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RESUMO 
 

Higa GSV. Possível relação entre acoplamento e ciclo celular. [dissertação (Mestrado 
em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2012. 
 
A sinalização no sistema nervoso pode ocorrer pelo acoplamento direto entre células, 
via canais de junção comunicantes (JCs). Estes canais permitem a passagem de 
moléculas de até 1 kDa, e são formados por subunidades proteicas denominadas 
conexinas (Cxs). A comunicação celular via JCs desempenha um importante papel 
durante o desenvolvimento e a sinalização visual. Além disso, o acoplamento celular 
provido pelas JCs tem sido relacionado a processos de sobrevivência/morte celular. Do 
mesmo modo, ciclinas e cinases dependentes de ciclinas (CDKs), além de seu papel 
clássico na regulação do ciclo e diferenciação celular, estão envolvidas em processos 
neurodegenerativos. Estudos recentes têm observado a reentrada no ciclo celular de 
células neuronais pós-mitóticas em apoptose. Neste contexto, analisamos a expressão 
gênica e proteica das Cxs e ciclinas em resposta às lesões no sistema visual, 
especificamente na retina. Estas análises foram realizadas após a indução de trauma 
mecânico, modelo experimental que permite a visualização do foco, penumbra e áreas 
adjacentes à lesão. Utilizando técnicas combinadas, como a reação em cadeia da 
polimerase em tempo real (PCR Real-Time), Western Blot e imuno-histoquímica, 
avaliamos a expressão espaço-temporal destes genes e as proteínas por eles 
codificadas, em diferentes tempos pós-lesão. Os resultados da PCR Real-Time 
revelaram uma ausência de modulação da expressão gênica de Cx36 para os 
diferentes tempos pós-lesão analisados. A Cx43 mostrou aumento dos transcritos, 
após três e sete dias pós-lesão. A ciclina D1 e B1 apresentaram modulação 
significativa após um, três e sete dias pós-lesão. As análises de imuno-histoquímica 
revelaram uma redistribuição da Cx36 em resposta à lesão em diferentes tempos pós-
lesão. A Cx43, por sua vez, apresentou um aumento aparente de sua expressão no 
foco e zona de penumbra da lesão, nos período de um, três e sete dias pós-lesão. Em 
retinas, após um e três dias de lesão, a ciclina D1 encontrou-se presente em células 
próximas ao foco da lesão. Observamos a presença de ciclina B1 no foco da lesão 
após um dia de lesão. Por meio de análises de Western Blot não foi possível detectar 
alterações das diferentes proteínas estudadas nas retinas, em períodos variados de 
exposição à lesão. Os dados deste estudo sugerem que i) possivelmente, as células 
afetadas pela lesão se encontram acopladas; ii) expressam proteínas reguladoras do 
ciclo celular. Levando em consideração o conjunto de resultados, sugerimos que é 
possível induzir ou prevenir a reentrada do ciclo celular em células pós-mitóticas da 
retina, controlando o acoplamento mediado pelas proteínas formadoras das JC.  
 
Palavras–chave: Retina. Conexinas. Junções Comunicantes. Ciclinas. Ciclo Celular. 
Neurodegeneração. 
  



ABSTRACT 
 

Higa GSV. Possible relation between cell coupling and cell cycle in the retina during 
neurodegeneration. [Masters thesis (Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, da Universidade de São Paulo; 2012. 
 
Communication in the nervous system can occur directly between the cells through 
structures known as gap junction (GJ) channels. These channels allow the passage of 
small molecules up to 1 kDa and are composed of protein subunits named connexins 
(Cxs). Cell communication through GJ plays an important role during the development 
and visual signaling. Furthermore, cell coupling provided by the GJs has been related to 
processes of survival/cell death. Similarly, in addition to the classic role of cyclins and 
cyclins dependent kinases (CDKs) in the cell cycle regulation and differentiation, they 
are also involved in neurodegenerative processes. Recent studies have demonstrated 
the reentry of apoptotic post mitotic neurons in the cell cycle. In this context, we 
analyzed the gene and protein expression of Cxs and cyclins after lesions in the visual 
system, specifically in the retina. For this purpose, a mechanic trauma was induced in 
the retina, which represents a model that allows us to visualize the lesion focus, 
penumbra and adjacent areas. Using combined techniques, such as the real time 
polymerase chain reaction (real-time PCR), Western blot and immunohistochemistry, 
we evaluated the spatio-temporal expression of these genes and their encoded proteins 
at different times post-lesion. The real-time PCR revealed no modulation of the Cx36 
gene expression for all the times post-lesion analyzed. Our results showed increase in 
the Cx43 transcripts one, three and seven days post-lesion. The immunohistochemistry 
analysis indicated redistribution of Cx36 in response to the lesion in different times. On 
the other hand, Cx43 presented evident increased expression in the focus and 
penumbra areas of the lesion one, three and seven days post-lesion. In our experiments 
we could observe that cyclin D1 is expressed in cells located close to the lesion focus 
one and three days post-lesion, while cyclin B1 is expressed in these cells only one day 
post-lesion. The Western blot analysis did not show changes on the protein levels 
evaluated in this study in any of the post-lesion times analyzed. Data obtained from this 
study suggest i) the cells affected by the lesion are possibly coupled by GJ; ii) these 
cells express protein regulators of cell cycle. Altogether, the results indicate that it is 
possible to induce or prevent the reentry of post mitotic cells of the retina in the cell 
cycle, by controlling cell coupling provided by GJ. 
 
