gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA 

da β3-tubulina das células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i no sexto dia, comparadas às células 

P19/shRNA-GFPi (grupo controle), que foram normalizadas para um. As barras de erro 

representam os valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos independentes. 

*p<0,1 comparado aos dados controles (P19/shRNA-GFPi). 
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Figura 37. Detecção da expressão da β3-tubulina nas células P9/shRNA-GFPi (controle), 

P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i induzidas à diferenciação neural pela ação do AR. A 

expressão de β3-tubulina correspondente ao sexto dia da diferenciação foi determinada por 

experimento de imunofluorescência, conforme descrito no capítulo Materiais e Métodos. Imagens 

obtidas pelo microscópio de fluorescência Zeiss, com objetiva de 10x e capturadas com câmera 

digital Nikon Digital Câmera DXM1200f usando o software MetaMorph versão 6.3r0. Legenda: 

DAPI = marcação nuclear; a sobreposição da expressão da β3-tubulina e a marcação DAPI foi 

obtida no programa ImageJ. 

 

 

O GFAP é expresso nas células progenitoras gliais indiferenciadas e 

diferenciadas nos estágios iniciais do desenvolvimento (Vukojevic et al., 2010). A 

progressão da diferenciação em astrócitos é acompanhada pelo aumento da 

expressão desse marcador glial. A figura 38 mostra que as células P19/shRNA-70i 

e P19/shRNA-71i interferidas para a expressão do receptor P2X7 diminuíram 

significantemente a expressão gênica de GFAP no sexto dia em comparação às 

P19/shRNA-GFPi (grupo controle).  
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Figura 38. Quantificação da transcrição do mRNA do GFAP no sexto dia (D6) da 
diferenciação neural das células P19/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i 
(receptor P2X7) através do PCR em tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando o 

controle interno do gene GAPDH. Os gráficos apresentam concentrações de transcrição de mRNA 

do GFAP das células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i diferenciadas no sexto dia comparadas às 

células P19/shRNA-GFPi, que foram normalizadas para um. As barras de erro representam os 

valores médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos independentes. *p<0,005 

comparado aos dados controles (P19/shRNA-GFPi). 

 

A análise proteica de marcadores, tais como a SSEA-1, nestina, β3-tubulina 

e GFAP, foi realizada pela citometria de fluxo (figura 39) para avaliar o papel do 

receptor P2X7 durante a diferenciação neural das células P19. A expressão do 

marcador SSEA-1 foi detectada em 5, 5 e 3% das populações inteiras de células 

P19/shRNA-70i, P19/shRNA-71i e P19/shRNA-GFPi, respectivamente; e o 

marcador nestina foi detectado em 6, 4 e 4% das células P19/shRNA-70i, 

P19/shRNA-71i e P19/shRNA-GFPi, respectivamente. A expressão da β3-tubulina 

e GFAP nas células P19/shRNA-70i foi observada em 69% e 23% das células, 

sendo que nas células P19/shRNA-71i as expressões foram de 67 e 30%, 

respectivamente. No mesmo tempo 65% e 50% das células P19/shRNA-GFPi 

(controle) expressaram β3-tubulina e GFAP, respectivamente. Dessa forma, os 

resultados mostram que as células P19 interferidas para o receptor P2X7 
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apresentaram aumentos na expressão de β3-tubulina, comparado ao seu controle 

(P19/shRNA-GFPi), confirmando os dados da expressão gênica (figura 36). 

 

 

 
Figura 39. Quantificação dos marcadores da diferenciação neural das células P19, 
P19/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i (Receptor P2X7) através da citometria de 
fluxo. No sexto dia da diferenciação as células foram analisadas em relação aos marcadores de 

SSEA-1, nestina (NES), β3-tubulina e GFAP, conforme protocolo descrito no capítulo Materiais e 

Métodos. As imagens A, B e C são figuras representativas de quatro experimentos independentes. 

