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RESUMO 
 
 

Vidal KSM. Proteínas estruturais em retinas humana e murina. [tese (Doutorado em 
Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2014. 
 
Alterações nas proteínas estruturais como neurofilamentos (NFs) e proteínas 
associadas ao microtúbulo (MAPs) estão relacionadas ao dano neuronal em 
diferentes modelos experimentais de glaucoma, principalmente com aumento da 
pressão intraocular (PIO). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi descrever a 
distribuição dos NFs e da proteína associada ao microtúbulo do tipo 2 (MAP-2) em 
retinas humanas de doador-cadáver sem patologias, e em retinas murinas de um 
modelo de degeneração retrógrada de células ganglionares da retina (RGCs). Além 
disso, avaliamos a viabilidade deste modelo como modelo de degeneração de RGCs 
sem interferência do aumento da PIO. Para isso, usamos camundongos C57BL/6, 
machos, que foram submetidos à cirurgia estereotáxica através da qual foi realizada 
uma lesão eletrolítica somente no lado direito do colículo superior; assim, o olho 
esquerdo constituiu o grupo “experimental” e o olho direito, o grupo “controle”. 
Também foram utilizadas retinas de animais que não foram submetidos a nenhum 
procedimento cirúrgico, formando o grupo “branco”. Os grupos foram avaliados 7, 15 
e 45 dias após a lesão no colículo superior. A caracterização de NFs em retinas 
humanas e murinas foi feita através de ensaios de imuno-histoquímica e PCR em 
tempo real, enquanto que para o MAP-2 somente foi realizada imuno-histoquímica 
na retina humana e ambas as técnicas nas retinas murinas. Os resultados obtidos 
revelaram que os NFs e MAP-2 estão presentes nas células ganglionares do tipo M 
na retina humana. No modelo animal, através da análise de imuno-histoquímica, 
observou-se que os NFs estão diminuídos no grupo experimental quando 
comparados ao grupo branco principalmente após 45 dias da lesão, e o MAP-2 está 
aumentado principalmente no 15o dia de lesão. Já a análise utilizando PCR em 
tempo real mostrou um aumento da expressão dos NFs do grupo experimental em 
relação ao branco e diminuição da expressão de MAP-2. Além disso, ocorreu uma 
diminuição da espessura das retinas do grupo experimental em todos os tempos de 
lesão, no entanto, só houve perda celular no 45o dia de lesão, e esta perda foi mais 
evidente na periferia da retina. Assim, podemos concluir que neste modelo 
experimental ocorrem alterações na expressão do RNA mensageiro e nos níveis de 
proteína dos NFs e do MAP-2 antes da morte das RGCs nas retinas estudadas. Por 
último, os resultados obtidos com os NFs e MAP-2 neste modelo animal podem ser 
extrapolados para os seres humanos, uma vez que essas proteínas estão presentes 
em um tipo de RGCs que são inicialmente afetadas no glaucoma. 
 
Palavras-chave: Neurofilamentos. Proteínas associadas ao microtúbulo do tipo 2. 
Retina humana. Retina murina. Células ganglionares. Neurodegeneração retrógrada. 
  



 

ABSTRACT 
 
 

Vidal KSM. Structural Proteins in human and murine retina. [Ph. D. thesis (Human 
Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2014. 
 
The structural proteins like neurofilaments (NFs) and proteins associated with 
microtubules (MAPs) are affected by different types of neuronal damage seen with 
experimental models of glaucoma, mainly by those associated with increase of the 
intraocular pressure (IOP). This study aimed to describe the distribution of NFs and 
type 2 protein associated with microtubule (MAP-2) in dead-donor human retinas and 
to study the distribution of these proteins in a model of retrograde retinal ganglion cell 
(RGCs) degeneration in murine retina induced by an electrolytic lesion within the 
superior colliculus. Moreover, we aimed to evaluate the viability of this experimental 
model without the interference of an increased IOP. To achieve this, we submitted 
male C57bl/6 mice to a stereotaxic surgery for superior colliculus electrolytic lesion 
only in the right side; therefore, the left eye was used for the experimental group and 
the right eye for the control group. Also, retinas of male mice that were not submitted 
to any procedure were used as a second control group, which was called naïve 
group. The groups were evaluated 7, 15 and 45 days after the superior colliculus 
lesion. The characterization of the NFs in the human and murine retina was obtained 
through immunohistochemical essays and real-time PCR; for MAP-2, only 
immunohistochemical essays were performed for human retina, while both 
techniques were performed for the murine retina. The results revealed that both NFs 
and MAP-2 are present in the ganglion cell M in the human retina. In the 
experimental animal model the immunohistochemical essays demonstrated decrease 
of NFs in the experimental group when compared to the naïve group, mainly after 45 
days post lesion; however, MAP-2 was increased after 15 days post lesion. The real-
time PCR analysis demonstrated increased NFs and decreased MAP-2 expression 
when compared to the naïve group. Besides, there was a decrease of the retina 
thickness in the experimental group in every time point analyzed. Cellular loss, 
however, was only observed after 45 days post lesion and this loss was more evident 
in peripheral retina. Hence, we can conclude that there was variation of mRNA 
expression and structural protein levels before the loss of RGCs with experimental 
group retina. Lastly, the results related to NFs and MAP-2 in this experimental animal 
model can be extrapolated to humans, as these proteins are also present in the 
human RGCs that are affected early in glaucoma. 
 
Keywords: Neurofilaments. Proteins associated to microtubules type 2. Human 
retina. Murine retina. Ganglion cell. Retrograde neurodegeneration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As proteínas estruturais têm papel fundamental na formação do citoesqueleto 
dos axônios de células ganglionares na retina (RGCs), sendo compostas 
principalmente pelos neurofilamentos (NFs) e proteínas associada ao microtubúlo 
(Maps). Elas são responsáveis por manter a integridade do transporte axonal 
através do nervo óptico1. 

Distúrbios no transporte axonal podem levar à morte destas células e 
degeneração dos axônios no glaucoma1, que é a segunda causa de cegueira 
irreversível no mundo2. 

Existem diversos modelos experimentais para o estudo da fisiopatologia do 
glaucoma. Contudo, suas diferentes metodologias dificultam a interpretação dos 
resultados. Por exemplo, a maioria dos modelos envolve o aumento da pressão 
intra-ocular (PIO) como mecanismo de lesão3-6, apesar do aumento da PIO ser o 
mais importante dos fatores de risco para o desenvolvimento e progressão 
glaucomatosa, ele continua sendo apenas uma fator de risco e não é a doença em 
si7. Além disso, existem outros fatores, como predisposição genética para alterações 
estruturais no disco óptico, deficiência no suporte nutricional nos axônios no nervo 
óptico, idade, raça, história familiar entre outros1,8-11. 

Outros modelos experimentais de neuropatia óptica que não envolvem o 
aumento da PIO, geralmente causam uma morte das RGCs de forma rápida12,13, 
dificultando o estudo dos eventos que culminam para esta degeneração. Além do 
que na prática clínica, sabemos que a progressão do dano glaucomatoso sem a 
interferência da PIO ocorre de forma crônica e sem prejuízos visuais precoces, 
dificultando ainda mais o seu diagnóstico e tratamento9,14. 

Recentemente, estudos mostram que alterações nos NFs e MAPs estão 
envolvidas nos danos neuronais em diferentes modelos de glaucoma4-6,15,16. 
Mudanças nestas proteínas podem preceder alterações estruturais envolvidas na 
fisiopatologia do glaucoma, como transtornos no transporte axonal4, o que pode 
levar à morte de células ganglionares5. Dada às inerentes dificuldades de se obter a 
retina humana em boas condições para a realização da ensaios imuno-
histoquímicos, a caracterização dos NFs nas diferentes células da retina humana é 
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controversa17,18. Em relação ao MAP-2, sua distribuição na retina humana ainda não 
foi caracterizada.  

Portanto, conhecer a distribuição destas proteínas na retina humana é 
essencial para se definir o padrão de normalidade. Isto permite fazer uma correlação 
entre achados em modelos animais e humanos.  

Além disso, este estudo destaca-se pela sua abordagem translacional para 
compreender o envolvimento das NFs e MAP na degeneração de células 
ganglionares em modelo experimental que não envolva o aumento da PIO, já 
descrito em outros modelos4-6,15,16. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo deste estudo é avaliar a distribuição de NFs e MAPs através de 
ensaios imuno-histoquímicos e PCR quantitativo em tempo real (qPCR) em retinas 
humana e de camundongo, provenientes de um modelo de degeneração retrógrada 
de células ganglionares. 

 
2.2 Objetivo específico 
 

Avaliar a viabilidade do modelo murino de neuropatia óptica induzida 
retrogradamente por lesão eletrolítica no colículo superior através da análise da 
espessura retiniana e da densidade das células ganglionares em diferentes tempos 
após a lesão. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1 Morfologia da retina e vias visuais 
 
3.1.1 Morfologia da retina 

 
A retina é a porção do olho que, quando estimulada pela luz, gera sinais que 

são processados no córtex cerebral e em seguida dão origem à percepção 
visual19,20.  

Esta estrutura é constituída morfologicamente por dez camadas assim 
chamadas: camada pigmentar composta pelo epitélio pigmentar, camada de 
fotorreceptores formada pelos segmentos externos de cones e bastonetes, 
membrana limitante externa, camada nuclear externa (ONL, do inglês, outer nuclear 
layer), camada plexiforme externa (OPL, do inglês, outer plexiform layer), camada 
nuclear interna (INL, do inglês, inner nuclear layer), camada plexiforme interna (IPL, 
do inglês,  inner plexiform layer), camada ganglionar (GCL, do inglês, ganglion cell 
layer), camada das fibras do nervo óptico (NFL, do inglês, nerve fiber layer) e 
membrana limitante externa (Figura 1A)19,20. 

A ONL é formada pelos corpos celulares dos fotorreceptores, a INL pelos 
corpos celulares das células bipolares, amácrinas e horizontais e ganglionares 
deslocadas. Já a GCL constitui-se de corpos celulares das células amácrinas 
deslocadas e ganglionares (Figura 1B)21. 

Nas camadas plexiformes são encontradas conexões sinápticas em grande 
densidade entre os diversos tipos celulares; a OPL, por exemplo, possui 
prolongamentos dos fotorreceptores, células bipolares e horizontais enquanto que a 
IPL é composta pelas arborizações axonais de células bipolares e amácrinas e seus 
alvos sinápticos, os dendritos de células ganglionares (Figura 1B). Esta camada é 
dividida em sublamina OFF ou “a”, composta pelos estratos 1 e 2; e sublamina ON 
ou “b”, formada pelo estratos 3, 4 e 521.  

Além dos tipos neuronais que formam as camadas da retina, há também as 
células de Müller, células gliais radiais que abrangem toda a profundidade da retina 
neural e representam o principal tipo de células da glia presente na retina de todas 
as espécies de vertebrados. As células de Müller atuam sustentando, nutrindo e 
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isolando os neurônios da retina, bem como interferindo na comunicação entre as 
camadas plexiforme externa e plexiforme interna (Figura 1B)22.  

A principal via de informação intra-retiniana começa nos fotorreceptores, 
passa pelos neurônios bipolares, que por sua vez, estabelecem contato com as 
células ganglionares (RGCs). As RGCs são responsáveis por enviar a informação 
neural através de seus axônios que formam a camada de fibras do nervo óptico 
(Figura 1B). Desmielinizados em sua porção retiniana, os axônios das RGCs 
convergem no disco óptico20,23. 

Essa via direta de informação na retina pode ser modulada em dois níveis 
diferentes. No primeiro nível, as sinapses entre os fotorreceptores e os neurônios 
bipolares são moduladas pelas células horizontais na OPL. Na próxima estação 
sináptica, a transferência de informação entre as células bipolares e as células 
ganglionares é modulada pelas células amácrinas na IPL (Figura 1B)23. 

O epitélio pigmentar (Figura 1B) está localizado abaixo da camada de 
fotorreceptores, e tem a função de impedir a dispersão de fótons que não tenham 
sido capturados pelos fotorreceptores. Esse epitélio tem várias outras funções de 
suporte para a retina: é parte integrante de uma barreira hemato-retiniana, e junto 
com a membrana de Brush promove seletividade no controle do transporte de íons, 
nutrientes e metabólitos entre a retina e os capilares fenestrados da coróide24.  

Ele também desempenha um papel importante na função do ciclo visual, 
reciclando enzimas que participam no processo de fototransdução no segmento 
externo dos fotorreceptores25.  

Além das funções citadas acima, o epitélio pigmentar é ainda responsável por 
renovar a porção apical dos segmentos externos dos fotorreceptores que são 
danificados por meio da fotoxidação de lipídeos e lipoproteínas24 
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Figura 1 -Imagem das camadas da retina central humana


 

Legenda: (A) Secção histológica vertical da retina central humana visualizada por 
microscopia óptica (ONL, do inglês, outer nuclear layer; OPL, do inglês, outer plexiform layer; 
INL, do inglês, inner nuclear layer; IPL, do inglês, inner plexiform layer; GCL, do inglês, 
ganglion cell layer). (B) Desenho esquemático dos diferentes tipos celulares encontrados na 
retina.  
Fonte: <http://webvision.med.utah.edu> 
 

 
Na região central da retina, é possível notar uma estrutura de tonalidade 

amarelada, avascular, denominada de mácula lútea, estrutura facilmente visualizada 
durante o exame oftalmológico de fundo de olho. A mácula lútea possui uma 
concavidade denominada de fóvea, onde as imagens são focalizadas com maior 
nitidez ou acuidade e é composta histologicamente apenas por cones (Figura 2)26.  

Em termos de densidades das diferentes populações de fotorreceptores na 
retina humana, a densidade de cones é mais elevada na região foveal e decresce 
rapidamente na retina periférica, enquanto que os bastonetes apresentam picos de 
densidade nas regiões temporal e nasal  próximas à fóvea e decrescem de forma 
progressiva em direção à periferia26. 

Os cones detectam luz de faixas estreitas de comprimento de onda, 
possibilitando a visão de cores. Na fóvea, eles fazem sinapses com poucas células 
bipolares situadas na borda da mácula, e estas se conectam a uma ou poucas 
células ganglionares. Sendo assim, as fibras do nervo óptico que conduzem a 
informação proveniente da fóvea formam linhas exclusivas de transmissão de sinais, 
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muitas vezes correspondentes a um único cone. Esta organização proporciona ao 
sistema visual uma baixa sensibilidade à intensidade de luz e excelente 
discriminação de formas27. 