Keywords: Retina. Gap junctions. Cyclins. Cell cycle. Neurodegeneration.  



 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  



1.1 A RETINA 
 

A retina é responsável pelo início do processamento da informação luminosa. 

Diferentemente de outras estruturas sensoriais, como a cóclea e os receptores 

somáticos da pele, a retina é considerada uma estrutura pertencente ao sistema 

nervoso central. Sua estrutura morfofuncional é bem caracterizada, apresentando um 

padrão de organização sináptica semelhante, porém simplificado, de outras regiões 

encefálicas centrais (Kandel et al., 2003).  

A retina é uma estrutura formada por camadas alternadas de corpos e processos 

celulares, sendo estas constituídas por apenas cinco tipos básicos de neurônios e três 

tipos de células gliais.  Essas células encontram-se organizadas nas diferentes 

camadas da retina, contribuindo de diferentes formas no processamento da informação 

visual. 

O processamento visual inicia-se quando o estímulo luminoso atinge o segmento 

externo dos fotorreceptores, ocorrendo à transdução do sinal eletromagnético para o 

sinal eletroquímico. Esse sinal atinge o corpo celular, localizado na camada nuclear 

externa, e posteriormente os processos dos fotorreceptores, localizados na camada 

plexiforme externa. O sinal gerado pelos fotorreceptores é transmitido, através de 

sinapses, para as células bipolares, cujos pericários encontram-se localizados na 

camada nuclear interna. De forma similar, o sinal se propaga pelas células bipolares, 

atingindo seus processos localizados na camada plexiforme interna, onde ocorre a 

transmissão para processos pertencentes às células ganglionares, cujos corpos 

celulares estão localizados na camada de células ganglionares da retina (Kandel et al., 

2003).  

De forma resumida, a informação gerada pela transdução do estímulo 

eletromagnético nos fotorreceptores se propaga de forma vertical, por três tipos 

celulares ordenados em série na retina (fotorreceptores, células bipolares e células 

ganglionares), podendo ocorrer modulação horizontal pelas células horizontais (nas 

sinapses entre fotorreceptores e células bipolares) e pelas células amácrinas (nas 

sinapses entre células bipolares e ganglionares). Os pericários das células 

responsáveis pela modulação dos sinais propagados na retina estão localizados na 



camada nuclear interna, estando os pericários das células horizontais dispostas na 

margem externa dessa camada, e os corpos celulares das células amácrinas alocados 

em sua margem interna (Figura 1) (Webvision, 2012). 

 

Figura 1 - Esquema simplificado da retina de vertebrados 

 

Esse modelo apresenta os principais tipos de células e sua organização em camadas da retina. RPE, 
epitélio pigmentado da retina; PL, camada de fotorreceptores; ONL, camada nuclear externa; OPL, 
camada plexiforme externa, INL, camada nuclear interna; IPL, camada plexiforme interna; GCL, camada 
de células ganglionares; NFL, camada de axônios retinianos. 
FONTE: Adaptado de Webvision (2012) 

  

Além de neurônios, três tipos principais de células gliais constituem a retina. 

Entre elas, apenas duas são classificadas como neuroglias (ou macroglias), as células 

de Müller e os astrócitos. Os astrócitos da retina se localizam na camada de axônios 

das células ganglionares, enquanto as células de Müller atravessam toda a espessura 

da retina, com processos que se estendem desde a membrana limitante interna até a 

membrana limitante externa.   