 

 

Os receptores ionotrópicos NMDA estão relacionados ao desenvolvimento 

neural, como, por exemplo, podem participar no processo da sinaptogenese 

(Jelitai et al., 2002). Esses receptores são expressos durante a embriogênese do 

sistema nervoso (Gallo et al., 1995) e nas células progenitoras neurais no 

hipocampo de camundongo (Kitayama et al., 2004). Além disso, os receptores 

NDMA são expressos nas células P19 diferenciadas e ausentes no estado 

indiferenciado (Ulrich & Majumder, 2006). Observou-se que as células 

P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i no sexto dia de diferenciação neural não 

apresentaram diferenças significativas na expressão gênica dos subunidades dos 
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receptores de NMDA (NMDA2A, figura 40A e NMDA2B, figura 40B) em 

comparação com as células P19/shRNA-GFPi (controle). 

 

 

Figura 40. Quantificação da transcrição do mRNA dos receptores NMDA no sexto dia (D6) da 
diferenciação neural das células P19/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i 
(receptor P2X7) através do PCR em tempo real. A expressão relativa foi normalizada usando 

como  controle interno a expressão do gene GAPDH. A) os gráficos apresentam concentrações de 

transcrição de mRNA do receptor NMDA2A das células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i 
diferenciadas no sexto dia comparadas às células P19/shRNA-GFPi, que foram normalizadas para 

um; B) os gráficos apresentam concentrações de mRNA transcrito da subunidade NMDA2B do 

receptor das células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i diferenciadas comparadas às células 

P19/shRNA-GFPi, que foram normalizadas para um. As barras de erro representam os valores 

médios ± desvio padrão da triplicata de três experimentos independentes.  

 

 

 

Os receptores P2X7 são importantes nos processos citotóxicos; por outro 

lado, esse receptor pode também estar relacionado na proliferação celular 

(Baricordi et al., 1999), como, por exemplo, alguns tumores expressam altas 

concentrações do receptor P2X7 (Adinolfi et al., 2002; Slater et al., 2004). A 

avaliação da proliferação das células no sexto dia de diferenciação neural foi 

realizada pela análise do ensaio de incorporação ao BrdU. Nas células 

P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i a proliferação diminuíu de 33±7 e 41±7 % em 

comparação com as células controle (P19/shRNA-GFPi), respectivamente (figura 

41). Esse resultado confirma a diminuição de células gliais observadas (figura 38) 
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no mesmo estágio de diferenciação neural. Consequentemente, o receptor P2X7 

promoveu a proliferação nas células P19. 

 

 

 
Figura 41 Ensaios de proliferação das células P19/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e 
P19/shRNA-71i (receptor P2X7) induzidas à diferenciação avaliada pela incorporação de 
BrdU. As células no sexto dia de diferenciação foram tratadas durante 14 horas com o BrdU e 

depois imunomarcadas com o anticorpo anti-BrdU, conforme descrito no capítulo Materiais e 

Métodos. As barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão de quatro 

experimentos independentes. *p<0,1 comparado aos dados controles (células P19/shRNA-GFPi).  

 

 

Para determinar a resposta de [Ca2+]i induzida pela ação de diferentes 

agonistas, as células interferidas com o shRNA para o receptor P2X7 foram 

avaliadas pela técnica de imageamento de cálcio intracelular utilizando o 

microscópio confocal. O agonista BzATP, análogo do ATP, que ativa os receptores 

P2X1, P2X2, P2X3 e P2X7 (He et al., 2003b; Ralevic & Burnstock, 1998), induziu 

aumentos de [Ca2+]i de 49,1±23nM, 48±25nM e 173±29nM nas células 

P19/shRNA-70i, P19/shRNA-71i, P19/shRNA-GFPi (grupo controle), 

respectivamente (figura 42). Dessa forma, esse resultado mostra que a supressão 

do receptor P2X7 diminuiu significantemente a resposta ao agonista BzATP. 
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Outros agonistas testados não apresentaram diferenças significativas na resposta 

de [Ca2+]i, incluindo ATP (300µM) e NMDA (1mM).  