Já na retina periférica, vários bastonetes se conectam a poucas células 
bipolares na OPL. Em seguida, os sinais são transmitidos para a etapa seguinte de 
processamento na IPL onde ocorre divergência para vários tipos de células 
amácrinas que, por sua vez, convergem para as células ganglionares. Desta forma, 
cada fibra óptica veicula informações de uma grande área retiniana, coberta por 
vários bastonetes. Isso permite que o sistema visual seja sensível a um único 
quantum de luz e com alta sensibilidade à intensidade luminosa. No entanto, a 
convergência dos circuitos celulares da via dos bastonetes é desfavorável à visão 
precisa de detalhes27.  

Ao lado direito da mácula, observa-se outra estrutura importante, o disco 
óptico, que corresponde ao local de convergência dos axônios das células 
ganglionares. O disco é a porção do nervo óptico visível durante o exame 
oftalmológico, e no seu centro, emergem os principais vasos sanguíneos da retina. 
Esta região é desprovida de fotorreceptores, e se trata, portanto, de um ponto cego. 
(Figura 2)26. 

A avaliação do disco óptico é de extrema importância para detecção de 
doenças como glaucoma, que é a uma neuropatia óptica crônica e progressiva, 
caracterizada  por alterações típicas no disco óptico e da NFL, e na maioria das 
vezes, acompanhada de pressões intra-oculares acima de níveis considerados 
estatisticamente normais1. 

Entretanto, em alguns casos de glaucoma, não há evidências do aumento da 
pressão intra-ocular (PIO), e este tipo é conhecido como glaucoma de pressão 
normal (GPN). Nestes casos, os sinais clínicos são identificados apenas nos 
estágios mais avançados na doença, tornando o tratamento do GPN um desafio 
maior do que o tratamento de glaucoma hipertensivo28. Em ambos os casos, as 
alterações do disco óptico e da NFL constituem o sinal mais precoce na detecção da 
doença7. 
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Figura 2 - Imagem ilustrando um de fundo de olho normal 


Legenda: Observa-se a fóvea na região temporal (à esquerda da imagem) e o nervo óptico 
na região nasal da retina (à direita da imagem). 
Fonte: Kolb, 199226. 
 

3.1.2 Vias visuais 
 
Do disco óptico de ambos os olhos emergem os nervos ópticos (II par de 

nervos cranianos) que a partir deste ponto passam a ser mielinizados, seguindo em 
direção à linha média, onde decussam em uma região denominada quiasma óptico, 
assim formando os tratos ópticos12 (Figura 3).  

Em seres humanos, cerca de 60% das fibras do nervo óptico decussam 
alcançando alvos contralaterais, enquanto 40% permanecem ipsolaterais29. Já em 
roedores, 95% das projeções da retina convergem no quiasma óptico, enquanto 
apenas 5% permanecem ipsolaterais30.  

Após o cruzamento no quiasma, o primeiro alvo das fibras do trato óptico é o 
núcleo supra-quiasmático, que possui um importante papel na regulação de ritmos 
circadianos31.  

Outros alvos são o núcleo geniculado lateral (tálamo), localizado no 
diencéfalo e que emite axônios para o córtex visual primário (radiação óptica); os 
núcleos pré-tectais, que emitem axônios para os núcleos dos nervos cranianos, 
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responsáveis pelos reflexos oculomotores, como por exemplo, acomodação e 
reflexo pupilar; e o colículo superior, que emite axônios para os núcleos motores do 
tronco encefálico e medula espinhal, sendo responsável pelos reflexos de orientação 
dos olhos, cabeça e do corpo em relação aos estímulos visuais (Figura 3)27,29. 
 

Figura 3 - Vias visuais centrais em humanos 

 

Legenda: Esquema ilustrando as vias visuais centrais em humanos com as indicações das 
projeções retinófugas e seus alvos no sistema nervoso central. 
Fonte : Modificado de Lent, (2001)27. 
 

No corpo geniculado lateral, os axônios das células ganglionares fazem 
conexão definindo três vias principais de processamento, que são a magnocelular, 
parvocelular e koniocelular. Cerca de 80%  das RGCs conectam-se à via 
parvocelular, 10% à via magnocelular32 e 9% a 10% à via koniocelular33. 

O corpo geniculado lateral apresenta seis camadas, sendo as duas ventrais 
magnocelulares, as quatro dorsais parvocelulares e as camadas intermediárias 
koniocelulares. Foram identificadas células koniocelulares também dentro das 
camadas parvo e magnocelulares34,35. 

A via parvocelular possui células sensíveis ao canal de oposição 
vermelho/verde, alta resolução espacial e baixa sensibilidade ao contraste e ao 
movimento. A via magnocelular possui células sensíveis ao movimento, baixa 
resolução espacial e alta sensibilidade ao contraste luminoso. A via koniocelular 
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possui células sensíveis ao canal de oposição azul/amarelo, resolução espacial 
intermediária e alta resolução ao estímulo em movimento36,37. 

 

3.2 Células ganglionares 
 
As células ganglionares, em sua maioria, são as células de maior diâmetro na 

retina. Apresentam axônios de largo calibre, capazes de transmitir sinais em formas 
de picos sucessivos para outras regiões do sistema nervoso central. O nervo óptico 
reúne todos os axônios das células ganglionares e esse conjunto de mais de um 
milhão de fibras (nos seres humanos) transmite essas informações para a próxima 
estação no cérebro, integrando todos os canais de processamento da informação 
visual26. 

Nos anos 40, Polyak (1941) produziu uma descrição fenomenal da retina dos 
primatas através de neurônios impregnados pelo método de Golgi, fornecendo uma 
boa classificação os tipos de células ganglionares38. Então, pelos anos 60, já havia 
uma razoável descrição e classificação das células ganglionares das retinas de 
mamíferos. No entanto, toda essa informação era baseada em células ganglionares 
marcadas em secções verticais38,39. 

O advento da montagem plana com a retina inteira, usando o método de 
marcação de Golgi, permitiu a reinterpretação de muitas das classificações 
anteriores, já que com esse método é possível visualizar toda arvore dendrítica das 
células ganglionares26. Além disso, esta técnica permitiu comparações às imagens 
feitas com células ganglionares marcadas por injeção intracelular40. 

Existem pelo menos 18 tipos morfológicos de células ganglionares na retina 
humana26. A via neuronal para percepção de cor, forma e movimento nas retinas de 
primatas se origina em pelo menos duas células ganglionares, as células midget e 
parasol40. De acordo com Kolb et al. (1992), essas células também são chamadas 
de células ganglionares P e M, respectivamente26.  

Polyak (1941) foi o primeiro a descrever as células ganglionares midget e 
considerar que elas representam a maioria das células ganglionares na retina central 
de macacos e humanos38. Estudos com marcação retrógrada indicam que esses 
neurônios compreendem 80% da população de células ganglionares que formam as 
vias projetadas para as camadas parvocelulares do núcleo geniculado lateral em 
macacos32. 
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As células  ganglionares midget são claramente as células  com a menor 
árvore dendrítica e quase nunca ultrapassa o diâmetro de seus corpos celulares, 
que mede de 9 a12 µm38. De acordo com Kolb et al. (1992), está claro que as 
células na fóvea se enquadram nesse critério. No entanto, fora da fóvea e depois de 
3 mm de excentricidade, as células midgets podem ter árvores dendríticas maiores, 
até 100 µm 26,41-43. 

Com relação às células M, existe uma concordância geral que as células 
ganglionares que se projetam para camada magnocelular são as células parasol, 
descritas Polyak (1941)38, 41, 42. Assim como as células gigantes de Polyak, que são 
caracterizadas por apresentarem o corpo celular e a árvore dendrítica grandes, são 
equivalentes às célula M marcadas por Golgi na periferia da retina humana26. E 
também são equivalentes às células de grande corpo celular e com múltiplas 
ramificações marcadas com prata por Silveira e Perry (1991)44. 

Silveira e Perry (1991) foram os primeiros a descrever a presença das células 
M na região foveal44. Essas células apresentam corpo celular muito maior que as 
células P, medindo 25-30 m de diâmetro nesta região. Além disso, sua árvore 
dendrítica também é maior quando comparadas às células P. Na região periférica, a 
árvore dendrítica das células M aumentam significativamente de tamanho, chegando 
a 270 m de diâmentro a 14 mm da fóvea. Seus dendritos contêm diversas 
varicosidades e ramificam principalmente no estrato 2 da sublamina OFF e no 
estrato 3 da sublamina ON26. 

As células parasol ou M apresentam corpo celular e árvore dendrítica maiores 
nos seres humanos do que nos macacos. A diferença de tamanho é menor na 
periferia da retina e gradualmente aumenta em direção ao centro. Em contraste, as 
células midgets ou P têm tamanho similar entre as duas espécies em qualquer 
excentricidade40.  

A diferença de tamanho do campo dendrítico das células parasol nos 
humanos e macacos poderiam explicar a diferente capacidade visual dessas duas 
espécies relacionadas à via magnocelular. A maior célula parasol humana, 
especialmente na retina central, prediz uma baixa densidade espacial e 
correspondentemente menor habilidade de resolução para o mosaico celular, 
sugerindo que o aumento da sensibilidade das células magnocelulares ao contraste 
de luminância é uma consequência do grande campo receptor dessas células40. 
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Desta forma, em condições de baixa estimulação que tendem a excitar 
seletivamente a via magnocelular (baixo contraste, baixa frequência especial, e alta 
frequência temporal), os humanos demostrariam menor acuidade visual que os 
macacos43. Em suporte a essa teoria, a acuidade visual dos macacos em baixa 
luminosidade é superior a dos humanos45, e a visão humana é melhor em 
especificidade de contraste espacial e visão temporal46. 

Com relação às retinas de camundongos, estudos recentes descrevem 
diferente tipos morfológicos de células ganglionares47-50. 

 Como se pode imaginar, um número variado de células ganglionares foram 
descritas por diferentes tipos de técnicas de marcação. Provavelmente devido a 
diferença de técnica experimental aplicadas em cada um deles49,50. O estudo de 
Volgy et al. (2009) parece ser o mais completo, onde 22 diferentes tipos de células 
ganglionares comuns aos gatos e humanos foram descritas nas retinas de 
camundongos50. 
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3.3 Proteínas estruturais 
 

As proteínas estruturais como neurofilamentos (NFs), microtúbulos e 
microfilamentos (Figura 4) compõem o citoesqueleto que tem papel fundamental no 
transporte axonal. Os microfilamentos são estruturas finas com cerca de 3-5nm de 
diâmetro. É uma estrutura mais simples composta de suas sequências helicoidais de 
moléculas globulares de actina.  

Os neurofilamentos intermediários têm cerca de 10nm de diâmetro e são 
constituídos por muitas unidades fibrilares mais finas trançadas entre si. Os 
microtúbulos são estruturas tubulares de 25-28 nanômetros de diâmetro, compostas 
por uma proteína estrutural chamada tubulina e outras denominadas proteínas 
associadas ao microtúbulos (MAPs), do inglês microtubule associate proteins 
formando um cilindro27. 

O transporte axonal ao longo dos axônios das células ganglionares que 
formam o nervo óptico ocorre em direção anterógrada e retrógrada, permitindo o 
movimento de um grande número de componentes celulares, como mitocôndrias, 
endossomos, precursores de vesículas sinápticas e fatores neurotróficos51. 

Quanto à velocidade do transporte axonal, ela pode ser lenta ou rápida. O 
transporte axonal lento apresenta duas ondas que viajam em diferentes velocidades, 
sendo uma associada aos neurofilamentos e microtúbulos, e a outra a vários tipos 
de proteínas, incluindo microfilamentos e tubulina1. 

Dados indicam que esse transporte é responsável pela manutenção da 
integridade e calibre dos axônios, uma vez que mantêm o fluxo de neurofilamentos e 
microtúbulos através do axônio1.  

O transporte axonal rápido está associado aos microtúbulos e pode ocorrer 
tanto de forma anterógrada como retrógrada. Nesse contexto vários estudos têm 
demonstrado que o aumento da pressão intraocular pode inibir o transporte axonal 
nas duas direções, levando à morte do axônio e de RGCs no glaucoma1. 
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Figura 4 - Proteínas Estruturais 

 
Legenda: Figura esquemática das estruturas nos microtúbulos (C), neurofilamentos (D) e 
microfilamentos (E). 
Fonte: Modificado de Lent ( 2001)27. 

 
 

3.3.1 Neurofilamentos 
 

Os NFs formam um dos principais componentes do citoesqueleto 
neuronal52,53. A síntese e o transporte axonal de neurofilamentos têm um papel 
importante no controle do calibre axonal em grandes fibras nervosas mielinizadas, 
uma vez que os NFs são os elementos mais numerosos do citoesqueleto, e que sua 
densidade permanece constante ao longo de uma ampla gama de calibres. O 
número de NFs correlaciona-se diretamente com a área axonal15,54 
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Eles também contribuem para as propriedades dinâmicas do citoesqueleto 
neuronal durante diferenciação, crescimento, regeneração e orientação axonal, e 
agem para formar e manter a forma da célula, facilitando o transporte de partículas e 
organelas no citoplasma54. 

Os NFs são encontrados no corpo celular e especialmente nos axônios de 
neurônios do sistema nervoso central e periférico55. Entre suas funções destacam-
se: o transporte de moléculas e organelas pelo sistema nervoso, participação no 
crescimento axonal, função  estrutural e arborização dendrítica56.  

Eles são compostos por três diferentes subunidades que formam um 
heteropolímero de 10nm de diâmetro e se diferenciam pelo peso molecular: baixo 
peso molecular, NF-L (68 kDa); médio peso molecular, NF-M (160 KDa) e alto peso 
molecular, NF-H (200Kda)57,58. Os neurônios do sistema nervoso podem apresentar 
diferentes combinações e subunidades dos NFs, variando entre tipos celulares e em 
diferentes espécies59. 

Nos roedores, os NFs são heteropolímeros que para sua formação requerem 
a presença do NF-L associada ao NF-M ou NF-H. Já o NF-M não pode formar 
homopolímeros e necessita da presença do NF-L para sua incorporação entre os 
neurofilamentos. Entretanto, nos humanos, o NF-L interage e organiza-se 
independentemente de outros NFs59. 

Na retina de mamíferos, a marcação imuno-histoquímica dos NFs tem sido 
descrita principalmente nos axônios e nos processos das RGCs17,55,60,61. 