Os astrócitos localizados na retina revestem os vasos e processos das células 

ganglionares. Essa relação com ambas às estruturas sugere que esse tipo celular pode 

formar uma bainha para os processos das células ganglionares, atuando como parte da 

barreira hematoencefálica. Devido a sua relação com os vasos sanguíneos e as células 

ganglionares, os astrócitos podem prover fornecimento de glicose aos neurônios. Além 



disso, os astrócitos podem ter uma relevante importância na regulação homeostática 

de íons, como a manutenção dos níveis de potássio extracelular, e no metabolismo de 

neurotransmissores (Stone e Dreher, 1987). 

 As células de Müller, por sua vez, são as principais células gliais da retina, 

contribuindo para a manutenção estrutural do tecido. Essas células são responsáveis 

por envolverem grupos de processos neuronais nas camadas plexiformes, permitindo o 

isolamento dos processos em regiões não sinápticas. Além disso, as células de Müller 

apresentam uma série de funções vitais para a manutenção dos neurônios da retina. 

Entre essas funções está o fornecimento de glicose para as células neuronais, 

remoção de resíduos como o dióxido de carbono e amônia, remoção e metabolização 

de neuromediadores localizados no espaço extracelular (Thoreson e Witkovsky, 1999), 

e controle da homeostase de íons no ambiente sináptico, através da captação e 

redistribuição do potássio extracelular (Dreher et al., 1994). 

O esquema descrito é simplificado e não contempla os diversos subtipos 

celulares e a disposição diferenciada de algumas células. Apenas entre as células 

amácrinas já formam descritos, aproximadamente, 30 subtipos morfologicamente 

distintos, que usam pelo menos oito neurotransmissores diferentes. Outra peculiaridade 

são neurônios que podem se encontrar deslocados, como células ganglionares e 

amácrinas, que são encontradas em camadas nucleares diferentes da habitual.  

 

1.2 JUNÇÕES COMUNICANTES E CONEXINAS  
 

As junções comunicantes (JC) são estruturas que permitem a comunicação 

intercelular, que ocorre através da comunicação direta entre o citoplasma de duas 

células vizinhas. As JCs são compostas por milhares de aglomerados de canais 

intercelulares, formados pelo acoplamento de dois hemicanais, também conhecidos 

como conexônios (Maeda e Tsukihara, 2011). Cada conexônio é formado por seis 

subunidades proteicas, que atravessam toda membrana citoplasmática, sendo 

denominadas conexinas (Cxs). As Cxs se arranjam de maneira a formar um poro 

central na estrutura final do conexônio (Unwine e Zampighi, 1980), por onde transitam 

moléculas com massa de aproximadamente um 1000 Dalton (kDa), como adenosina 



monofosfato cíclica (AMPc), e inositol-1,4,5-trifosfato (IP3),  além de íons como o cálcio 

(Ca2+).  Além de formarem canais de JCs, os conexônios formados pelas Cxs poderiam 

constituir unidades funcionais independentes, atuando na liberação de moléculas para 

o ambiente extracelular (Jiang e Gu, 2005; Spray et al., 2006).  

Cada molécula de Cx atravessa a membrana citoplasmática quatro vezes, 

formando duas alças extracelulares (C1 e C2), quatro domínios transmembrânicos (M1 

a M4), e dois segmentos citoplasmáticos carboxi e amino terminais. Cada alça 

extracelular possui três resíduos de cisteínas, as quais realizam ligações dissulfido 

entre as alças extracelulares, sendo importantes para a formação de canais funcionais 

de JC (Bao et al., 2004). 

De acordo com o comprimento e homologia da alça intracelular formada pelo 

segmento da molécula entre os domínios transmembrânicos M2 e M3, podemos 

classificar as conexinas como pertencentes a três diferentes grupos. Caso o segmento 

for curto, a Cx é classificada como sendo do grupo I, também conhecido como Cxs ; 

se o segmento for longo, como pertencente ao grupo II, ou Cx  (Bennett et al., 1991). 

Até o presente momento, somente a Cx36 foi classificada como pertencente ao grupo 

III ( ). Cada Cx é nomeada de acordo com o peso molecular que apresenta (por 

exemplo, a Cx43 possui o peso molecular 43 kDa). 