 

 
Figura 42. Variação de [Ca2+] i induzida pela adição de agonistas às células P19, P19/shRNA-
GFPi, P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i (receptor P2X7). No sexto dia de diferenciação neural, 

as células foram incubadas com o fluoróforo fluo 3AM célula-permeável e sensível ao cálcio antes 

de experimentos de calcium imaging por microscopia confocal, conforme descrito detalhado em 

Martins et al. (2005). A) Imagem representativa das respostas do cálcio induzida pelo BzATP 

(300µM), ATP (300µM), NMDA (1mM); ao final de cada experimento é adicionado 4Br-A23187 

(ionóforo) para verificar a viabilidade celular à resposta de cálcio máxima. Os valores de variação 

de [Ca2+]i foram obtidos após a aplicação de B) BzATP (300µM), C) ATP (300µM) e D) NMDA 

(1mM) no sexto dia da diferenciação neural das células P19/shRNA-GFPi, P19/shRNA-70i e 

P19/shRNA-71i. As barras de erro representam os valores médios ± desvio padrão de três 

experimentos independentes com no mínimo oito células por experimento.*p<0,005 comparado 

aos dados controles (células P19/shRNA-GFPi). 
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Resumidamente, a inibição da expressão do receptor P2X7 avaliada 

durante a diferenciação neural de células P19 promoveu a proliferação celular, 

consequentemente, a diminuição do número de células gliais, expressando GFAP 

(figura 38). Além disso, a expressão de β3-tubulina aumentou significantemente 

(figura 36), sem alterações nos marcadores de células indiferenciadas (SSEA-1, 

figura 33) e progenitores neurais (nestina, figura 34). O silenciamento da 

expressão do receptor P2X7 provocou diminuição da atividade do receptor, 

avaliada pela observação da resposta da variação de [Ca2+]i pela ação do agonista 

BzATP (figura 42). 
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5 DISCUSSÃO 
 

5.1 Seleção das sequências de siRNA contra receptor P2X2  
 

O objetivo do nosso trabalho foi caracterizar as funções dos receptores 

purinérgicos P2X2 durante a diferenciação neural das células P19, pois estudos 

do nosso grupo de pesquisa mostraram evidências do papel desse receptor no 

processo de diferenciação através do uso de um painel farmacológico (Resende et 

al., 2007). A escolha pela utilização da técnica de RNAi ocorreu devido à 

inexistência de um antagonista específico a este subtipo de receptor, pois o uso 

do RNAi tem emergido como uma poderosa ferramenta para knockdown de alvos 

específicos para estudar a função gênica. Entretanto, a sua importância depende 

da sua habilidade de silenciar genes alvos específicos sem a interferência na 

expressão e na função de outros genes ou proteínas (Semizarov et al., 2003). 

Baseado nos dados empíricos, RNAi pode ser induzido em células vertebradas 

somente pela introdução ou expressão de RNA que mimetiza um dos 

intermediários da via da biogênese do miRNA. O primeiro a ser descrito foi o 

siRNA, que é o RNA dupla-fita de aproximadamente 19 pb com 2nt despareados 

na extremidade 3, que mimetiza o intermediário miRNA duplex. O segundo 

método envolve a expressão do shRNA que funciona como ortólogo do pré-

miRNA hairpins; e o terceiro envolve introdução ou expressão do longo dsRNA 

(Cullen., 2006). 