Dependendo da espécie estudada, os NFs podem ser encontrados em outros 
tipos de neurônios. Na maioria das espécies mamíferas como rato, camundongo, 
hamster, vaca e gato, os NFs são expressos na camada de células horizontais60,61 e 
no coelho e porco da Índia também são encontrados nas células bipolares61. 

Os NFs normalmente não estão presentes nas células amácrinas em 
nenhuma espécie dos mamíferos, exceto gatos17 e coelhos62. Nenhuma marcação 
de NFs foi descrita em fotorreceptores nas espécies citadas. 
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Na retina interna de camundongos, o NF-L é descrito em células ganglionares 
de corpo celular grande, enquanto que o NF-H é encontrado apenas na parte distal 
dos axônios que formam o nervo óptico60. 

Alguns estudos têm mostrado que ocorre  diminuição dos NFs  nos axônios 
de células ganglionares de modelos experimentais de glaucoma4-6,16,63, sendo que, 
no modelo com aumento da PIO, há uma menor marcação imuno-histoquímica de 
NF-H nas fibras do nervo óptico  oriundas das regiões temporal, nasal e central, 
após 3 e 12 horas de PIO elevada. O mesmo foi observado com a marcação do NF-
M após 3 horas em que a PIO foi aumentada; entretanto, no grupo exposto à 12 
horas de PIO elevada, somente houve diminuição de NF-M nas fibras temporais. 
Estes dados sugerem que alterações nos NFs podem preceder a deficiência de 
transporte axonal, também quantificada neste estudo4. 

Em modelos com aumento crônico da PIO, houve uma perda de 59-77% de 
RGCs marcadas com os 3 tipos de NFs na região central da retina, enquanto que na 
região nasal periférica essa perda foi de 96-97%. A comparação das contagens de 
neurónios marcados para NFs e a perda de células, avaliada por coloração de Nissl, 
indica que as células que contêm NFs representam uma grande proporção das 
células que degeneram na lesão glaucomatosa, particularmente nas regiões 
periféricas da retina63. 
 

3.3.2 Microtúbulos 
 

O sistema tubular é provavelmente o mais interessante em termos de 
desenvolvimento e função dendrítica64. Suas propriedades dinâmicas são 
moduladas pelas MAPs que se dividem em MAP-1, MAP-2 e tau65. 

As MAP’s são caracterizadas por sua habilidade em promover a 
polimerização da tubulina e a estabilização dos microtúbulos66,67. 

A família MAP-1 apresenta três isoformas presentes na maioria dos 
vertebrados: MAP-1A, MAP-1B (também conhecida como MAP-5 ou MAP-1X) e 
MAP1S. Os integrantes da família MAP-1 são codificados por genes diferentes, 
regulam a estabilização e a formação dos fascículos microtubulares e também a 
formação de pontes cruzadas entre eles64,65. 

A proteína associada ao microtúbulo 2 (MAP-2) é uma das MAPs mais 
abundantes no encéfalo66, presente na região somatodendrítica neural, porém, 
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predominantemente expressa nos dendritos68,69. A MAP-2 regula a extensão dos 
neuritos70 e está associada com o desenvolvimento da polaridade neuronal71, sendo 
considerado como um marcador confiável da integridade estrutural envolvido que 
está envolvido na estabilização morfológica dos processos dendríticos e na 
modulação do crescimento e plasticidade dos neurônios72. 

As MAP-2 podem ter alto peso molecular ou baixo peso molecular. As de alto 
peso molecular incluem a MAP-2A e MAP-2B, e as de baixo peso molecular incluem 
MAP-2C e MAP-2D. A expressão das isoformas de MAP-2 é regulada durante o 
desenvolvimento. A MAP-2A é principalmente expressa no cérebro adulto, enquanto 
a MAP-2B está presente ao longo de todo o desenvolvimento do sistema nervoso73. 
Já, a MAP-2C é expressa nas fases iniciais do desenvolvimento, mas também é 
encontrada na retina e bulbo olfatório de animais adultos74. 

Na família MAP2 existem as isoformas de alto peso molecular: MAP-2A e 
MAP2B, expressas exclusivamente em neurônios, e as de baixo peso molecular, 
MAP2C e MA2D, presentes em neurônios e células gliais. A expressão das 
isoformas de MAP-2 é regulada durante o desenvolvimento. As MAP-2 de alto peso 
molecular são restritas ao corpo celular e dendritos, não sendo encontradas em 
axônios64. A MAP-2A é expressa principalmente no cérebro adulto, enquanto que a 
MAP-2B está presente ao longo de todo o desenvolvimento do sistema nervoso73. Já 
as MAPs de baixo peso molecular estão distribuídas em todos compartimentos 
neuronais64,75. 

A terceira família das MAPs é representada pela proteína tau. Existem seis 
isoformas de tau identificadas em neurônios de mamíferos, cuja função principal é 
se ligar, estabilizar e promover a associação dos microtúbulos64. 

A tau tem sido extensivamente estudada devido ao fato de que é o principal 
componente dos filamentos em forma de hélice pareados, os quais formam os 
emaranhados neurofibrilares encontrados na doença de Alzheimer e nas demências 
do lobo frontotemporal associada ao cromossomo 17 (FTDP-17)76,77. 

Com relação às neuropatias ópticas, como glaucoma, estudos recentes têm 
correlacionado alterações nos microtúbulos aos danos encontrados na NFL da retina 
e no nervo óptico de modelos animais4-6. 

Em um modelo de glaucoma com aumento da PIO em porcos, foi mostrado 
uma diminuição da marcação com MAP nos feixes nervosos provenientes das 
regiões central, temporal e nasal da retina, após 12 h de PIO elevada4. Em outro, 
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com aumento da PIO em decorrência da lesão de veias episclerais em 
camundongos albinos, observou-se uma diminuição progressiva da 
imunorreatividade para tubulina nos feixes axonais6. 

Estes estudos sugerem que a diminuição do MAP e tubulina nos axônios das 
RGCs pode ser um achado precoce da lesão glaucomatosa, ajudando na 
compreensão da fisiopatologia do glaucoma e na elaboração de estratégias 
terapêuticas4,6. No entanto não pode ser afirmado que não há alteração dessas 
proteínas em outras estruturas das RGCs, uma vez que as mesmas não foram 
avaliadas nestes estudos.  

De fato, outro estudo corrobora com os achados acima citados. Huang e 
Knighton (2005), realizaram experimentos em ratos utilizando polarímetro de 
varredura a laser e mostrou que a diminuição da birrefringência da NFL da retina 
pode indicar um declínio da densidade de microtúbulos. E este declínio precede a 
redução da espessura da NFL nos casos de glaucoma78. 

Em contrapartida, estudos com eventos isquêmicos corticais em animais, têm 
mostrado o aumento da imunorreatividade da MAP-2 no hemisfério contralateral ao 
lesionado, após o treinamento do animal para alguma habilidade específica, como o 
alcance do membro anterior79. Já no lado com lesão isquêmica ocorre diminuição na 
expressão do MAP-280. 

O aumento da expressão do MAP-2 também foi observado no córtex e 
estriado de animais que praticaram exercício físico na esteira de intensidade 
moderada; e no cerebelo de animais que praticaram exercício acrobático81. 

Uma vez que que a proteína estrutural MAP-2 participa do estabelecimento e 
manutenção da sinaptogênese e do crescimento da arborização dendrítica81, estes 
dados sugerem que o aumento da expressão desta proteína coincide com 
crescimento, arborização e remodelamento dendrítico, desempenhando um papel 
significante na plasticidade neural71,82,83. 

 

3.4 Estudo da retina em modelos animais 
 
Modelos animais têm sido amplamente utilizados para compreender os 

mecanismos envolvidos nas neuropatias ópticas como o glaucoma, entre outras. Em 
roedores, a retina e suas projeções retinocoliculares permitem estudar o fenômeno 
da morte secundária em células ganglionares (RGCs) do sistema nervoso 



37 

central84,85, possibilitando testar estratégias que aumentem a sobrevida neuronal e a 
regeneração axonal12. 

Existem diversos modelos que geram lesão no nervo óptico. Alguns deles 
utilizam o aumento da pressão intraocular através da lesão de veias que drenam o 
fluxo sanguíneo da retina3; em outros, ocorre a transecção do nervo 
intracranialmente13 ou intraorbitariamente86. Existem também aqueles que 
promovem o esmagamento do nervo óptico (ONC)12. Nesses três últimos modelos 
citados, a pressão intra-ocular não é afetada.  

O ONC é um importante modelo de degeneração do sistema nervoso central, 
que resulta na morte celular das RGCs e é utilizado como modelo para o glaucoma 
de pressão normal, neuropatia óptica isquêmica anterior e danos traumáticos no 
nervo óptico12. 

A literatura descreve que após a lesão do nervo óptico há um aumento nas 
concentrações de óxido nítrico e glutamato no humor aquoso, levando à 
degeneração secundária das RGCs12. Após esse processo, uma parte das células 
morre por necrose devido à lesão mecânica, enquanto outras morrem tardiamente, 
por apoptose Os possíveis fatores envolvidos neste processo são o bloqueio do 
transporte axonal, culminando para um suprimento inadequado de fatores tróficos, o 
desequilíbrio na homeostase de cálcio, e a citotoxicidade por glutamato e óxido 
nítrico87-89. 

Outro modelo experimental também utilizado é o de degeneração retrógrada 
de RGCs através de lesões no colículo superior90. Este modelo visa estudar 
neuropatia óptica crônica permitindo investigar estágios e mecanismos das 
alterações das RGCs antes mesmo da morte celular, que ocorrem rapidamente em 
modelos em que são executados lesões diretas nos nervos ópticos91. 

O modelo por lesão retrógrada no colículo superior também pode ser utilizado 
como modelo de glaucoma de pressão normal, em que a perda neuronal parece ser 
decorrente da lesão inicial no axônio da célula ganglionar na lamina crivosa12, 
seguida de uma degeneração retrógrada das RGCs, o que possivelmente explicaria 
a causa da morte celular no glaucoma92. 

No entanto, o método para o desenvolvimento de neuropatias ópticas, como o 
glaucoma, em modelos animais, ainda não é padronizado, desta forma prejudicando 
o esclarecimento sobre o processo da degeneração das RGCs, e diminuição no 
aporte nutricional pelo axônio descritos pela literatura nestes modelos5,87,93-95.  



38 

Os estudos em retinas humanas são de grande importância para a detecção 
precisa das proteínas envolvidas nos mecanismos citados acima, no entanto 
limitam-se à análise da morfologia celular. Sendo assim, é extremamente importante 
o desenvolvimento de modelos animais que permitam a melhor compreensão dos 
mecanismos relacionados a neuropatias ópticas para se estabelecer propostas 
terapêuticas em fases mais precoces da doença.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Coleta da retina humana 
 

A obtenção das retinas para o estudo foi feita seguindo as diretrizes e normas 
definidas pela Resolução 196/96 de 10/10/1996 do Conselho Nacional de Saúde que 
regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos e foi aprovada pela Comissão 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do ICB/USP (CPSH 022/201). 

Durante a iniciação científica da candidata ao doutoramento, foi estabelecida 
uma colaboração com o Banco de Olhos do Estado do Pará e o Laboratório de 
Neuropatologia Experimental da Universidade Federal do Pará sob a supervisão da 
Professora Doutora Elizabeth Sumi Yamada, descrita a seguir. 

A captação dos globos oculares, assim como a remoção da córnea para 
transplante era de responsabilidade da equipe do Banco de Olhos do Estado do 
Pará. Após a emissão do atestado de óbito do doador, consentimento explícito por 
escrito dos familiares e/ou responsável legal do mesmo (ANEXO 1) fornecido pela 
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Estado do Pará 
(CNCDO), era realizada a enucleação dos globos oculares de doadores-cadáveres 
considerados adequados para transplantes. O Próprio Banco de olhos comunicava a 
equipe discente no Laboratório para retirar os globos oculares (sem a córnea) 
fixados em solução de paraformaldeído (PFA) a 4% , tampão fosfato 0,1M, pH 7,2 – 
7,4.  

Informações sobre a identificação, idade, sexo e a causa da morte do doador 
eram registradas pelo Banco de Olhos. Possíveis doadores que apresentassem 
sorologia para HIV, Hepatite B ou C positivas eram posteriormente excluídos. 

O Laboratório de Neuropatologia Experimental do Estado do Pará enviou 45 
retinas não dissecadas para o Laboratório de Neurobiologia Celular em São Paulo. 
As amostras eram preservadas em sacarose 30% e enviadas em isopor com gelo 
por avião para São Paulo. Destas, foram excluídas 10 retinas devido ao mau estado 
de preservação das mesmas, uma vez que a retina dentro da calota posterior 
somente é fixada em PFA 4%, após o processamento do globo ocular para 
transplante de córnea. Em outras circunstâncias, essas retinas seriam descartadas 
no próprio Banco de Olhos. Também foram excluídas cinco retinas de doadores que 
apresentaram sorologia positiva para hepatite B ou C e HIV.  
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Foram analisadas seis amostras de retina para cada anticorpo estudado, 
sendo utilizados cinco tipos de anticorpos, totalizando o uso de 30 amostras de 
retina incluídas neste estudo. Não foram observadas alterações macroscópicas 
como hemorragias retinianas ou vítreas. No entanto, informações sobre doença 
oftalmológicas não foram obtidas, uma vez que o registro destes dados não fazia 
parte do protocolo da equipe CNCDO. A Tabela 1 descreve características das 
amostras dos doadores. 

 
Tabela 1 - Características das amostras dos doadores de retina humana coletadas 
pelo CNCDO 

Amostra Dados 

Sujeitos, n 30 

Idade, anos, média (DP) 22.1 (4.7) 

Tempo sem fixação*, horas, média (DP) 8.4 (2.4) 

Gênero  

Masculino, n (%) 30 (100%) 

Feminino, n (%) --- 

Causa da Morte  

Traumatismo Crânio Encefálico, n (%) 5 (16.7%) 

Traumatismo Tóraco-abdominal (%) 7 (23.3%) 

Ferimento por arma de Fogo, n (%) 11 (36.7%) 

Ferimento por arma branca, n (%) 7 (23.3%) 
 

Legenda: CNCDO: Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Estado do 
Pará; * Tempo em que olho ficou sem fixação contando a hora do óbito até o momento em 
que foi colocado no paraformaldeído 4% sem a córnea.  
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4.2 Modelo animal de degeneração retrógrada de células ganglionares por         

lesão eletrolítica no colículo superior 
 

Para o modelo de degeneração retrógrada de células ganglionares, foram 
usados camundongos C57BL/6, machos, adultos, pesando entre 25 e 30g, 
provenientes do Biotério de Camundongos Isogênicos do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo. 