As diversas isoformas de Cxs apresentam propriedades fisiológicas e resposta a 

regulação de forma diferenciada. Os canais de JC podem ser constituídos por um único 

tipo de conexônio, sendo denominado homotípico, ou por dois diferentes tipos de 

conexônios, denominado heterotípico. Além disso, cada conexônio pode ser composto 

por diferentes Cxs ou pelo mesmo tipo de conexina, denominadas, respectivamente, 

conexônios heteroméricos e homoméricos (Bloomfield e Volgyi, 2009). Dessa forma, 

essa variedade de combinações proporciona uma diversidade na função e composição 

dos canais de JC (Maeda e Tsukihara, 2011). 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 – Classificação dos canais e conexônios  

 

a) Os conexônios são classificados de acordo com as Cxs que as compõe. Conexônios formados por 
Cxs distintas são denominados heteroméricos. Conexônios formados pelo mesmo tipo de Cx são 
denominados homoméricos.  Os canais de JC são classificados de acordo com os conexônios que os 
compõe. Canais formados por dois conexônios distintos são classificados como heterotípico. Canais 
formados pelo mesmo tipo de conexônios são classificados como homotípicos. b) As moléculas de Cx 
apresentam quatro domínios transmembrânicos (M1 a M4), e dois segmentos citoplasmáticos carboxi e 
amino terminais. As alças extracelulares (E1 e E2) possuem, cada uma delas, três resíduos de cisteínas, 
as quais realizam ligações dissulfido entre as alças extracelulares, sendo importantes para a formação 
de canais funcionais de JC.  
FONTE: Bloomfield et al. (2009) 

 

1.3 Cx NA RETINA 
 

Até o momento 14 Cxs (Cx26, Cx29, Cx30, Cx31, Cx32, Cx36, Cx37, Cx40, 

Cx43, Cx45, Cx46, Cx47, Cx50 e Cx57) foram identificadas e possuem variados níveis 

proteicos no sistema nervoso de mamíferos (Guldenagel et al., 2000). Na retina de 

roedores já foram detectados RNA mensageiro de Cxs: Cx31, Cx32, Cx36, Cx37, 

Cx40, Cx43, Cx50 e Cx57. Por análise de Western Blot e imunofluorescência já foram 

detectadas as seguintes Cxs na retina de camundongos: Cx36, Cx37, Cx43, Cx45 e 

Cx57 (Sohl et al., 2000). A expressão da Cx36 é exclusivamente neuronal, sendo 

identificada sua presença em bastonetes (Dang et al., 2004), células bipolares 

(Feigenspan et al., 2004), amácrinas AII (Mills et al., 2001), e células ganglionares 

(Hidaka et al., 2002). A Cx37 é tida como expressa apenas por endoteliócitos, 



enquanto a Cx43 é expressa por astrócitos (Guldenagel et al., 2000) e células de Müller 

(Kihara et al., 2006a). Particularmente interessante é a expressão da Cx45: enquanto 

alguns estudos sugerem que esta Cx seja exclusivamente neuronal (Guldenagel et al., 

2000), outros trabalhos sugerem que seja também expressa por células gliais (Zahs et 

al., 2003). Finalmente, a Cx57 é, até o momento, a única Cx presente em um único tipo 

celular na retina: estudos com o gene repórter lacZ (Hombach et al., 2004) 

determinaram que a Cx57 é exclusivamente expressa por células horizontais, sendo 

sua quantidade e distribuição  modulada por eventos sinápticos gerados a partir dos 

fotorreceptores (Kihara et al., 2008). A plasticidade da expressão de Cx, durante a 

histogênese da retina, sugere que exista uma especificidade espacial/temporal da 

comunicação por elas mediada (Becker et al., 2002), com papel destacado para as 

Cx43 (Pearson et al., 2004) e Cx45 (Kihara et al., 2006b, 2010). A expressão 

diferenciada de Cxs resulta em canais funcionalmente distintos que poderiam 

influenciar na difusão de moléculas sinalizadoras específicas (Lo, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 - Conexinas neuronais na retina 

 

 

As representações ovais de diferentes cores correspondem a hemicanais de JC. (a) Ambos hemicanais 
de JCs responsáveis pelo acoplamento entre cones (C) expressam Cx36. (b) Nas JCs entre cones e 
bastonetes (R), os hemicanais do lado do cone são formados pela Cx36, (c) assim como do lado dos 
bastonetes. (d) Dendritos de células horizontais (HC) são altamente acopladas. Em mamíferos, 
diferentes tipos de células horizontais expressão Cx50 e Cx57. (e, f) Células amácrinas AII (AII) formam 
dois tipos de JCs, sendo esses homotípicos e seus conexônios homoméricos contendo Cx36. Por sua 
vez, JCs entre AII e células cone bipolares ON (CB) podem ser homotípicos ou heterotípico, sendo que 
os conexônios das AII são compostos pela Cx36 e das CB formados por CX36 e Cx45. (g) Células 
ganglionares (GC) são extensivamente acopladas entre si ou com células amácrinas (AC) vizinhas. As 
GC apresentam JCs compostas Cx36 e Cx45. GCL; camada de células ganglionares; INL, camada 
nuclear interna; IPL, camada plexiforme interna; ONL, camada nuclear externa; OPL, camada plexiforme 
externa; RB, célula bipolar acopladas com cones.  
FONTE: Bloomfield e Völgyi (2009)   



 
Na retina, além de elemento essencial na sinalização visual (Deans et al., 2002), 

e de participar dos processos de adaptação aos diferentes níveis de luminosidade 

(Becker et al., 1998; Kihara et al., 2006a, b), a comunicação mediada por Cxs 

desempenha papel destacado na histogênese retiniana, processos como apoptose 

(Cusato et al., 2003; Linden, 2000) e propagação da sinalização mediada pelas ondas 

de Ca2+ (Roerig e Feller, 2000).   