Em nossos experimentos iniciais, optou-se pela seleção inicial da sequência 

do siRNA, análise do silenciamento e posterior clonagem do siRNA na forma de 

shRNA no vetor lentiviral. A síntese química do siRNA requer alto investimento, 

sem a garantia de ser efetiva no silenciamento gênico; no entanto, a simples 

metodologia de síntese de siRNA através da transcrição in vitro dirigida pela T7 

RNA polimerase promove custo menor para o pesquisador e, por isso, foi o 

método de escolha. Além disso, a atividade do siRNA obtido a partir da transcrição 

in vitro equivale ao siRNA quimicamente sintetizado (Sohail et al., 2003). Para 

gerar o siRNA in vitro foi realizada a transcrição in vitro, conforme descrito por 
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Donzé & Picard (2002), na qual o oligonucleotídeo promoter T7 de 18 pb é 

anelado ao oligonucleotídeo 38 pb com a sequência complementar ao promoter 

T7 downstream da sequência alvo. O T7 RNA polimerase pode transcrever o 

molde somente nas regiões no qual o promoter é dupla fita, assim a sequência 

interferente foi transcrita e depois anelada à sequência sense e antisense (figura 

12).  

Outra estratégia de baixo custo para a síntese de siRNA envolve o 

processamento in vitro do longo dsRNA através do uso da enzima DICER 

purificada, esta pode ser a via mais efetiva para gerar siRNA, já que seus produtos 

serão uma mistura de vários siRNA contra um simples mRNA alvo. Entretanto, a 

população de siRNA requer a purificação, para evitar a contaminação do longo 

dsRNA, e a complexidade da população de siRNA pode ter alta probabilidade de 

dirigir-se contra outros genes não alvos em comparação com o uso de um único 

siRNA (Paddison et al., 2002). 

Para o siRNA ser uma ferramenta eficiente em experimentos knockdown, é 

essencial e crítico que o silenciamento transcricional seja específico, portanto, é 

fundamental utilizar um controle siRNA com sequências de nucleotídeos scramble, 

que não apresentam homologia a nenhuma proteína (Semizarov et al., 2003). 

O uso de siRNA para a aplicação em células de mamíferos promove uma 

resposta específica de silenciamento transiente do gene alvo sem ativar a 

resposta tóxica não específica (Yu et al., 2002; Zeng & Cullen, 2002; Elbashir et al., 

2001;). A sequência siRNA apresenta 21 nt com 2nt overhangs na porção terminal 

3´, que é longa suficiente para mediar uma supressão específica ao gene alvo, no 

entanto, é suficientemente curta para desencadear uma resposta interferon no 

hospedeiro (Hudson et al., 2002; Tuschl, 2001). Esta importante característica 

promove o uso do siRNA como protocolo padrão para reduzir a expressão gênica 

(Wadhwa et al., 2004). Além disso, a resposta antiviral é provavelmente ausente, 

em alguns tipos celulares de mamíferos, pois foi observado, em vários estudos, 

que o longo dsRNA promoveu a degradação do mRNA sequência-específica em 

oócitos (camundongos), embriões (Stein et al., 2005; Svoboda et al., 2000), 

células-tronco embrionárias (camundongo) (Wianny et al., 2000), células de 
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carcinoma embrionário murino (Billy et al., 2001; Yang et al., 2001), 

neuroblastomas diferenciados (camundongos) (Gan et al., 2002) sem a presença 

de efeitos inespecíficos. 

A porcentagem de knockdown do mRNA de proteínas com o uso de siRNA 

varia muito de acordo com os vários estudos, de 40% (Tran et al., 2003) a 100% 

(Semizarov et al., 2003). Para avaliar o knockdown estável do mRNA de uma 

proteína durante a diferenciação neuronal é necessário obter uma transfecção 

estável para observá-lo durante todo o desenvolvimento do processo de 

diferenciação; nesses casos o método comumente utilizado é o shRNA clonado 

em vetores (Ivanova et al., 2006). Por isso, optamos em usar o shRNA neste 

trabalho. 

O siRNA dupla fita gerado por transcrição in vitro foi utilizado na primeira 

etapa desse trabalho como uma ferramenta para selecionar uma sequência 

interferente eficaz. O objetivo de usar a ferramenta de RNAi foi analisar a função 

dos receptores P2X2 durante a diferenciação neural in vitro de células P19; por 

esta razão foi realizada a clonagem da sequência de shRNA. Portanto, após a 

seleção dos siRNA para o receptor P2X2, foi realizada a clonagem da sequência 

de shRNA-9 nas células P19. 