Todos os experimentos foram realizados de acordo com as normas do Comitê 
de Ética em Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas (COBEA) e 
foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) do 
ICB/USP em 30/05/12, protocolo registrado sob nº 062 na fl. 129 do livro 02 para uso 
de animais em experimentação. 

Os camundongos foram pesados e anestesiados via peritoneal com 
tribromoetanol 2%. Em seguida, os animais foram submetidos a cirurgia 
estereotáxica com objetivo de acessar o colículo superior usando as seguintes 
coordenadas: ântero-posterior 3,2mm (posterior ao bregma), látero-lateral 0,8mm 
(lateralmente à sutura central) e profundidade 1,2mm e 1,8mm. 

Para a lesão eletrolítica inseriu-se um eletródio no colículo superior direito 
(olho esquerdo; grupo experimental) e aplicou-se uma corrente catódica seguida de 
uma anódica de intensidade de 2A cada uma, ambas com duração de 5 segundos. 
O colículo esquerdo não foi submetido a nenhuma corrente sendo considerado o 
lado controle (olho direito; grupo controle). Também foram utilizados animais que 
não foram submetidos a nenhum tipo de lesão, formando um terceiro grupo de 
comparação, o grupo “branco”. A Figura 5 mostra um desenho esquemático do 
modelo e as imagens da lesão no colículo superior. 

A indução de lesão por via eletrolítica foi escolhida com base em 
experimentos do Laboratório de Neurobiologia Celular que utilizou esta abordagem 
para ablação de diferentes áreas do sistema visual96. 

Os animais (exceção do grupo branco) foram divididos em 3 grupos 
experimentais e sacrificados 7, 15 e 45 dias após a lesão eletrolítica. Após os 
diferentes tempos de sobrevida, estes animais e o grupo branco foram anestesiados 
com quetamina e xilazina, ambos por via intramuscular, e submetidos a perfusão 
transcardíaca com PFA 4% visando a realização de ensaios de imuno-histoquímica. 
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Em seguida, os encéfalos e os globos oculares foram removidos, pós-fixados em 
PFA 4% por 4 horas e transferidos para uma solução de sacarose a 30%. 

 
 

Figura 5 - Desenho esquemático com do modelo de lesão retrógrada no colículo 
superior 

 
Legenda: À esquerda desenho esquemático mostrando as vias visuais, enfatizando que a 
lesão é feita no lado direito do colículo superior e o grupo experimental corresponde ao olho 
esquerdo. À direita, secção histológica corada pelo método Giemsa com seta mostrando a 
área lesionada no colículo superior direito e lado conta lateral intacto. Barra de escala: 300 
m. 

 

Para os ensaios de PCR quantitativo (qPCR) os animais foram eutanasiados 
nos mesmos tempos indicados anteriormente por deslocamento cervical seguido de 
decapitação. Em seguida, os olhos controle, experimental e branco foram 
enucleados e as retinas dissecadas e congeladas em nitrogênio líquido para 
posterior extração do RNAm. 
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4.3 Imuno-histoquímica 
 

Parte das retinas humana e murina foram dissecadas do globo ocular e 
processadas para cortes verticais (12 m de espessura) em um criostato e coletadas 
em lâminas gelatinizadas. Outras, após a dissecção, foram separadas para o 
processamento de montagens planas, onde a retina inteira, após a reação imuno-
histoquímica, é disposta em uma lâmina gelatinizada que em seguida é colocada 
sobre uma placa quente para promover a aderência do tecido à lâmina. 

A imunorreatividade foi demonstrada usando método de imunofluorescência 
ou o método do complexo avidina-biotina peroxidase (ABC). A metodologia 
empregada foi a mesma descrita em detalhes por Röhrenbeck et al. (1989)97. 

Para avaliação da distribuição das proteínas estruturais em ambas espécies, 
utilizaram-se dois tipos de anticorpos primários: PAN (clone FNP7; Zymed, CA, 
USA), um anticorpo contra os três tipos de neurofilamentos: baixo peso molecular 
(NF-L; 68 kD), médio peso molecular (NF-M; 160 kD) e alto peso molecular (NF-H: 
200 kD), e o MAP-2 (Millipore, MA, USA), contra a proteína associada ao 
microtúbulo do tipo 2. Somente na retina humana foram realizados ensaios imuno-
histoquímicos utilizando anticorpos para os neurofilamentos separadamente: NF-L 
(anticorpo monoclonal, clone NR4; Sigma, MO, USA), NF-M (anticorpo monoclonal, 
clone NN18; Sigma, MO, USA) e NF-H (anticorpo monoclonal fosforilado e não 
fosforilado, clone N52; Sigma, MO, USA). 

 Para a marcação de células ganglionares nas retinas de camundongos, foi 
escolhido um anticorpo que reage contra as proteínas ligantes de cálcio, a 
calretinina (Chemicon, CA, USA). De acordo com a literatura, a calretininina marca 
89% das RGCs da retina de camundongo98 e todas RGCs em ratos99,100. 

Os anticorpos primários foram diluídos na concentração de 1:1000 em 0,05% 
de soro de jumento com Triton X-100 a 0,03%. O tempo de incubação para os 
anticorpos primários foi de 24 horas (cortes verticais) e 72 horas (montagem plana). 

Para imunofluorescência, utilizaram-se anti-imunoglobulinas na concentração 
de 1:200 (IgG anti-mouse) conjugados com isotiocianato de fluoresceína (FITC) 
(Sigma, MO, USA ou Jackson ImmunoResearch Laboratories, PA, USA). Para o 
método do ABC, utilizou-se IgG anti-mouse e IgG anti-rabbit conjugado com biotina 
na mesma concentração (Vector labs). Os cortes verticais foram incubados em 
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anticorpo secundário por 2 horas, e as montagens planas por 48 horas. 
 

4.4 Aquisição da imagem e quantificação 
 

4.4.1 Retinas humanas 
 

As imagens do PAN, NF-L, NF-M, NF-H e MAP-2 nos cortes verticais foram 
obtidas utilizando microscopia confocal (1024_1024 pixels) (Nikon Corporation, 
Tokyo, Japan). 

Através das montagens planas marcadas com PAN e MAP, foi determinado o 
número de neurônios marcados a cada intervalo de 2mm em toda retina, utilizando 
imagens capturadas em uma objetiva de 20X de um microscópio Nikon E1000 
acoplado a uma câmera digital Nikon DCM1200. A área medida em cada intervalo 
foi de 0.529 mm2. Linhas de isodensidade foram construídas através dos valores da 
densidade plotados em mapas do contorno retiniano utilizando o programa ArcView 
GIS 3.2 (ESRI, 2002). 

O tamanho do corpo celular foi medido na excentricidade de 3mm (região 
central) e 11mm (região periférica). O tamanho da árvore dendrítica foi determinado 
somente na excentricidade de 11mm devido a região central apresentar grande 
sobreposição de fibras e dendritos. Todas as medidas foram determinadas através 
do programa Image J (Rasband, W.S., Image J, U.S. National Institutes of Health, 
Bethesda, Maryland, USA, <http://rsb.info.nih.gov/ij/1997-2008>). 

 

4.4.2 Retinas de camundongos 
 
Para se avaliar a viabilidade do modelo animal como modelo de 

neurodegeneração na GCL, foram realizadas medidas das espessuras das retinas 
nos cortes verticais, a partir dos processos externos dos fotorreceptores até margem 
vitreal da retina86. Para isso, foram capturadas cinco imagens aleatórias da região 
central da retina de cinco animais comparando-se o grupo experimental (o olho 
esquerdo; contra-lateral à lesão no colículo) ao seu respectivo controle (olho direito) 
nos três diferentes tempos após a lesão: 7, 15 e 45 dias (total de 15 animais). 
Também foram tomadas medidas da região central das retinas de 3 animais 
brancos.  
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Para o cálculo da densidade das células ganglionares, foi utilizado o mesmo 
protocolo da retina humana. No entanto, a densidade celular foi calculada 
separadamente na periferia da retina e no centro, uma vez que a região periférica é 
mais suscetível à morte neuronal como observado em outro modelo de degeneração 
de RGCs63. A região central foi delimitada por uma área de 2,5 mm2, e a periférica 
pelo restante, de forma semelhante ao método usado por Almeida (2009) (Figura 
6)101. 

 
Figura 6 - Esquema ilustrativo das regiões utilizadas para o cálculo da densidade de 

células ganglionares nas retinas murinas 

 
Legenda: Barra de escala: 1mm. 
Fonte: modificada de Almeida (2009)101. 
 

A quantificação do MAP-2 e PAN foi realizada através da análise de densidade 
óptica integrada pelo programa Image J em cortes verticais. Foram utilizados três 
animais para cada tempo, totalizando 9 animais, além de 3 animais para o grupo 
branco.

As imagens dos cortes verticais e da camada de células ganglionares nas 
montagens planas foram obtidas por uma objetiva de 20X do microscópio Nikon 
E1000 acoplado a uma câmera digital Nikon DCM1200 e analisadas pelo programa 
Image J. 
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4.5 Extração do RNA 
 

Para a extração do RNA das retinas de ambas espécies, utilizamos o 
protocolo de Paschon et al. (2012)102. Na extração das retinas murinas, cada 
amostra foi composta por duas retinas de animais diferentes. Foram utilizadas 15 
retinas de camundongo (cinco amostras) para cada grupo animal nos três diferentes 
tempos de lesão e 12 retinas de animais brancos (seis amostras). As retinas 
dissecadas foram acondicionadas em 500 µL do reagente TRIzol® (Invitrogen,
Carlsbad, CA, EUA). 

As seis retinas humanas utlizadas para extração de RNA foram dissecadas, 
separando-se a retina periférica da central, quatro horas após o óbito do doador, e 
em seguida foram congeladas em nitrogênio líquido e transportadas em gelo seco, 
em mãos, até São Paulo. No entanto foi necessário descartar duas retinas que 
descongelaram durante o transporte. Sobrando 4 amostras de retina humana que 
foram descongeladas e acondicionadas em reagente TRIzol® (Invitrogen, Carlsbad, 
CA, EUA). 

Após esse procedimento, as retinas foram maceradas com o auxílio de um 
sonicador. Ao material resultante foram adicionados 100 µL de clorofórmio e as 
amostras foram centrifugadas (12000xg a 4 °C) durante 15 minutos. A fase 
translúcida superficial, resultante do processo de centrifugação, foi coletada e 
acondicionada em tubos e, posteriormente, foram adicionados 250 µL de 
isopropanol.  

As amostras foram centrifugadas (12000xg a 4 °C) por 10 minutos e o 
sobrenadante foi descartado. Ao precipitado de RNA foi adicionado 1,0 mL de etanol 
(75%), e as amostras centrifugadas (7500xg a 4 °C) por 10 minutos. Os resíduos 
sobrenadantes foram descartados, preservando no tubo apenas o precipitado de 
RNA. A esse material foram adicionados 20 µL de água livre de nucleases 
(Promega, Fitchburg, WI, EUA) e, ele foi posteriormente, homogeneizado.  

A concentração do RNA total foi quantificada por espectrofotometria, 
utilizando 260 nm de comprimento de onda. De forma prévia à realização do 
protocolo de transcrição reversa, as amostras foram tratadas com DNAse 
Amplification Grade (Invitrogen, EUA) e, posteriormente, a enzima M-MLV 
(Invitrogen, EUA) para realização da transcrição reversa. Para ambos os 
procedimentos, foi adotado o protocolo fornecido pelo fabricante (Invitrogen, EUA).  
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4.6 PCR em tempo real 
 
Para o PCR quantitativo em tempo real foi utilizado o kit SYBR Green tendo a 

ubiquitina C (UBC) e o SDHA (complexo de succinato de desidrogenase, 
subunidade A e flavoproteína) como genes de referência.  

Primers específicos para NF-L, NF-M, NF-H e (gliceraldeído-3-fosfato 
desidrogenase) foram utilizados para retinas humanas e de camundongos, além de 
primers específicos para MAP-2 somente para retinas murinas. Foi usado 1mL de 
cDNA, com 20mL de SYBR PCR Master Mix, seguindo o protocolo fornecido pelo 
fabricante (Applied Biosystems). Após a reação, a quantificação da amplificação foi 
feita através da determinação do limiar de ciclos (cycle threshold, CT) (103) baseada 
na detecção da fluorescência emitida. Os dados foram capturados no sistema Rotor-
Gene 6000 Series Software 1.7. 

As sequências utilizadas dos pares de primers para os neurofilamentos 
(humano e de camundongos) e MAP-2 em camundongos estão descritos nas 
tabelas 2 e 3. Os primers usados para os genes UBC e SDHA foram descritos 
previamente por Vandesompele et al. (2002)104. 

As análises dos resultados da expressão gênica foram feitas seguindo-se o 
método de Ct comparativo (2–[delta][delta]Ct). 
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Tabela 2 - Descrição dos primers e anticorpos usados no PCR em tempo real na 
retina humana 

 
Legenda: NF-H: neurofilamentos de alto peso molecular; NF-M: neurofilamentos de médio 
peso molecular; NF-L: neurofilamentos de baixo peso molecular. 
 

 
Tabela 3 - Descrição dos primers e anticorpos usados no PCR em tempo real na 
retina de camundongos 

 
Legenda: NF-H: neurofilamentos de alto peso molecular; NF-L: neurofilamentos de baixo 
peso molecular; NF-M: neurofilamentos de médio peso molecular. 
 

4.7 Análise estatística 
 

Todas as análises estatísticas foram feitas no pacote estatístico Stata 12 
(Statacorp, College Station, TX, EUA) para Mac OSX. Os resultados nos gráficos 
estão expressos em média, intervalo de confiança e conforme indicado na legenda 
da figura.  