 
1.4 CICLO CELULAR E PROTEÌNAS REGULADORAS DO CICLO CELULAR 

 

O ciclo celular é caracterizado por uma série de eventos que levam ao aumento 

celular, replicação do DNA, segregação cromossômica e a criação de duas células 

filhas a partir da célula mãe original. O ciclo celular consiste em quatro diferentes fases: 

G1, S, G2, e a fase M. A fase G1 é um período de crescimento e preparação para a 

divisão, é nesta fase que a célula cresce em volume. A fase S é onde a maquinaria de 

síntese da replicação do DNA duplica o número de cromossomos. A fase G2 é onde a 

célula está se preparando para a divisão. Finalmente, durante a fase M é onde ocorre a 

mitose de fato, ou seja, quando a célula se divide formando duas células filhas (Yang e 

Herrup, 2007). 

Esse importante processo biológico é orquestrado pela expressão, ativação e 

inativação de proteínas reguladoras do ciclo celular, incluindo ciclinas, cinases 

dependentes de ciclinas (CDK), e inibidores de cinases dependentes de ciclinas (CDI). 

Membros da família das CDKs são constituídos de pequenas proteínas, serina/treonina 

cinases (30- 35 kDa). As CDKs são numeradas na ordem em que foram descobertas, 

começando com a CDK1 (p34cdc2) e se estendendo até a CDK9 (Nguyen et al., 2002). 

As CDIs são compostas por duas famílias distintas de proteínas, a Cip/Kip e INK4, as 

quais agem se ligando e, por consequência, inativando as CDKs. A família Cip/Kip das 

CDIs interage com uma ampla gama de complexos ciclina-CDK, enquanto os membros 

da família INK4 agem inibindo especificamente as CDK4 e CDK6 (Wang et al., 2009). 

As CDKs apresentam modulações em sua atividade, de acordo com a fase do 

ciclo celular. As oscilações de atividade das CDKs levam diretamente a mudanças 

cíclicas na fosforilação de proteínas intracelulares, que iniciam ou regulam os principais 



eventos do ciclo celular – replicação do DNA, mitose e citocinese. As CDKs, como seu 

próprio nome diz, são dependentes de ciclina para sua ativação, sendo que seus níveis 

de concentração apresentam-se constantes durante os diferentes estágios do ciclo 

celular. Já as ciclinas foram assim denominadas por sofrerem um ciclo de síntese e 

degradação em cada ciclo celular, ocorrendo variações em seus níveis de 

concentração (Lwis, 2004). 

 

Figura 4 - Concentração das ciclinas durante as diferentes fases do ciclo celular  

               

 

As ciclinas D, E e A são sintetizadas na fase G1 do ciclo celular, e são degradas na fase M, fase S e fase 
M, respectivamente. A ciclina B é sintetizada na fase S do ciclo celular, e também é degradada na fase 
M. 
FONTE: Coklin e Sage (2009) 

 

Nas células de mamíferos, a progressão do ciclo celular é iniciada pelo aumento 

da expressão de ciclinas da família D, fato desencadeado por estímulos mitóticos. A 

ciclina D age como um sensor de ativação da maquinaria do ciclo celular, levando a 

célula a iniciar a fase G1. As ciclinas da família D interagem com as CDK4 e/ou 6 

formando o complexo ativo ciclina D-CDK4/CDK6.  O complexo ciclina D-CDK4/CDK6 

age fosforilando a proteína supressora tumoral retinoblastoma (Rb) resultando na 

liberação da molécula E2F. Essa molécula atua no DNA estimulando a transcrição de 

genes específicos. A fosforilação da Rb é considerada o ponto crítico de ativação do 

ciclo celular, já que a partir disso, a célula é acometida a entrar na fase S, 

independentemente da presença ou ausência de estímulos extracelulares (Pardee, 

1989). No final da fase G1, as CDK2 são ativadas por ciclinas da família E, em 

consequência do aumento de sua expressão. O complexo Ciclina E-CDK2 auxilia nos 



processos de replicação do DNA, que são silenciados na fase S para evitar nova 

replicação do DNA (Malumbres e Barbacid, 2005). A inativação do complexo é dada 

pela rápida degradação da ciclina E por complexos enzimáticos específicos. Em 

consequência da diminuição da quantidade de ciclina e pelo aumento progressivo da 

ciclinas da família A, as CDK2 são ativadas pelas ciclinas do tipo A no final da fase S. 