 

5.2 Avaliação dos silenciamentos dos receptores P2X2 e P2X7 durante 
a diferenciação neural 

 

A diferenciação neural in vitro é uma ferramenta muito útil para estudar os 

eventos celulares e moleculares que ocorrem durante a fase inicial da 

neurogênese de mamíferos (Tropepe et al., 2001; Wichterle et al., 2002; Ying et al., 

2003). A formação de agregados celulares, denominados corpos embrioides, 

recapitula a embriogênese na qual ocorre o estágio inicial de estabelecimento da 

endoderme extra-embriônica e ectoderme primitiva seguida pela diferenciação em 

células que representam as três camadas germinativas do embrião (Rathjen et al., 

2001). Na diferenciação neural das células P19 ocorrem mudanças da expressão 

dos receptores purinérgicos ao longo do processo, na qual os receptores P2X2, 
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P2X6, P2Y2 e P2Y6 aumentam a expressão. Por outro lado, há a diminuição da 

expressão dos receptores P2X3, P2X4, P2Y1 e P2Y4 (Resende et al., 2007). Além 

disso, nos processos in vivo foram observadas a expressão e a atividade dos 

receptores purinérgicos presentes no cérebro adulto e nos estágios iniciais do 

desenvolvimento embriônico (Franke et al., 2006), que sugerem que estes 

receptores podem participar na embriogênese. Em função disso, neste estudo 

utilizou-se essa linhagem para o estudo dos receptores purinérgicos P2X2 e P2X7, 

sendo que as P19 clonadas com os shRNA foram induzidas à diferenciação pela 

ação do AR. Desta forma, o silenciamento destes subtipos de receptores 

purinérgicos visa entender os seus papéis na diferenciação neural através do uso 

de uma técnica específica. 

O sexto dia de diferenciação neural das células P19 representa o final da 

diferenciação, no qual a maioria das células não expressa a proteína marcadora 

de células indiferenciadas (SSEA-1). O número das células progenitoras neurais 

também está diminuindo, evidenciado pela redução da expressão da nestina, 

usada como marcador deste estágio, e há aumento da expressão de proteínas 

marcadores neurais, tais como enolase neurônio específica, NF-160, NF-200 e β3-

tubulina (Resende et al., 2007; Martins et al., 2005). O sexto dia da diferenciação 

neural foi escolhido para a análise do silenciamento da expressão dos receptores 

purinérgicos P2X2 e P2X7, pois esse estudo visa investigar o efeito da inibição 

desses receptores sob a formação de neurônios e glias. Além disso, no estudo de 

Resende et al. (2007) foi adicionada a citosina arabinosídeo, que inibe a 

proliferação celular. Consequentemente, o inibidor de proliferação poderia interferir 

nas análises da diferenciação em glias, por isso não adicionamos o reagente 

durante os experimentos.  

O curso da diferenciação foi avaliado pela análise dos marcadores já 

citados anteriormente, incluindo a expressão gênica e proteica dos marcadores de 

células indiferenciadas, progenitores neurais e marcadores específicos neurais. 

Esses resultados demonstraram que o silenciamento gênico dos receptores P2X2 

e P2X7 não alterou a expressão dos marcadores de células indiferenciadas 
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(SSEA-1) e progenitores neurais (nestina) comparadas aos seus respectivos 

controles, de acordo com os parâmetros e condições avaliados neste estudo.  

Para verificar o progresso da diferenciação no sexto dia foi analisada a 

expressão gênica de β3-tubulina e GFAP. A expressão gênica da β3-tubulina no 

sexto dia diminuiu significantemente nas células P19/shRNA-9 (inibição da 

expressão do receptor P2X2) comparadas ao seu grupo controle (P19/shRNA-

scramble). Por outro lado, aumentou significantemente a expressão do GFAP. 