Para a avaliação da espessura das retinas murinas, a variável dependente 
(espessura) foi calculada como a média de três medidas aleatórias para cada retina 
central de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) de duas vias foi realizada 
para avaliar se houve mudança na variável dependente ao longo do tempo (7,15 e 

Gene Forward/Reverse Número de acesso ao 
genbank

CCCAGCTGCGAGAATACCA
ACCTTCCAGGAGTTTTCTGTAAGC
CTCGTCATTTGCGCGAATAC
TCACCCTCCAGGAGTTTTCTGT
CAGAGCTCCCAGGTCTTTGG
GCGGGTGGACATCAGATAGG

NF-H 

NF-L 

NF-M 

Gene Forward/Reverse Número de acesso ao 
genbank

TCCCTCGTTTCTTCGGTCG
GGTCACAGCTTACTCGCAGAGC
CTCAAGTGCGACGTGACGTC
CCAACCTCACTCGGAACCACT
CATGCAGGACACAATCAACAAA
TGTCCAAGGCCATCTTGACA
AGGAAGAGATCGCCGAGTACC
GATGGTGTCCTGGTAGCTGCTGNF-M 

MAP-2

NF-H 

NF-L 
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45 dias), de acordo com cada grupo: controle (n=5), experimental (n=5) e branco 
(n=3). Também exploramos se houve diferença entre os grupos para cada tempo de 
avaliação utilizando ANOVAs de uma via. 

A densidade celular (número de células / mm2), foi calculado a cada 2 mm na 
retina inteira em 7, 15 e 45 dias após a lesão (total de 15 animais), e no grupo 
branco (3 retinas). Realizamos a análise ANOVA de duas vias, separadamente para 
o centro e periferia, para comparar a densidade média entre os grupos experimental, 
controle e branco nos diferentes tempos de lesão, seguido da análise post-hoc com 
método de Bonferroni.  

Também realizamos uma ANOVA de duas vias comparando a diferença de 
densidades entre o centro x periferia, para cada grupo no 45o dia. 

Para análise da quantificação imuno-histoquímica dos NFs e MAP-2, 
calculamos a média dos valores obtidos nos grupos experimental e controle e 
dividimos pela média dos valores do grupo branco. Foi realizado uma ANOVA de 
uma via, seguido da análise post-hoc com método de Bonferroni. 

Para as análises dos resultados obtidos com PCR em tempo real, também foi 
realizada a ANOVA de uma via, seguida por comparações pareadas (teste de 
Bonferroni ou Tukey), com nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Retinas humanas 
 

5.1.1 Neurofilamentos 
 

Para o estudo de caracterização de neurofilamentos na retina humana, 
realizamos a marcação para PAN por imuno-histoquímica em montagens planas. A 
medida do tamanho dos corpos celulares foi realizada na excentricidade de 3mm 
(região central) e 11mm (região periférica) a partir do nervo óptico, em todos os 
quadrantes das retinas processadas para montagem plana. 

Os dados revelaram um número considerável de fibras nervosas na NFL e 
uma população de células ganglionares de corpo celular grande e sua árvore 
dendrítica completamente marcadas na GCL (Figura 7). O mesmo foi visto em 
cortes verticais marcados para o PAN, onde também foi possível verificar corpos 
celulares na INL e processos na IPL (Figura 8A). 

No centro da retina, as células marcadas são menores (19,2 ± 9,6 m) em 
relação às células marcadas na periferia (25,8 ± 12,2 m). Na retina periférica, é 
possível observar que as células marcadas originam de 2 a 4 dendritos primários de 
larga espessura (Figura 7B) enquanto que no centro os dendritos são mais finos e 
em menor quantidade (Figura 7A). Nos cortes verticais, observamos que esses 
dendritos arborizam no estrato 2 da sublamina OFF na IPL (Figura 8A). As 
características da morfologia dessas células estão descritas na Tabela 3. 

A região ao redor da fóvea apresenta alta densidade de células ganglionares 
(150 células/mm2). A medida que nos afastamos do centro da retina em direção à 
periferia, há diminuição da densidade celular (Figura 9).  
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Tabela 4 - Dados morfológicos das células ganglionares observadas por marcação 
imuno-histoquímica para neurofilamentos (PAN) na região central e periférica da 
retina em montagem plana 

 
 
 

Figura 7 - Montagem plana de retina humana marcada para neurofilamentos (PAN) 

 

Legenda: (A) A seta mostra células ganglionares de grande corpo celular na região central 
da retina. (B) Célula ganglionar completamente marcada na região periférica da retina. Barra 
de escala: 50m. Microscopia óptica. 
 

  

Morfologia Central Periferia
Diâmetro do 
corpo celula rem  
µm (média ± 
desvio padrão)

19,2 ± 9,6 25,8 ± 12,2

Morfologia dos 
dendritos 
primários

Diâmetro da 
árvore dendrítica 
µm (média ± 
desvio padrão)

2 dendritos finos 2-3 dendritos largos

- 180,1 ± 78,2
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Figura 8 - Distribuição da marcação com neurofilamentos (PAN) em cortes verticais 
de retina humana 

 
Legenda: PAN: anticorpo para os 3 subunidades de neurofilamentos.(A) Corpos celulares 
completamente marcados (seta), marcação de células deslocadas na inl (cabeça de seta). 
(B) Nenhuma marcação foi observada na imuno-histoquímica feita para NF-M. onl – camada 
nuclear externa; opl – camada plexiforme externa; inl – camada nuclear interna; ipl – 
camada nuclear interna; gcl – camada de células ganglionares. Barra de escala: 20 m. 
Microscopia confocal.  
 
Figura 9 - Densidade de células marcadas com neurofilamentos (PAN) na camada 

de células ganglionares da retina humana 
 

 

Legenda: As linhas de isodensidade correspondem ao número de células por mm2. Barra de 
escala: 1mm. D, dorsal; V, ventral: N, nasal; T, temporal; círculo preenchido, escavação do 
nervo óptico. 
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O número de células ganglionares não foi determinado na fóvea, devido a 
densidade destas células nesta região, o que dificulta a individualização e 
consequentemente a contagem celular. Na retina central, perto da papila do nervo 
óptico, não observamos corpos celulares, apenas axônios e dendritos. 

Além da imuno-histoquímica para neurofilamentos (PAN), realizamos 
marcações para as 3 isoformas dos neurofilamentos em cortes verticais: NF-L, NF-M 
e o NF-H. O NF-L foi detectado em corpos celulares de neurônios na GCL, em fibras 
localizadas na NFL e por último, em processos na IPL, especialmente no estrato 2 
(Figura 10B e 10C), enquanto que o NF-H foi observado apenas no corpo de 
neurônios localizados na GCL e nas fibras localizadas na NFL (Figura 11B e 11C). 
No entanto, a imuno-histoquímica para NF-M em cortes verticais não mostrou 
marcação em nenhum tipo de celular nas camadas da retina humana. (Figura 8B). 

 
Figura 10 - Distribuição da marcação com NF-L em cortes verticais de retina 
humana 

 

Legenda: NF-L: neurofilamentos de baixo peso molecular. (A) em vermelho, contra-
coloração com iodeto de propídeo (B) em verde, distribuição do NF-L nos cortes verticais: 
células ganglionares marcadas (seta) e possíveis células deslocadas (cabeça de seta) na 
inl. (C) sobreposição de painéis A e B. onl – camada nuclear externa; opl – camada 
plexiforme externa; inl – camada nuclear interna; ipl – camada plexiforme interna; gcl – 
camada de células ganglionares; nfl – camada de fibras do nervo óptico. Barra de escala: 20 
m. Microscopia confocal. 
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Figura 11 - Distribuição da marcação com NF-H em cortes verticais de retina 
humana 

 

Legenda: NF-H: neurofilamentos de alto peso molecular (A) em vermelho contra-coloração 
com iodeto de propídeo. (B) em verde distribuição do NF-H: alguns corpos celulares 
marcados (seta) (C) Sobreposição de painéis A e B. onl – camada nuclear externa; opl – 
camada plexiforme externa; inl – camada nuclear interna; ipl – camada plexiforme interna; 
gcl – camada de células ganglionares; nfl – camada de fibras do nervo óptico. Barra de 
escala: 20 m. Microscopia confocal. 
 

Com base nos resultados obtidos pela imuno-histoquímica, optamos por 
realizar PCR quantitativo de tempo real para detectar a diferença da expressão de 
RNAm do NF-L, NF-M e NF-H na retina humana comparando-se a periferia e o 
centro da retina.  

Os níveis de RNAm do NF-H, NF-L e NF-M foram respectivamente 5,17; 6,65 
e 9,65 maiores na retina central do que na periférica (Figura 12).  

A distribuição dos genes de neurofilamentos na região central e periférica da 
retina humana pode ser observada na Figura 13. Nas duas regiões, o gene com 
maior expressão foi o NF-L seguido do NF-M, expresso duas vezes mais do que o 
NF-H (Figura 13).  
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Figura 12 - Expressão relativa do RNAm NF-L (A), NF-M (B) e NF-H (c) na região 
periférica e central da retina humana 

 

Legenda: Expressão relativa do RNAm NF-L (A), NF-M (B) e NF-H (c) na região periférica e 
central da retina humana. O RNAm de cada neurofilamento foi medido por PCR em tempo 
real e normalizado com SDHA. Valores expressos em média e desvio padrão. Número de 
indivíduos entre parêntesis.*p< 0.05 pelo teste t. 
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Figura 13 - Padrão de expressão dos neurofilamentos na retina humana central e 
periférica 

 
 
Legenda: Padrão de expressão dos neurofilamentos na retina humana central e periférica. O 
RNAm de cada neurofilamento foi medido por PCR em tempo real e normalizado com 
SDHA. Valores expressos em média e desvio padrão em relação aos valores do NF-H. 
Número de indivíduos entre parêntesis.*p< 0.05 por Anova seguido por teste de Tukey. 
 

5.1.2 MAP - 2 
 
A distribuição do MAP-2 em montagem planas das retinas humanas mostrou 

fibras do nervo óptico e células ganglionares de corpo celular grande medindo em 
média 13,8 ±7,9 m no centro da retina e 31,9 ± 17,1m  na periferia. Axônios e 
dendritos destas células ganglionares também foram completamente marcados em 
sua maioria.  

No centro da retina, na excentricidade de 3mm a partir do nervo óptico, as 
células ganglionares são menores com dendritos de menor calibre e em menor 
quantidade (Figura 14 A), enquanto na periferia (excentricidade de 11mm), os 
corpos celulares são maiores apresentando de 2 a 5 dendritos de maior calibre 
(Figura 14 B). Os dados morfológicos estão descritos na Tabela 5. 
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Figura 14 - Montagem plana de retina humana marcadas com MAP-2 


Legenda: (A) Centro da retina: nota-se neurônios na camada de células ganglionares 
dispostos entre as fibras (B) Periferia da retina: nota-se células apresentando marcação no 
seu corpo celular e sua árvore dendrítica marcada. Microscopia óptica. Barra de escala 100 
µm. 
 
Tabela 5 - Dados morfológicos das células ganglionares observadas por marcação 
imuno-histoquímica para MAP-2 na região central e periférica da retina em 
montagem plana 

 
 

A densidade das células ganglionares, assim como mostrado na marcação 
para neurofilamentos, também decresce de forma concêntrica. Observa-se que as 
linhas de isodensidade formam um leve alongamento no meridiano naso-temporal 
(Figura 15). 

Morfologia Central Periferia
Tamanho do corpo 
celular µm2 
(média ± desvio 
padrão)

13,8 ±7,9 31,9 ± 17,1

Morfologia dos 
dendritos 
primários

Diâmetro da 
árvore dendrítica 
µm (média ± 
desvio padrão)

2-3 dendritos 
largos

- 256,1± 83,1

2 dendritos finos
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Figura 15 - Densidade de células marcadas com MAP-2 na camada de células 
ganglionares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: As linhas de isodensidade correspondem ao número de células por mm2. Barra de 
escala: 1mm ; círculo preenchido, escavação do nervo óptico. 

 

A microscopia confocal em cortes verticais marcados com MAP-2 revelou que a 
árvore dendrítica destas células ramifica de forma difusa na IPL (Figura 16B). A 
análise da imagem mostrou que estes processos estão localizados principalmente 
no estrato 2 da sublâmina OFF e no estrato 3 da sublâmina ON da IPL (Figura 16 
D). 

Também foram observados corpos celulares deslocados localizados 
principalmente na sublâmina OFF da IPL (Figura 16 A e B). Observamos que os 
corpos celulares destas células deslocadas estão cercados pelos processos das 
células ganglionares na IPL (Figura 16 C).  
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Figura 16 - Distribuição de MAP-2 em cortes verticais na retina humana 





Legenda: (A) em vermelho: contra-coloração com iodeto de propídeo. Células deslocadas 
na margem externa da ipl (seta). (B) Células ganglionares (cabeça de seta) e células 
deslocadas (seta). (C) Combinação dos canais verde e vermelho da microscopia confocal. 
As células deslocadas estão envolvidas pelos processos na ipl (seta). (D) Imagem da 
análise de distribuição do MAP 2 dos processos na ipl. onl – camada nuclear externa; opl – 
camada plexiforme externa; inl – camada nuclear interna; ipl – camada plexiforme interna; 
gcl – camada de células ganglionares; nfl – camada de fibras do nervo óptico. Barra de 
escala: 20 m. Microscopia confocal. 
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5.2 Retinas murinas 
 

5.2.1. Imuno-histoquímica 
 

5.2.1.1 Neurofilamentos 
 

Tanto o grupo controle (retina ipsilateral à lesão) quanto o experimental (retina 
contralateral à lesão) variaram ao longo dos tempos estudados (7, 15 e 45 dias pós 
lesão) (Figura 8). Sendo assim, optou-se por não utilizar os dados referentes ao 
grupo controle como normalizador e sim um animal naïve (branco). 

A marcação para neurofilamentos (PAN) nos cortes verticais das retinas de 
camundongos mostrou que, tanto no grupo experimental quanto no grupo controle, 
houve uma diminuição gradativa do PAN na NFL das retinas desses animais quando 
comparados ao grupo branco, nos três tempos após a lesão no colículo superior 
direito, sendo que após 45 dias, a marcação com PAN diminui consideravelmente na 
NFL (Figura 17). 