O complexo ciclina A- CDK2 é conhecido por fosforilar diversas proteínas que realizam 

a progressão adequada da sequência de eventos, existentes no término da fase S e, 

consequentemente, para a transição para a fase G2.  

Na fase G2, o complexo ciclina A- CDK2 é inativada pela degradação 

progressiva da ciclina A por ubiquitinação. Enquanto esse processo ocorre, as ciclinas 

da família B são ativamente sintetizadas. Os níveis da ciclina B1 aumentam durante o 

período final da fase S, persistindo até o início da fase G2. O aumento das ciclinas da 

família B contribui para sua interação com as CDK1, evento essencial para 

desencadear a mitose.  A formação de complexos ciclina B1-CDK1 provoca sua 

acumulação no citoplasma (Pines, 1993). Devido à fosforilação em sequências 

específicas, responsáveis pela retenção citoplasmática do complexo ciclina B-CDK1, 

esse complexo pode ser translocado para o núcleo da célula. No núcleo, o complexo 

ciclina B-CDK1 auxilia na condensação cromossomal e quebra da membrana nuclear 

(Li et al., 1997). Ao aproximar do ponto de checagem, a perda progressiva de atividade 

do complexo ciclina B-CDK1 é essencial para que ocorra a segregação cromossomal e 

a subsequente divisão celular da forma devida (Pines, 2006). 

Essa descrição é resumida e não contempla a atuação das CDIs na regulação 

do ciclo celular. A rede intrincada de eventos é baseada em processos de ativação e 

inibição de moléculas sinalizadoras da progressão do ciclo celular. Esse processo 

utiliza alças de regulação retroativas, positivas e negativas, para proporcionar o devido 

controle dinâmico do ciclo celular. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5 - Dinâmica do ciclo celular  

 

O ciclo celular passa pelas fases G0, G1, S, G2 e M para completar a divisão celular. A progressão é 
regulada pela expressão e ativação das proteínas do ciclo celular, incluindo ciclinas, CDKs e CDIs. O 
ciclo celular se inicia pela elevação da ciclina D, que interage com as CDK4 e CDK6 formando o 
complexo ciclina D- CDK4/6 que age fosforilando a Rb e liberando a E2F, evento que ativa a transcrição 
do DNA. A progressão do ciclo celular pode ser bloqueada pela ação de inibidores endógenos, membros 
das CDIs, e por alguns bloqueadores exógenos, que atuam em diferentes pontos do ciclo celular. 
FONTE: Wang et al. (2009) 

 

1.5 PROTEÍNAS REGULADORAS DO CICLO CELULAR EM PROCESSOS  
         NEURODEGENERATIVOS 

 

A progressão do ciclo celular é dada pela ativação e inativação coordenada de 

determinadas proteínas de regulação.  A desregulação da maquinaria do ciclo celular 

geralmente acarreta em disfunções que podem levar a célula a iniciar o processo de 

apoptose.  

Além da visão intuitiva da desregulação do ciclo celular estar relacionada com 

processos oncogênicos, um número crescente de estudos tem apontado que a 

ativação inapropriada de elementos do ciclo celular em células neuronais apresenta um 

papel importante em diversas doenças do sistema nervoso central. 



Os neurônios são células altamente diferenciadas que se encontram na fase G0 

do ciclo celular, porém estudos vêm demonstrando que neurônios pós-mitóticos 

reentram no ciclo celular em circunstâncias patológicas. A indução de ciclinas da 

família D induz à reentrada no ciclo celular, e é geralmente considerada como um 

indicador de morte celular programada (Kranenburg et al., 1996). A expressão de 

diferentes moléculas do ciclo celular tem sido encontrada como precedente da morte 

excitotóxica em vários modelos experimentais (Nguyen et al., 2002). Por exemplo, em 

casos de isquemia cerebral (Guegan et al., 1997; Katchanov et al., 2001) e de 

epilepsia, ocorre o aumento da expressão de ciclinas D1 nas células neuronais. 

Estudos de danos isquêmicos em retinas de ratos demonstraram elevação das 

concentrações de ciclina D1 em neurônios apoptóticos e em células de Müller (Kuroiwa 

et al., 1998). Além disso, a diminuição da expressão de inibidores de CDK tem sido 

encontrada como precedente de morte neuronal (Krantic et al., 2005). 