Dessa forma, sugere-se que a inibição do receptor P2X2 pode alterar a 

proliferação celular. O experimento que pode avaliar esta hipótese é o ensaio de 

incorporação do reagente BrdU, o qual quantifica a incorporação de BrdU pelo 

DNA recém sintetizado pelas células proliferativas. 

Nucleotídeos são neurotransmissores, mas também participam de eventos 

biológicos como agentes tróficos, como na neuritogênese e na sobrevivência 

celular em condições regenerativas, e também podem funcionar como moléculas 

sinalizantes no desenvolvimento neural, diferenciação neural e proliferação 

(Shukla et al., 2005, D’Ambrosi et al., 2001, Neary et al., 1996, Abbracchio et al., 

1995, Neary et al., 1994). Para avaliar o efeito do silenciamento gênico do receptor 

P2X2 na diferenciação neural das células P19 em relação à proliferação celular, 

utilizamos o ensaio de incorporação de BrdU. O efeito da exposição nas células 

P19/shRNA-9 durante 14 horas ao BrdU provocou aumento na taxa de 

incorporação de BrdU de 33±4% no sexto dia da diferenciação em comparação às 

células P19/shRNA-scramble (controle). Esse experimento está em concordância 

com o resultado obtido do PCR quantitativo, em que foi observado o aumento da 

expressão gênica de GFAP, sugerindo que esta elevação é resultado do aumento 

da proliferação celular; já que não foi adicionada a citosina arabinosídeo, 

permitindo o crescimento de células gliais. A expressão proteica analisada pela 

citometria de fluxo (figura 26) demonstra alterações no perfil dos marcadores 

neurais, sendo que as células P19/shRNA-9 apresentaram 33% e 69% de 

marcação para os anticorpos direcionados contra β3-tubulina e GFAP, 

respectivamente. Por outro lado, no grupo controle (P19/shRNA-scramble), β3-

tubulina e GFAP foram expressas por 65% e 37% das células, respectivamente. A 
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inibição da expressão do receptor P2X2 promove a proliferação celular; dessa 

forma poderia direcionar a diferenciação para a formação de maior porcentagem 

de células gliais. Assim, o receptor P2X2 poderia participar da regulação e do 

direcionamento celular da diferenciação neural neste modelo celular in vitro. 

Os receptores P2X7 são reconhecidamente responsáveis no processo de 

apoptose quando ativados prolongadamente por um agonista; por outro lado, 

podem também promover proliferação (Adinolfi et al., 2005). Para avaliar o papel 

da inibição dos receptores P2X7 nas células P19 em relação à proliferação celular, 

essas células interferidas para o receptor P2X7 foram incubadas com o BrdU 

durante 14 horas. As células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i apresentaram 

diminuição na taxa de incorporação de 33 e 41%, respectivamente; portanto, o 

receptor P2X7 promoveu a proliferação celular. A expressão do GFAP diminuiu 

significantemente quando comparada ao grupo controle, confirmando os dados de 

incorporação de BrdU, já que ocorreu a inibição da proliferação das células neste 

estágio. A expressão da proteína β3-tubulina aumentou significantemente nas 

células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i comparado ao seu grupo controle 

(P19/shRNA-6FPi). A formação de células gliais pode estar diretamente 

relacionada aos progenitores neurais decorrentes da proliferação, diferentemente 

dos neurônios, que são pós-mitóticos. 

Alguns estudos têm demonstrado o papel dos receptores P2X7 

promovendo a proliferação celular, incluindo neuroblastoma humano (Raffaghello 

et al., 2006) e micróglias (Bianco et al., 2006; Monif et al., 2009) e crescimento de 

prolongamentos neurais (Sperlágh et al., 2006; Díaz-Hernández et al., 2008; 

Ortega et al., 2009). Além disso, a ativação basal do receptor P2X7 promove 

aumento da concentração de cálcio intracelular na mitocôndria, que gera taxas 

elevadas do metabolismo e estimula a síntese de ATP, favorecendo o crescimento 

celular. Por outro lado, na ativação prolongada do receptor ocorre um influxo 

maciço de cálcio ao citoplasma, que é dirigido diretamente à mitocôndria 

promovendo alterações do metabolismo e, consequentemente, levando à morte 

celular (Adinolfi et al., 2005). Portanto, a ativação basal do receptor P2X7 pode 
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estar envolvida na diferenciação neural das células P19 e, por isso, promove 

proliferação, favorecendo a formação de células gliais.  