A quantificação do PAN realizada por densidade óptica integrada revelou uma 
tendência estatística entre os grupos experimental, controle e branco para o 7º dia 
(F2,8=4,11; p=0,07). Porém ao comparar-se o grupo experimental ao grupo branco, o 
grupo experimental (0,42 ± 0,02) apresentou menos da metade do valor da média do 
branco (1,0 ± 0,19)(t=3,24, p=0,02). Observou-se também uma tendência estatística 
no 15º dia (F2,8=3,64; p=0,08) e no 45º dia (F2,8=5,08; p=0,07), porém o grupo 
experimental somente apresentou valores significativamente menores que o grupo 
branco (t=3,2; p=0,01 e t=10,93; p<0,01, respectivamente). Após 45 dias da lesão, 
houve uma diminuição da marcação do PAN no grupo experimental (0,22 ± 0,03) em 
mais de um quarto do valor da média encontrada no grupo branco (1,0 ± 0,19). As 
médias do grupo experimental após 15 dias da lesão foi de 0,27 ± 0,03. 
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Figura 17 - Marcação para o PAN em cortes verticais na retina de camundongos do 
modelo de degeneração retrógrada 

 
Legenda: As setas indicam a marcação do PAN na camada de fibras do nervo óptico da 
retina. Barra de escala: 50 m; microscopia óptica. 
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Figura 18 - Gráfico da quantificação do PAN na imuno-histoquímica 7, 15 e 45 dias 
após a lesão no colículo superior 

 

Legenda: O gráfico foi plotado com a razão entre as médias dos grupos experimentais e 
controle pela média do branco. Entre o grupo branco e experimental 7 e 15 dias após a 
lesão, p <0,05. Entre o grupo branco e experimental 45 dias após a lesão, p<0.01. 
 
 
5.2.1.2 MAP-2 
 

Já na marcação para MAP-2 em cortes verticais foi possível verificar um 
aumento da imunorreatividade desta proteína na GCL e na IPL da retina do grupos 
experimentais e controles em relação ao grupo branco em todos os tempos 
avaliados. No entanto, esse aumento foi visivelmente maior no grupo experimental 
15 dias após a lesão. No tempo 45 dias, a marcação para o MAP-2 diminui nos 
grupos experimental e controle, mas ainda assim é maior do que no grupo branco 
(Figura 19). 
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Figura 19 - Marcação para MAP-2 em cortes verticais na retina de camundongos do 
modelo de degeneração retrógrada 

 
Legenda: as setas indicam a marcação na camada de células ganglionares e as cabeças de 
seta a marcação na camada plexiforme interna da retina. Barra de escala: 50 m; 
microscopia óptica. 

 

A análise de densidade óptica da marcação para MAP-2 revela uma diferença 
entre os grupos para todos os tempos, ou seja, para o 7º dia (F2,8=102,66; p<0,001), 
15º dia (F2,8=63,87; p<0,001) e 45º dia após a lesão no colículo superior no 
camundongo (F2,8=6,69; p<0,02). Tal diferença deveu-se a valores significativamente 
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mais altos do grupo experimental (t=21,65; p<0,001; t=11,25; p<0,001 e t=3,12; 
p=0,03 para o 7º, 15º e 45º dias, respectivamente) e do grupo controle (t=3,87; 
p=0,02; t=5,77; p<0,001 e t=3,11; p=0,04 para o 7º, 15º e 45º dias, respectivamente). 
Em relação ao grupo branco as médias da densidade óptica integrada da marcação 
para MAP-2 nos grupos experimentais comparados ao grupo branco (0,92 ± 0,01) 
foram: 2,87 ± 0,09 em 7 dias, 4,39 ± 0,30 em 15 dias e 2,80 ± 0,50 em 45 dias após 
a lesão. 

Além disso, o grupo experimental apresentou valores mais altos do que o 
grupo controle para o 15º dia (t=3,53; p=0,04) mas não para os demais tempos 
(t=0,66; p=0,53 e t=0,21; p=0,84 para o 7º e 45º dias, respectivamente), ou seja, 
somente houve diferença significativa na marcação para o MAP-2 entre o grupo 
experimental e seus respectivos controles no 15º dia após a lesão. Aqui, o aumento 
do MAP-2 (4,39 ± 0,30), chegou a ser quase quatro vezes maior do que o grupo 
branco (0,92 ± 0,01), e aproximadamente uma vez maior do que seu controle (3,24± 
0,22). Os resultados da quantificação do MAP-2 podem ser observados na Figura 
20. 
 
Figura 20 - Gráfico da quantificação do PAN na imuno-histoquímica 7, 15 e 45 dias 
após a lesão no colículo superior 

 
Legenda: O gráfico foi plotado com a razão entre as médias da densidade óptica integrada 
dos grupos experimentais e controle pelo branco; p< 0,001 entre e o grupo experimental (7 e 
15 dias após a lesão) e o grupo branco; p <0,05 entre o grupo e experimental 45 dias após a 
lesão branco. 
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5.2.2 PCR em tempo real 
 
 

Uma vez que na análise de imuno-histoquímica os controles (lado ipsolateral 
da lesão) variaram ao longo do tempo, optamos por excluir os grupos controles 
também da análise de PCR em tempo real e fazer as comparações dos grupos 
experimentais em relação ao grupo branco. 
 

5.2.2.1 Neurofilamentos 
 

A análise da expressão gênica das três subunidades dos neurofilamentos 
mostrou que, em relação ao NF-H, não houve diferença estatisticamente significativa 
entre o grupo branco e os grupos experimentais no 7o, 15o e 45o dias (F3,19=1,1; 
p=0,38). Observou-se, porém, uma diferença estatisticamente significativa entre 
ambos os grupos para os genes NF-L (F3,18=5,06; p=0,01) e NF-M (F3,18=4,97; 
p=0,01).  

As análises post-hoc com correção de Bonferroni revelaram que para o NF-L, 
a expressão foi maior no 7o e 45o dia, em relação ao branco (t=7,58, p=0,01; t=8,39, 
p=0,01, respectivamente), enquanto que para o NF-M a expressão foi maior apenas 
para o grupo no 45o dia em relação ao grupo branco (t=8,5; p=0,01). Os resultados 
para a quantificação do RNAm do NF-H, NF-M e NF-L podem ser observados nas 
Figuras 21, 22 e 23, respectivamente. 
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Figura 21 - PCR em tempo real em amostras de retina murina para o gene do NF-H 
em grupos experimentais e branco no modelo de lesão eletrolítica do colículo 
superior 

 
 
Legenda: Eixo y: razão entre a expressão gênica do NF-H experimental e branco após 
correção pela média entre os genes de referência Ubc e Rpl. Eixo x: Tempo em dias pós 
lesão eletrolítica do colículo superior em que as retinas murinas foram coletadas. Entre 
parênteses, tamanho da amostra por grupo. Barra=erro padrão da média; p=ns. 
 
Figura 22 - PCR em tempo real em amostras de retina murina para o gene do NF-M 
em grupos experimentais e branco no modelo de lesão eletrolítica do colículo 
superior 

 
Legenda: Eixo y: razão entre a expressão gênica do NF-M experimental e branco após 
correção pela média entre os genes de referência Ubc e Rpl. Eixo x: Tempo em dias pós 
lesão eletrolítica do colículo superior em que as retinas murinas foram coletadas. Entre 
parênteses, tamanho da amostra por grupo. Barra=erro padrão da média; * p<0,05. 
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Figura 23 - PCR em tempo real em amostras de retina murina para o gene do NF-L 
em grupos experimentais e branco no modelo de lesão eletrolítica do colículo 
superior 

 
Legenda: Eixo y: razão entre a expressão gênica do NF-L experimental e branco após 
correção pela média entre os genes de referência Ubc e Rpl. Eixo x: Tempo em dias pós 
lesão eletrolítica do colículo superior em que as retinas murinas foram coletadas. Entre 
parênteses, tamanho da amostra por grupo. Barra=erro padrão da média; * e ** p<0,05. 
 

5.2.2.2 MAP-2 
 

A expressão gênica do MAP-2, revelou uma diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos branco x experimental (F3,19=7,01; p<0,01), sendo que 
os grupos o 7o (t=12,46, p<0,01) e 15o dias (t=7,92; p=0,01) apresentaram valores 
menores que o grupo branco (Figura 24). 
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Figura 24 - PCR em tempo real em amostras de retina murina para o gene do MAP-
2 em grupos experimentais e branco no modelo de lesão eletrolítica do colículo 
superior 
 

 
Legenda: Eixo y: razão entre a expressão gênica do MAP-2 experimental e branco após 
correção pela média entre os genes de referência Ubc e Rpl. Eixo x: Tempo em dias pós 
lesão eletrolítica do colículo superior em que as retinas murinas foram coletadas. Entre 
parênteses, tamanho da amostra por grupo. Barra=erro padrão da média; * p<0,01 e ** 
p<0,05. 
 

5.2.3  Modelo animal de degeneração retrógrada de células ganglionares por      

lesão eletrolítica no colículo superior 
 
Para avaliar a viabilidade do modelo experimental como modelo de neuropatia 

óptica, realizamos a medida da espessura da retina do grupo experimental 
comparando com seu respectivo controle e ao grupo branco. Ao todo, foram 
estudados 15 animais, divididos em três diferentes tempos: 7, 15 e 45 dias após a 
lesão; e três animais do grupo branco. 

Após 7 dias de lesão, foi observada uma diferença estatisticamente 
significativa entre os 3 grupos (F2,12=263,34; p<0,001). Na comparação post-hoc 
grupo a grupo, com correção de Bonferroni, o grupo experimental apresentava uma 
espessura significativamente menor que o controle (t=10,76; p<0,001) e que o 
branco (t=22,98; p<0,001) e que o grupo controle apresentava uma espessura 
significativamente menor que o grupo branco (t=13,66; p<0,001) (Figura 25). 
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Figura 25 - Espessura da retina após 7 dias da lesão no colículo superior 


Legenda: Eixo y: médias da espessura das retinas em µm. Eixo x: tempo em dias pós lesão 
eletrolítica: experimental (n=5), controle(n=5) e branco (n=3). p<0,001; barra=intervalo de 
confiança. 


Os dados do 15º dia também indicam uma diferença estatisticamente 
significativa entre os 3 grupos (F2,12=62,8; p<0,001). A avaliação post-hoc grupo a 
grupo, com correção de Bonferroni revelou que o grupo experimental apresentava 
uma espessura significativamente menor que o controle (t=6,89; p<0,001) e que o 
branco (t=10,95; p<0,001). Assim como o grupo controle que também apresentou 
uma espessura significativamente menor que o grupo branco (t=4,98; p<0,001) 
(Figura 26). 
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Figura 26 - Espessura da retina após 15 dias da lesão no colículo superior 


Legenda: Eixo y: médias da espessura das retinas em µm. Eixo x: tempo em dias pós lesão 
eletrolítica: experimental (n=5), controle(n=5) e branco (n=3); p<0,001; barra= intervalo de 
confiança. 



Por fim, os dados do 45º dia, também indicam uma diferença estatisticamente 
significativa entre os 3 grupos (F2,12=274,1; p<0,001). A comparação post-hoc grupo 
a grupo, com correção de Bonferroni mostrou que o grupo experimental apresentava 
uma espessura significativamente menor que o controle (t=13,31; p<0,001) e que o 
branco (t=23,13; p<0,001). E mais uma vez, o grupo controle apresentou uma 
espessura significativamente menor que o grupo branco (t=11,6; p<0,001) (Figura 
27). 
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Figura 27 - Espessura da retina após 45 dias da lesão no colículo superior 


Legenda: Eixo y: médias da espessura das retinas em µm. Eixo x: tempo em dias pós lesão 
eletrolítica: experimental (n=5), controle(n=5) e branco (n=3); p<0,001; barra= intervalo de 
confiança. 
 


Realizamos também ANOVA de 2 vias, tendo como variável dependente a 
espessura da retina e como variáveis independentes o tempo de lesão e o grupo 
(experimental vs. controle). Nessa análise, não se observou um efeito principal de 
tempo (F2,26=2,9; p=0,07), de forma que o tempo de lesão não influenciou na 
espessura da retina. Isto também foi constatado quando se analisou o grupo 
experimental (F,214=2,63; p=0,11) e controle (F2,14=3,16; p=0,08) separadamente. 

A segunda análise realizada para avaliar a degeneração de células 
ganglionares neste modelo, foi o cálculo da densidade celular na retina periférica e 
central entre o grupo experimental, controle e branco. Também foram estudados 15 
animais, divididos entre os 3 tempos após a lesão do colículo superior, e três 
animais para o grupo branco.  

O cálculo de densidade celular na periferia da retina mostrou que na 
comparação entre os grupos experimental, controle e branco, não houve diferenças 
significativas após 7 dias (F2,12=0,94; p=0,42) e 15 dias (F2,12=2,15; p=0,17) da lesão 
no colículo superior. Contudo, no 45º dia, foi observada uma diferença significativa 
entre os grupos (F2,12=129,68; p<0,001). A análise post-hoc com correção de 
Bonferroni revelou que o grupo experimental foi significativamente menor que o 
controle (t=31,41; p<0,001) e que o branco (t=10,32; p<0,001). Porém, os grupos 
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controle e branco não foram significativamente diferentes entre si (t=0,03; p=0,97) 
(Figura 28).  
 
Figura 28 - Densidade celular 
 



Legenda: No eixo y observamos os valores da densidade celular (número de células/ mm2) 
na periferia da retina. No eixo x, observamos os três diferentes tempos de lesão no colículo 
superior. Grupo experimental e controle (n=5) e grupo branco (n=3); p<0,001 entre o grupo 
experimental no 45o dia e o grupo branco; barra=intervalo de confiança. 
 
 

Para a análise da densidade celular no centro da retina, não foram 
observadas diferenças entre os grupos no 7º (F2,12=1,63; p=0,24) e no 15º 
(F2,12=2,66; p=0,12) dias. Observamos, porém, uma diferença entre os grupos no 45º 
dia (F2,12=235,63; p<0,001). A análise post-hoc com correção de Bonferroni revelou 
que o grupo experimental foi significativamente menor que o controle (t=30,60; 
p<0,001) e que o branco (t=14,28; p<0,001). Esta diferença não foi observada entre 
os grupos controle e branco (t=1,04; p=0,33) (Figura 29). 
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Figura 29 - Densidade celular      
 

 
Legenda: Eixo y: densidade celular (número de células/ mm2) no centro da retina. Eixo x: 
tempo em dias pós lesão eletrolítica do colículo superior. Grupos experimental e controle 
(n=5) e grupo branco (n=3); p<0,001 entre grupo experimental no 45o dia e o grupo branco; 
barra=intervalo de confiança. 
 

Para verificar se a densidade celular final foi significativamente menor na 
comparação entre centro e periferia para os 3 grupos, realizou-se uma ANOVA de 2 
vias, com as variáveis dependentes "localização" (centro e periferia) e "grupo" 
(branco, experimental e controle). Observou-se efeitos principais de localização 
(F1,20=193,81; p<0,001), grupo (F2,20=210,18; p<0,001) e interação entre “grupo e 
localização” (F2,20=19,36; p<0,001). Na análise dos contrastes, comparando-se o 
grupo experimental e controle (vs. branco) em relação à localização, observou-se 
uma diferença significativa entre experimental e branco (t1,20=26,31; p<0,001), mas 
não entre controle e branco (t1,20=0,21; p<0,65). Em outras palavras, a diferença 
entre a densidade de centro e periferia foi significativamente menor para o grupo 
experimental do que para o grupo controle. Observa-se pelo gráfico (Figura 30) que 
tal diminuição da diferença ocorreu pela perda mais acentuada de células periféricas 
no grupo experimental. 
  