Em processos degenerativos agudos no Sistema Nervoso Central (SNC), a 

indução da reentrada do ciclo celular, gerada pela ativação do complexo ciclina D- 

CDK4/6 acarreta a fosforilação da Rb e a subsequente liberação da E2F, é bloqueada 

entre as fases G1 e S do ciclo celular.  

Porém, em desordens neurodegenerativas crônicas, tais como em modelos de 

Doença de Parkinson e Alzheimer, alguns neurônios podem prosseguir até a fase S do 

ciclo celular. Após a duplicação do DNA, a maquinaria do ciclo celular leva os 

neurônios a entrarem na fase de transição G2/M. Nessa fase a CDK1 e a ciclina B1 são 

altamente expressas e ativas, porém se encontram deslocadas, se situando no 

citoplasma. O complexo ciclina B-CDK1 age fosforilando proteínas do citoesqueleto 

celular, como a proteína percursora amiloide (APP). Por esse motivo, os neurônios não 

progridem para a fase M e acabam entrando em apoptose (Wang et al., 2009). 

 

1.6 JC E CICLO CELULAR 
 

A atividade das proteínas reguladoras do ciclo celular depende do comando 

determinado por sinais extracelulares, incluindo as comunicações parácrina e sináptica. 

Com relação a esta última, maior atenção tem sido dada a sinapse química, com 

ênfase para sistemas de neurotransmissão específicos, como o colinérgico. No 



entanto, recentes estudos têm mostrado que a regulação do ciclo celular e da 

comunicação intercelular mediada pelas JCs ocorre em diferentes eixos de interação.  

Em experimentos realizados com hepatócitos, verificou-se o aumento transitório 

da quantidade de JCs na fase G1 do ciclo celular, seguida de uma drástica diminuição 

na fase S, resultante de variação da expressão gênica de Cxs específicas (Vinken et 

al., 2011). A modulação da expressão de algumas Cxs também é observada na 

indução da regeneração muscular através de diferentes tipos de lesões musculares em 

ratos (Gorbe et al., 2005, 2006; Trovato-Salinaro et al., 2009), e em células 

proliferativas do neocortex de roedores (Bittman et al., 1997; Bittman e LoTurco, 1999). 

Estes estudos demonstram que alterações nos padrões das JCs e a expressão de 

diferentes Cxs durante o ciclo celular em células somáticas, tanto em condições 

patológicas quanto em condições fisiológicas, exibem uma relação inversa entre a 

proliferação celular e a atividade das JCs (Vinken et al., 2011). 

Os mecanismos que envolvem a modulação da expressão gênica das Cxs 

podem estar atrelados a cascatas de sinalização, que regulam o ciclo celular. Diversas 

vias de sinalização relacionadas à proliferação celular são conhecidas por afetar a 

transcrição gênica de Cxs, como a via de transdução da sinalização da proteína cinase 

ativadora de mitose (MAPK). As diferentes cascatas de sinalização que compõe a via 

de sinalização da MAPK, caracterizadas em mamíferos, podem ser ativadas por uma 

série de estímulos extracelulares, como hormônios e fatores de crescimento, 

influenciando na transcrição de genes relacionados ao ciclo celular, devido à 

fosforilação de pro-oncogênes como c-jun e c-fos (Kim e Choi, 2010; Krishna e Narang, 

2008). Com a indução das MAPK, algumas proteínas podem ser desimpedidas de 

interagir com a região promotora de genes responsáveis pela expressão de Cxs 

específicas. (Carystinos et al., 2003; Oyamada et al., 2005). 

Além da modulação da expressão de Cxs, outra importante via de regulação da 

sinalização relacionada às JCs é a fosforilação de Cxs durante o ciclo celular. Estudos 

têm demonstrado que os complexos enzimáticos formados durante a progressão do 

clico celular podem atuar na fosforilação das Cxs formadoras das JC, interferindo no 

fluxo de informações entre as células acopladas. O complexo ciclina B-CDK1, em 

diferentes tipos celulares, é responsável pela fosforilação da Cx43 durante a fase de 



transição G2/M do ciclo celular, fazendo com que a forma fosforilada da Cx43 se 

localize, de preferência, no citoplasma, reduzindo assim a atividade das JCs 

observadas em células mitóticas (Vinken et al., 2011). Outras moléculas relacionadas à 

regulação do ciclo celular também são conhecidas por fosforilar diretamente as JCs, 

como a MAPK, proteína que além de regular a transcrição das Cxs também está 

envolvida na fosforilação dessas proteínas (Kojima et al., 2004;  Yamamoto et al., 

2005).  