Receptores de glutamato-NMDA são receptores ionotrópicos que liberam 

neurotransmissores excitatórios no SNC. Eles podem ser heteroméricos e são 

compostos da combinação de três subunidades, NR1, NR2 e NR3. A classe da 

subunidade do receptor NR2 consiste de 4 subtipos, NR2A-D. No estudo de 

Resende et al. (2007) observou-se que a inibição farmacológica dos receptores 

purinérgicos P2Y1 e, possivelmente, do receptor P2X2, promoveu a inibição da 

atividade do receptor NMDA, por esta razão foram analisadas a expressão gênica 

e a atividade de [Ca2+]i promovidas pela ação do agonista NMDA nas células P19 

knockdown para os receptores P2X2 e P2X7 e seus respectivos controles. A 

supressão dos dois receptores purinérgicos estudados nesse trabalho não 

modificou significantemente a expressão das subunidades dos receptores NMDA 

(do suptipo NMDA2A e NMDA2B) em células P19 diferenciadas. Da mesma forma, 

a resposta da variação de [Ca2+]i pela ação do agonista NMDA nas células P19 

interferidas para o receptor P2X7 não apresentaram alterações significativas. 

No desenvolvimento embrionário da retina de galinhas e nos neurônios do 

hipocampo adulto foram observadas a modulação intrínseca entre os receptores 

purinérgicos, muscarínicos e de NMDA (Sakaki et al., 1996; Fujii et al., 2002; 

Wirkner et al., 2006). Nos neurônios piramidais do córtex pré-frontal de ratos foi 

observada a indução de resposta funcional dos receptores NMDA na presença de 

ATP e UTP, sugerindo a modulação positiva dos receptores purinérgicos pela 

atividade do receptor NMDA (Wirkner et al., 2007). 

Os canais-voltagem dependentes e os canais ativados pelos ligantes são 

expressos nos estágios iniciais do desenvolvimento neural, os quais induzem o 

influxo de cálcio (Spitzer et al., 2000). O modelo de especificação do 

neurotransmissor baseado em estudos de Sptizer et al. no Xenopus sugere que 

fatores de transcrição definem o grupo de neurônios que expressam tipos 

específicos de canais iônicos, os quais exibem padrões de atividades de cálcio 

intracelular transiente que são modulados pelas proteínas sinalizantes. 

Consequentemente, o padrão de atividade de cálcio via fator de transcrição 
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dependente de cálcio regula a escolha do neurotransmissor a ser expresso pelo 

neurônio (Spitzer et al., 2004). Considerando que os receptores purinérgicos 

também são dinamicamente regulados durante o desenvolvimento neural (Cheung 

et al., 2003), o papel desses receptores na modulação da atividade de cálcio é 

essencial. A ativação dos receptores purinérgicos ionotrópicos causa influxo 

significativo de cálcio extracelular, provocando despolarização da membrana e 

consequente liberação de neurotransmissores, além de ativar a transdução 

intracelular cálcio-dependente. Transientes de cálcio intracelular nas células P19 

suprimidas do receptor P2X2 foram ativadas por diversos agonistas, sendo que 

nas células P19/shRNA-9 apresentaram diferenças significativas nas respostas de 

[Ca2+]i ativadas pelos carbamoilcolina. Esse resultado está em concordância com 

os dados publicados anteriormente pelo nosso laboratório de pesquisa (Resende 

et al., 2007), nos quais a inibição do receptor P2X2 farmacologicamente inibiu a 

atividade do receptor colinérgico. A resposta da variação de [Ca2+]i pela ativação 

do ATP não apresentou diferenças significativas, pois as células P19 diferenciadas  

para neurônios possuem os receptores purinérgicos P2Y2, P2Y6 e P2X2 e, 

possivelmente, P2X2/P2X6 como os principais mediadores da resposta 

purinérgica (Resende et al., 2008b). Desta forma, mesmo com a inibição da 

expressão dos receptores P2X2, a resposta da variação de [Ca2+]i não é alterada 

devido a atividade de outros subtipos de receptores purinérgicos. 