74 

 
Figura 30 - Comparação entre a densidade celular no centro e periferia da retina 
murina após 45 dias de lesão no colículo superior 

 
Legenda: Eixo y: densidade celular (número de células/ mm2) da retina. Eixo x: os três 
grupos de estudo: experimental e controle (n=5) e branco (n=3); p<0,001 entre o grupo 
experimental e branco na periferia e no centro da retina, p=ns entre o grupo controle e 
branco em ambas regiões; barra= intervalo de confiança. 
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6 DISCUSSÃO 
 

6.1 Modelo de degeneração retrógrada de células ganglionares 
 
O objetivo principal deste estudo foi analisar a distribuição dos NFs e MAP-2 

na retina humana e murina de um modelo com degeneração das RGCs sem 
interferência do aumento da PIO. Para facilitar o entendimento deste capítulo, 
optamos por primeiro discutir os resultados sobre a viabilidade do modelo, antes de 
descrever os resultados relacionados às proteínas estruturais. 

O motivo de escolha do modelo experimental de degeneração retrógrada de 
RGCs por lesão eletrolítica no colículo superior é que nele não há interferência na 
PIO, podendo ser usado, desta maneira, como modelo de glaucoma de pressão 
normal. 

Diversos trabalhos experimentais têm debatidos os efeitos do aumento da 
PIO na morte das RGCs, assim como os mecanismos envolvidos neste processo3. 
Entretanto, no glaucoma de pressão normal, o esclarecimento dos mecanismos 
envolvidos na morte destas células continua sendo um desafio105. Por outro lado, 
não existe uma padronização de modelos experimentais para o glaucoma de 
pressão normal, gerando uma limitação na compreensão da fisiopatologia desta 
doença. 

Todavia, nos modelos animais com lesão no colículo superior, ocorre uma 
diminuição dos fatores tróficos em direção ao corpo celular das células ganglionares, 
interrompendo as sinapses de seus axônios e promovendo morte celular de forma 
crônica106,107. Isso permite o uso deste modelo para o estudo de neuropatias ópticas 
sem o aumento da PIO, como o glaucoma de pressão normal. 

Para confirmar se o modelo animal com lesão eletrolítica no colículo superior 
era realmente viável para estudar degeneração de células ganglionares, como 
sugerido pela literatura91,106, realizamos a análise da espessura da retina e da 
densidade celular na GCL comparando o grupo experimental e seu respectivo 
controle, além do grupo branco nos 3 tempos após a lesão. 

A análise temporal da média da espessura das retinas mostrou que houve 
uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos experimental, controle e 
branco (Figuras 25, 26 e 27), porém esta diferença não foi significativa entre os 
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tempos avaliados, logo não houve interferência do tempo na diminuição da 
espessura retiniana no grupo experimental. 

Além disso, observamos que houve diferença na média da espessura 
retiniana, entre os grupos controle e branco, ou seja, a espessura da retina no grupo 
experimental foi menor do que no grupo controle e menor do que o grupo branco, 
mostrando que o respectivo controle de cada olho do grupo experimental (olho 
contra-lateral à lesão) curiosamente também foi afetado pela lesão (Figuras 25, 26 e 
27). 

Ao avaliarmos densidade de células por mm2 de área da retina, observamos 
que tanto na região periférica como central houve uma diminuição estatisticamente 
significativa da densidade celular entre o grupo experimental em relação aos grupos 
controle e branco, apenas no 45o dia após a lesão no colículo superior (p <0.001). 
Não foi observada diferença estatisticamente significativa na densidade celular entre 
os grupos controles e branco (p=0,33) (Figura 28 e 29), como observadas na 
espessura da retina (Figuras 25, 26 e 27). Além disso, notou-se que a diminuição de 
RGCs na periferia foi maior do que no centro (Figura 30). 

Os dados obtidos com a espessura retiniana são semelhantes aos dados 
descritos por Yang et al. (2013). Em seu estudo, foram utilizados camundongos 
C57BL/6J submetidos à aspiração do colículo superior avaliados até 4 meses após o 
procedimento. A medida da espessura da retina foi feita através da tomografia de 
coerência óptica nos animais ainda vivos e mostrou-se significativamente menor no 
grupo experimental91. 

Após 4 meses da aspiração do colículo superior, os camundongos foram 
sacrificados e um ensaio imuno-histoquímico utilizando o anticorpo para Brn3b foi 
realizado na retina destes animais, mostrando que não houve diferença na 
densidade celular na GCL entre os grupos91. Entretanto, em nosso estudo, 
mostramos que após 45 dias da lesão eletrolítica no colículo superior, houve uma 
diminuição na densidade de células na GCL na periferia e centro da retina do grupo 
experimental (Figuras 28 e 29). 

Outros autores, usando modelo animal com aumento da PIO, também apoiam 
a ideia de que a degeneração das RGCs têm duas fases: a primeira envolve a 
atrofia destas células afetando a espessura da retina, enquanto a segunda envolve 
um insulto nos axônios, o que provoca a degeneração de partes do axônio distais à 
cabeça do nervo óptico, mas não causa a morte imediata das RGCs108,109. 
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Além disso, Vickers et al. (1995) sugerem que muitos dos circuitos intrínsecos 
da retina permanecem relativamente intactos em um modelo experimental com 
aumento da PIO em macacos. Entretanto, ocorre morte das RGCs, caracterizadas 
como células M, inicialmente na periferia da retina63. 

Esses dados estão de acordo com os nossos resultados, onde mostramos 
que na fase mais crônica da lesão ocorre morte das RGCs e esta morte é mais 
acentuada na periferia da retina (Figura 30). No entanto não identificamos qual o 
tipo celular da GCL foi afetado na periferia. A princípio queríamos ter uma noção do 
que estava acontecendo em toda a retina e para isso usamos como marcador a 
calretinina, que marca aproximadamente 90% das células ganglionares98; no 
entanto, este anticorpo também marca células amácrinas deslocadas na GCL110, e 
estas podem ter sido contadas ou confundidas com RGCs em nossa amostra. 
Porém, acreditamos que isso não tenha sido um fator limitante para nossa análise, 
uma vez que as amácrinas deslocadas correspondem a 2% do total das células na 
GCL em camundongos50. Uma forma de excluir esse tipo celular da amostra, seria 
realizar duplas marcações utilizando anticorpos específicos para as células 
ganlionares e calretinina na mesma retina. 

Contudo, podemos dizer que o nosso modelo experimental mostrou ser um 
bom modelo para estudar a degeneração crônica de células ganglionares, 
fornecendo a possibilidade de avaliar os mecanismos que precedem a morte celular 
na GCL, na fase precoce do glaucoma. Tal possibilidade é de extrema importância 
para estudar intervenções terapêuticas que promovam neuroproteção das células 
ganglionares e reversibilidade do dano neuronal. 

 

6.2 O olho ipsolateral à lesão: um bom controle? 
 
O uso do olho ipsolateral como controle em estudos sobre distúrbios visuais 

em modelos experimentais com roedores têm sido descrito na literatura3,5,6,18,111,112, 
uma vez que, em roedores, 95% das fibras axonais convergem no quiasma óptico, 
enquanto apenas 5% permanecem ipsolaterais30. 

No entanto, em nosso estudo, na análise da espessura da retina, observamos 
que a espessura no grupo controle também sofreu variação assim como o grupo 
experimental quando comparadas ao grupo branco (Figuras 25, 26, 27). De fato, é 
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possível notar nos ensaios de imuno-histoquímica que houve variação dos NFs e 
MAP-2 no grupo controle em relação ao grupo branco (Figuras 17, 18, 19 e 20). 

Como tínhamos por objetivo avaliar se possíveis alterações nos NFs e MAP-2 
estariam envolvidas aos mecanismos associados à atrofia da retina antes da morte 
neuronal, observada no 45o dia após a lesão, achamos prudente discutir os nossos 
resultados da análise das proteínas estruturais usando o grupo branco como 
comparação. Logo, consideramos que neste modelo o uso do olho ipsolateral como 
controle não seria adequado para avaliar alterações precoces na fisiopatologia da 
lesão. 

Hernandes (2011) também mostrou que a enucleação do globo ocular pode 
afetar de maneira assimétrica áreas visuais primárias tanto contralaterais quanto 
ipsolaterais à lesão, neste caso, inviabilizando a utilização do lado ipsolateral à lesão 
como controle113. Entretanto, a literatura não fornece ferramentas para entender por 
que lesões em 5% das fibras que não cruzam no quiasma óptico afetariam de forma 
significativa os achados na retina do olho ipsolateral à lesão. 

Uma possível explicação em nosso estudo é que como a lesão eletrolítica não 
atingiu toda a estrutura do colículo superior (Figura 5), afetando retrogradamente 
apenas fibras de regiões retinianas correspondentes, é possível que a área 
lesionada tenha abrangido mais seletivamente as fibras ipsolaterais, desta forma, 
comprometendo as retinas do grupo controle. 

Para este estudo, o fato da lesão não ter atingindo todo colículo superior 
afetando determinadas fibras, permitiu que pudéssemos estudar alterações iniciais 
da lesão que possivelmente estão envolvidas nos estágios iniciais do 
glaucoma108,109. 
 

6.3 Proteínas estruturais na retina humana 
 
A análise com imuno-histoquímica para PAN e MAP-2 na retina humana 

mostrou que ambos marcadores foram encontrados em células de corpo celular 
grande na GCL (Figuras 7 e 14). 

As células ganglionares marcadas pelos anticorpos têm semelhanças 
morfológicas com as células do tipo M, segundo a classificação de Kolb et al. (1992) 
para retina humana26. Estas células apresentam corpo celular grande que aumenta 
de tamanho progressivamente a medida que se afastam do centro da retina em 
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direção à periferia. O mesmo também é  observado com tamanho da árvore 
dendrítica destas células26. 

Os dendritos das células do tipo M estratificam no estrato 2 e 3 da IPL, 
camada OFF e ON respectivamente26. Em nosso estudo, a ramificação dendrítica 
das células marcadas para o PAN ocorreu no estrato 2, e as células marcadas para 
o MAP 2, nos estratos 2 e 3 da IPL (Figuras 8A e 16D). 

O motivo de termos escolhido a classificação proposta por Kolb et al. (1992), 
é que esta foi baseada na análise da morfologia celular usando como critério o 
tamanho do corpo celular e de sua árvore dendrítica, assim como sua ramificação na 
IPL. Além disso, as análises foram feitas em retinas processadas para montagens 
planas, utilizando o método de impregnação por Golgi26. 

Estudos com primatas não-humanos mostram que as células do tipo M 
correspondem a 10% do total das células ganglionares e projetam seus axônios para 
a camada magnocelular do núcleo geniculado lateral44. Na espécie humana, estudos 
in vitro utilizando técnicas de injeção intracelular mostram que aproximadamente 
21% das células ganglionares apresentam esta característica40. 

Com relação à análise da distribuição de neurofilamentos na retinas humanas, 
Straznicky et al. (1992) mostraram que células na GCL marcadas com um anticorpo 
para aos 3 tipos de neurofilamentos formam linhas de isodensidade dispostas de 
forma concêntrica ao redor da fóvea17, da mesma forma como foi demonstrado em 
nosso estudo (Figura 9). Entretanto, estas células, classificadas como Shrub38, 
apresentam um corpo celular menor do que as células marcadas para 
neurofilamentos em nossos resultados (Tabela 4 e Figura 7). 

Segundo Polyak (1941), as células Shrub apresentam corpo celular grande e 
arborizam exclusivamente na sublâmina OFF. No entanto, esta classificação se 
baseia na análise morfológica de células na GCL em cortes verticais38, não sendo 
possível realizar de forma adequada a medida da área dendrítica destas células. Por 
este motivo, a classificação proposta por Kolb et al. (1992) seria mais adequada 
para descrevermos o tipo celular marcado por neurofilamentos26. 

Contudo, a melhor maneira de classificar as células na GCL é através de 
estudos com marcadores retrógrados introduzidos nas estruturas supra-
quiasmáticas114,115, o que obviamente por questões éticas, não podem ser aplicados 
em estudos com a espécie humana. 
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Outra metodologia que tem se mostrado bastante promissora, é uso de 
injeções intracelulares em estudos in vitro40,43,116,117. Entretanto, esta técnica não 
pôde ter sido utilizada em nosso estudo, pois o tempo entre a morte do doador e o 
acesso aos globos oculares foi superior a 7 horas (Tabela 1), inviabilizando os 
estudos in vitro. 

A análise imuno-histoquímica dos 3 tipos de neurofilamentos isoladamente 
mostrou a presença de NF-H no corpo celular de células na GCL, e fibras na NFL 
(Figuras 11B e 11C). Além das estruturas citadas, o NF-L também foi encontrado na 
arborização dendrítica na IPL e em células deslocadas na INL, sendo o 
neurofilamento com maior distribuição na retina humana (Figuras 10B e 10C). 
Porém, não encontramos marcação imuno-histoquímica com NF-M (Figura 8B). 

Estes resultados discordam dos achados por Ruiz-Ederra et al. (2004), que 
mostraram o NF-H e o NF-M presentes tanto no corpo celular de RGCs, quanto em 
processos na IPL, e a marcação do NF-L mais restrita ao corpo celular na GCL. De 
acordo com os autores, o NF-H e NF-M foram os marcadores com maior distribuição 
na retina humana18. 

Com base nos nossos resultados obtidos com a imuno-histoquímica e as 
divergências com a literatura existente, optou-se por usar a técnica de PCR em 
tempo real para investigar a expressão do RNAm dos NFs separadamente. 

Esta metodologia permitiu mostrar que o NF-L foi o gene mais expresso na 
região central e periférica da retina, corroborando com os nossos resultados na 
imuno-histoquímica. Em seguida, o NF-M foi o segundo gene mais presente, 
seguido pelo NF-H (Figuras 12 e 13). 