A via de sinalização direta entre as células mediada pelas JCs está diretamente 

envolvida na regulação do ciclo celular. Diversos estudos utilizando bloqueadores 

químicos das JCs têm demonstrado que esta via de troca direta entre as células afeta o 

ciclo celular. Estudos utilizando carbenoxolona (CBX) em retinas de rato demonstraram 

que o bloqueio das JC da retina in vivo leva a supressão da atividade mitótica das 

células da retina, durante o desenvolvimento (Kihara et al., 2010). A utilização de 

bloqueadores de JCs altera a síntese de DNA em cultura de células estreladas 

hepáticas, acompanhadas por uma diminuição da expressão da ciclina D1, ciclina D2, 

CDK2, CDK4, CDK6 (Uyama et al., 2003). Em cultura de astrócitos de ratos, as células 

expostas ao CBX apresentaram aumento da quantidade de células nas fases S, G2 e 

M do ciclo celular, e diminuição simultânea da quantidade de células nas fases G1 e 

G0 do ciclo celular. Esse fato é atrelado ao aumento da fosforilação da Rb e ao 

aumento da expressão de ciclina D1 e D3 (Tsutsumi et al., 2009). 

Tais evidências apontam para o fato de que as JCs funcionam como uma via de 

troca intercelular direta de moléculas ou íons, que regulam positivamente e/ou 

negativamente o crescimento celular. Porém, a identidade bioquímica das moléculas 

relacionadas a esses eventos ainda necessita ser elucidada. O AMPc, segundo 

mensageiro que atravessa as JCs, é conhecido por aumentar a produção da p27KIP1 

(Zhang et al., 2003a, b). A concentração do AMPc é maior na fase G1, diminuindo 

primeiramente na entrada da fase S (Stork e Schmitt, 2002), evento que está 

correlacionado com a diminuição do acoplamento celular na fase de transição G1/S do 

ciclo celular, observado em diferentes tipos celular.  

O cálcio também é um candidato plausível para mediar a regulação intracelular 

no fenômeno conhecido como ondas de cálcio (calcium waves), que ocorrem através 



da passagem direta de cálcio entre as células, ou pela passagem de segundos 

mensageiros que desencadeiam a liberação dos estoques intracelulares de cálcio, 

como o IP3. Estudos realizados com bloqueadores de JCs demonstraram que estas 

substâncias, em altas concentrações, impedem a propagação das ondas de cálcio e, 

em baixas concentrações, diminuem seu domínio de ação (Stellwagen et al., 1999). 

Manipulações realizadas sobre as ondas de cálcio, em tecidos como a retina, afetam o 

desenvolvimento da circuitaria visual, indicando que esta atividade espontânea 

apresenta um papel fundamental em processos dependentes de atividade durante o 

desenvolvimento do sistema visual (Feller, 2002; Wong, 1999). Quando a concentração 

intracelular de cálcio aumenta, diversas vias intracelulares são ativadas, podendo 

induzir a transcrição de genes relacionados ao controle do ciclo celular.  

Apesar de alguns modelos de indução de processos neurodegenerativos 

apontarem que as células afetadas secundariamente permanecem acopladas através 

das JC, não há estudos que contemplem a relação dessa via de sinalização com a 

indução ou regulação da reentrada do ciclo celular em neurônios pós-mitóticos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 



 Os resultados apontaram que o modelo de lesão mecânica utilizado evidencia a 

morte neuronal secundária; 

 os padrões de expressão gênica e níveis proteicos da Cx43 apresentaram 

modulação pontual após os diferentes períodos pós-lesão analisados, sendo que 

este resultado pode estar relacionado com o aumento de sua expressão no 

epitélio pigmentado da retina e à indução da gliose reativa; 

 a Cx36 apresentou aparente alteração em sua distribuição na retina após a 

exposição aos diferentes períodos pós-lesão; 

 aparentemente as células apoptóticas encontram-se acopladas por JCs 

formadas por Cx36. Este acoplamento poderia influenciar no espalhamento ou 

diminuição da morte neuronal; 

 a expressão gênica das ciclinas D1 e B1, assim como a presença dessas 

proteínas nas áreas adjacentes a lesão se encontram aumentadas nos 

diferentes períodos pós-lesão analisados; 

 a indução do trauma local na retina favorece o aumento das proteínas 

reguladoras do ciclo celular, assim como a redistribuição das Cxs neuronais e 

gliais, indicando a possível presença de acoplamento das células que reentram 

no ciclo celular. 
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