A resposta induzida das variações de [Ca2+]i pelo agonista BzATP nas 

células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i (receptor P2X7) diminuiu 

significantemente em comparação com as células P19/shRNA-6FPi (controle), 

essa resposta era esperada já que houve o silenciamento gênico do receptor 

P2X7. Esse resultado confirma a participação do receptor P2X7 na proliferação 

celular durante a diferenciação neural das células P19, avaliada nas condições 

descritas. A formação do poro pela ativação do receptor P2X7 não promove 

necessariamente a formação do poro citolítico, como, por exemplo: nos astrócitos 

o receptor libera neurotransmissor excitatório após a ativação do receptor pela 

ação do BzATP sem gerar morte celular (Duan et al., 2006). 
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Diversas condições neurodegenerativas, incluindo isquemia cerebral, 

esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Huntigton e epilepsia (Skaper 

et al., 2009, Skaper & Giusti,2009), exibem alta expressão do receptor P2X7 no 

foco neuroinflamatório, no qual também existe a presença das micróglias ativadas; 

contudo, não está identificado se a ativação desses promoveria o aumento da 

expressão do receptor P2X7 ou o inverso. Estudos de Monif et al. (2009) indicam 

que a superexpressão do receptor P2X7 promove a ativação e a proliferação de 

micróglias no hipocampo de rato, portanto atuando como fator trófico. Assim, o 

receptor P2X7 é uma importante proteína que atua sinalizando as informações nas 

condições fisiológicas e patológicas no SN (Skaper et al., 2009, Skaper & 

Giusti,2009). 

A pesquisa por antagonistas específicos para o receptor P2X7 apresenta 

grande potencial terapêutico, já que o receptor está envolvido em diversas 

condições neurodegenerativas. Além disso, o estudo do seu papel durante as 

condições fisiológicas, como a diferenciação neural, possibilitará entender mais 

sobre os seus mecanismos de ação em diversas condições fisiológicas e 

patológicas. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Usando a técnica do RNA de interferência, obtivemos linhagens celulares 

de P19 clonadas com o shRNA interferente para os receptores P2X2 e P2X7 para 

estudar a participação destes receptores durante a diferenciação neural. 

Verificamos que o silenciamento gênico da expressão dos receptores P2X2 

diminuiu a expressão de β3-tubulina (marcador de células neurais) e promoveu a 

proliferação celular juntamente com o aumento da expressão gênica das células 

glias no sexto dia da diferenciação neural. Além disso, a inibição dos receptores 

purinérgicos P2X2 promoveu a diminuição da resposta de fluxo de cálcio 

intracelular induzido pela ação do agonista carbamoilcolina. 

O silenciamento gênico da expressão dos receptores P2X7 promoveu o 

aumento da expressão de β3-tubulina e a diminuição da proliferação celular, 

consequentemente reduzindo a expressão do GFAP (marcador de células gliais). 

Os transientes de cálcio intracelular provocados pelo agonista BzATP diminuiram 

significantemente em células P19/shRNA-70i e P19/shRNA-71i, comparadas com 

o seu grupo controle (P19/shRNA-6FPi), confirmando a diminuição da expressão 

dos receptores P2X7. 

Nossos resultados confirmam a relevância de sinalização purinérgica na 

determinação do destino fenotípico da diferenciação neural, no qual os receptores 

P2X2 e P2X7 promovem a neurogênese e a gliogênese, respectivamente. 
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