Como mencionado anteriormente, não obtivermos marcação na imuno-
histoquímica NF-M (Figura 8B), porém detectamos o seu RNAm nos ensaios com 
PCR em tempo real (Figuras 12 e 13). Acreditamos que a provável explicação para 
isso é que esse neurofilamento é expresso em homodímero, mas conjugado a outro 
neurofilamento, como o NF-L59. É possível que o epítopo que o anticorpo reconhece 
estivesse mascarado pela estrutura tridimensional em consequência de sua inserção 
entre os demais neurofilamentos constituintes da estrutura morfológica, prejudicando 
desta forma, a sua detecção na imuno-histoquímica. Ensaios com Western blot 
podem esclarecer melhor uma correlação entre a expressão gênica e proteica do 
NF-M. 
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A análise da distribuição do MAP 2 mostrou que a densidade de células na 
GCL também decresce em direção à periferia (Figura 15). Essas células também se 
assemelham com as células do tipo M que projetam seus axônios para via 
magnocelular no núcleo geniculado lateral (Figura 14 e Tabela 5)26. 

Estudos com modelos experimentais de glaucoma envolvendo o aumento da 
PIO têm demonstrado que as células do tipo M são inicialmente afetadas, havendo 
consequentemente a diminuição da densidade celular deste grupo de neurônios, 
principalmente na região periférica da retina63,118,119. A causa da morte destas 
células pode ser em decorrência da inibição do transporte axonal anterógrado e 
retrógrado120-122. 

A inibição do transporte axonal anterógrado afeta o transporte de organelas, 
mitocôndrias e substâncias necessárias para a manutenção do axônio distal e da 
sinapse. No transporte retrógrado, ocorre a diminuição da distribuição de fatores 
tróficos para a manutenção do neurônio1. 

Sabe-se que os microtúbulos e neurofilamentos participam do transporte 
axonal das RGCs1. Alguns estudos têm demonstrado o envolvimento de NFs e 
MAPs na fisiopatologia do glaucoma em modelos experimentais, antes da morte de 
RGCs4-6,16. Logo, nossos resultados sobre a caracterização dos NFs e MAPs na 
retina humana mostram que os achados na literatura com modelos animais podem 
ser extrapolados aos seres humanos. 

É de grande relevância correlacionarmos os estudos nas ciências básicas 
com os estudos clínicos, uma vez que segundo a Quigley e Broman (2006), existem 
65 milhões de casos de glaucoma em todo o mundo, sendo que, a cada ano, 
surgem mais 2,4 milhões de casos. A prevalência de cegueira por glaucoma é de 5,2 
milhões de pessoas, representando a segunda causa de cegueira no mundo e a 
maior causa de cegueira irreversível2. 

Quanto ao glaucoma sem o aumento da PIO, o glaucoma de pressão normal, 
a literatura mundial apresenta dados controversos e antigos quanto a sua incidência, 
que pode variar de 6,7 a 65%123,124. Além disso, Quigley (2004) chega afirmar que, 
não sendo mais a PIO critério para definição do glaucoma, o termo glaucoma de 
pressão normal não faria sentido125. Atualmente existem duas coortes multicêntricas 
que investigam fatores de risco e dados epidemiológicos sobre o glaucoma de 
pressão normal: o Low Pressure Glaucoma Treatment Study (LoGTS)126 e 
Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study (CNTGS)127. No entanto, até o 
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presente momento, nenhum achado foi conclusivo. 
 

6.4 Proteínas estruturais na retina murina 
 
Também realizamos ensaios imuno-histoquímicos utilizando PAN e MAP-2 

em retinas de camundongos no modelo experimental de degeneração de células 
ganglionares, por meio de lesão eletrolítica do colículo superior. Com relação ao 
PAN, a análise de densidade óptica integrada mostrou que houve uma diminuição 
da marcação nas camadas NFL e GCL da retina, ao comparar os cortes verticais do 
grupo experimental ao grupo branco (Figura 18), sendo que quanto mais crônico o 
período pós-lesão (45º dia), maior a perda de marcação do PAN no grupo 
experimental (Figuras 17 e 18). 

Os nossos dados estão de acordo com a literatura que mostra a diminuição 
de neurofilamentos em modelos experimentais de glaucoma com aumento da 
PIO4,6,16. No entanto, esses estudos avaliaram a diminuição de neurofilamentos 
apenas nos axônios das RGCs, e nenhum deles avaliou a retina por completo em si. 
Porém, como as células ganglionares formam os axônios que irão compor o nervo 
óptico19,20, e em nosso estudo houve uma degeneração retrógrada das RGCs em 
virtude da lesão do colículo superior, o que afeta o transporte axonal dessas células, 
sugerimos que a diminuição de neurofilamentos no grupo experimental pode 
decorrer da deficiência no transporte axonal e da degeneração dos axônios das 
RGCs. 

Em um estudo em que se avaliou neurofilamentos fosforilados, Soto et al. 
(2011) demonstraram redução dessa proteína após 10 dias de PIO elevada em ratos 
nos axônios das RGCs. Além disso, observaram uma marcação fraca em outras 
regiões, como no corpo celular e nos dendritos das RGCs, enquanto que nos 
animais controles somente foi observada marcação de NFs fosforilados nos axônios 
das RGCs109. Sabe-se que os NFs encontram-se desfosforilados no corpo celular e 
em dendritos de neurônios e fosforilados nos axônios16. 

A fosforilação pode rapidamente modificar a função de proteínas e enzimas, 
sem necessariamente mudar os níveis de suas expressões. Sendo assim, as células 
apresentam um estado de equilíbrio entre as proteínas quinase, fosfatases (ativadas 
ou desativadas) e os substratos protéicos (fosforilado ou desfosforilado). Esse 
sistema de controle permite que vários sinais de diferentes sinapses passem a ser 
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integrados, variando o estado de fosforilação da proteína desde o mínimo possível 
até o máximo de fosforilação. O processo é bidirecional e pode sofrer potenciação 
ou inibição de acordo com steady-state (estado basal) bioquímico da célula. Tais 
modificações são sugeridas como um dos possíveis alicerces dos processos de 
plasticidade celular observados no sistema nervoso central128. Logo, a redistribuição 
da marcação de NFs fosforilados nas células ganglionares e seus dendritos parece 
estar relacionada ao aumento da plasticidade das RGCs e axônios, normalmente 
vista quando os neurônios são fisicamente desconectados de seus alvos 
sinápticos108,109. 

Em nosso estudo, o anticorpo para detecção dos neurofilamentos não 
diferencia formas fosforiladas e defosforiladas, bem como os três diferentes tipos de 
NFs. Entretanto, com base nos estudos citados, seria interessante refinar essa 
análise no nosso modelo experimental e assim observar se ocorre a mesma 
redistribuição destes marcadores nas RGCs como observada por Soto et al. (2011). 

Além disso, outro estudo em macacos apresentando glaucoma com aumento 
da PIO, mostrou que RGCs imunorreativas para os NFs representam uma grande 
proporção das células que degeneram em olhos glaucomatosos, particularmente nas 
regiões periféricas da retina63. 

Já em relação à marcação imuno-histoquímica para MAP-2, observamos um 
aumento da marcação nas camadas GCL e IPL por meio da análise de densidade 
óptica integrada nos cortes verticais das retinas do grupo experimental comparados 
ao grupo branco. Esse aumento foi observado a partir do 7º dia de lesão, no entanto, 
no 15º dia, a marcação com MAP-2 chegou a ser 4X maior no grupo experimental do 
que no grupo branco, diminuindo no 45º dia (Figura 19 e 20). 

A literatura mostra que em modelos experimentais de glaucoma com aumento 
da PIO há uma diminuição de microtúbulos5 e MAPs4 nos axônios das RGCs. 
Entretanto, esses estudos não mostram alterações em outras camadas celulares da 
retina. É possível que o aumento do MAP-2 na GCL e IPL mostrados em nossos 
resultados estejam correlacionados ao aumento da arborização dendrítica das RGCs 
como resposta compensatória a degeneração das mesmas. Sabe-se que MAP-2 
atua como proteína estabilizadora de microtúbulos, capaz de reduzir o dano 
neuronal participando na formação de neuritos no processo de polarização 
celular129,130.  
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Além disso, em estudos com modelos animais apresentando isquemia 
cortical, o aumento da imunorreatividade para MAP-2 nas áreas corticais peri-
lesionais poderia ser indicativo da reestruturação dendrítica compensatória dos 
neurônios remanescentes131,132. Esses achados sugerem que o MAP-2 esteja 
envolvido na estabilização e manutenção dos circuitos neurais no cérebro 
maduro133. Portanto, a atividade dendrítica pode estar presente pelo efeito fisiológico 
de reestruturação espontânea das redes neurais remanescentes após o dano 
neuronal134. 

No entanto, contraditoriamente aos dados obtidos pela imuno-histoquímica, a 
avaliação dos níveis de RNAm do MAP-2 no grupo experimental apresentou-se mais 
baixo no grupo experimental 7 e 15 dias após a lesão no colículo superior em 
relação ao grupo branco. Após 45 dias, não houve diferenças significativas entre o 
grupo experimental e grupo branco (Figura 24). É possível que a diminuição dos 
níveis de RNAm esteja relacionado à possibilidade de seu steady-state ser 
controlado por outros fatores diferentes da transcrição. De fato, Safaei e Ficher 
(1989) mostraram que os níveis de RNAm do MAP-2 estão diminuídos no cérebro 
adulto de rato, enquanto os níveis da proteína continuam alto, quando comparados 
aos cérebros de ratos em desenvolvimento. Um possível motivo para essa 
discordância seria a mudança na estabilidade das moléculas de MAP-2 durante o 
desenvolvimento. O MAP-2 no cérebro adulto está fortemente associado com 
citoesqueleto estável e, como resultado, essas proteínas tem menor taxa de 
replicação. Nessas condições, menor quantidade do RNAm é necessária para 
manter o nível estacionário dessa proteína135. Em concordância com essa teoria, há 
estudos que demonstram que as proteínas MAP-2 estão associadas a microtúbulos 
estáveis nos dendritos de neurônio maduros136,137. 

Esses achados na literatura reforçam os nossos resultados, uma vez que o 
aumento da marcação do MAP-2 na imuno-histoquímica ocorre no 7º e 15º dia de 
lesão quando comparados ao branco. Nesses mesmos tempos, observamos uma 
diminuição dos níveis de RNAm em comparação ao grupo branco (Figuras 19 e 20). 
No 45o dia da lesão, observamos uma queda na marcação do MAP-2 em relação a 
15 dias após a lesão. Após 45 dias da lesão, parece haver uma “recuperação” dos 
níveis do RNAm no grupo experimental, não havendo diferenças estatisticamente 
significativas em relação ao grupo branco (Figura 24). 
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Com relação à análise do PCR em tempo real para NFs, também obtivemos 
resultados em direção oposta aos resultados mostrados na imuno-histoquímica. No 
entanto, vale ressaltar que nos ensaios imuno-histoquímicos, a avaliação dos NFs 
foi feita através do anti - PAN que reconhece os três tipos de subunidades do NFs 
(baixo, médio e alto peso molecular), enquanto que nos ensaios com PCR em tempo 
real, avaliamos cada neurofilamento isoladamente. Tendo em vista isso, podemos 
dizer que os níveis de RNAm do NF-H não apresentaram diferença estatisticamente 
significativa em relação ao grupo branco em todos os tempos avaliados (Figura 21). 
Já, os níveis de RNAm do NF-M foram maiores no grupo experimental apenas 45 
dias após a lesão quando comparados ao grupo branco (Figura 22). E os níveis de 
RNAm do NF-L no grupo experimental foram maiores 7 e 45 após a lesão em 
relação ao branco (Figura 23). 

Szaro e Strong (2010) discutem que mudanças nos níveis de RNAm dos NFs 
dependem criticamente de regulações pós-transcricionais, controlando assim o 
transporte, tradução e estabilidade do RNAm dos NFs. Esse controle é usado pelas 
células para coordenar a expressão das proteínas funcionais no lugar e no momento 
certo. Além disso, os mecanismos pós-transcricionais modulam o aumento da 
transcrição gênica dos NFs para produzir o padrão final da expressão da proteína 
durante a regeneração de axônios. O mesmo é observado na fisiopatologia de 
doenças neurodegenerativas como a esclerose lateral amiotrófica138. 

Embora as diferenças entre os níveis de RNAm e a marcação da proteína de 
NFs e MAP-2 encontradas neste estudo apresentem explicações plausíveis na 
literatura, não podemos desconsiderar uma possível limitação técnica neste estudo. 
A marcação das proteínas de NFs e MAP-2 é restrita às camadas na retina como a 
NFL e GCL + IPL, respectivamente, enquanto que e extração do RNAm é realizada 
em toda a retina. O ideal seria a realização da técnica de híbridização in situ, para 
correlacionar o nível de RNAm das proteínas no local onde há mudanças na 
marcação das proteínas demonstradas através dos ensaios imuno-histoquímicos. 

Contudo, pode-se afirmar que, neste estudo, as alterações de NFs e MAP-2 
ocorrem antes da morte das RGCs provocada retrogradamente por lesão eletrolítica 
no colículo superior. Estes podem ser usados como marcadores precoces do dano 
neuronal ocasionado pelo glaucoma sem interferência do aumento da PIO e com 
aumento da PIO, o que já foi descrito previamente na literatura. 

Por último, os NFs e MAP-2 marcam células ganglionares do tipo M em 
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retinas humanas, que são as células mais suscetíveis à morte neuronal no 
glaucoma. Sendo assim, podemos concluir que possivelmente alterações nos NFs e 
MAP-2 também sejam precoces no glaucoma em seres humanos, abrindo 
possibilidades para estratégias terapêuticas focadas na regulação dos NFs e de 
MAP-2.  
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7 CONCLUSÃO 
 

Desta forma, concluímos que em retinas murinas de um modelo experimental 
de degeneração retrógrada de RGCs, a marcação para os NFs e MAP-2 está 
diminuída nas camadas NFL e aumentada na IPL e GCL, respectivamente. 
Enquanto que os níveis de RNAm do NFs estão aumentados e dos MAP-2 
diminuídos. Também observamos que os NFs e MAP-2 estão presentes em células 
do tipo M nas retinas humanas sem alterações patológicas. 

Além disso, no modelo de degeneração retrógrada de RGCs por lesão 
eletrolítica no colículo superior, houve uma diminuição da espessura da retina dos 
grupos experimentais em todos os tempos estudados (7, 15 e 45 dias após a lesão) 
e morte celular no 45o dia de lesão tanto no centro como na periferia da retina, 
sendo a morte celular mais acentuada na região periférica. 
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