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RESUMO 

 

RODRIGUES, L. C. S. Avaliação do papel da conexina 43 na angiogênese, 
experimentalmente induzida em córnea de camundongos. [Evaluation the 
role of connexin 43 during angiogenesis, experimentally induced in mice cornea].   
2005. 106f. Dissertação (Mestrado em Patologia Experimental e Comparada) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2005.  
 

 As junções GAP são canais intercelulares responsáveis pela comunicação de 

células vizinhas, por onde passam pequenas moléculas e íons que mantêm a 

homeostasia celular. A junção GAP é formada seis proteínas, as conexinas. Na célula 

endotelial encontram-se as conexinas 37, 40 e 43. Nesse estudo, estimulamos a 

angiogênese em córnea de camundongos, através da cauterização com cristal de 

nitrato de prata. Foram utilizados camundongos heterozigotos para o gene da 

conexina 43 (Cx43+/-) e camundongos selvagens (Cx43+/+). As córneas foram 

analisadas 2 e 6 dias após a cauterização atravéspor meio da morfologia vascular, 

detecção das Cx37, Cx40, Cx43, PCNA por meio de Western Blot e avaliação 

ultraestrutural das células endoteliais. Como resultado obtivemos uma menor área de 

preenchimento vascular nos animais Cx43+/- em 2 e 6 dias após a lesão corneal, 

porém, em relação a extensão dos vasos não foi observado diferenças entre os 

grupos. Uma menor proliferação celular foi verificada através da detecção do PCNA, 

nos animais heterozigotos, somente após 2 dias da lesão corneal. Não houve 

alteração da Cx37 e Cx40 entres os grupos. A Cx43 parece ser uma conexina 

importante para a célula endotelial durante o processo de angiogênese. 

 

Palavras Chave: Conexina 43. Angiogênese. Córnea.                                  

                        Camundongos. 



ABSTRACT  

 

RODRIGUES, L. C. S. Evaluation the role of connexin 43 during angiogenesis, 
experimentally induced in mice córnea. [Avaliação do papel da conexina 43 na 
angiogênese, experimentalmente induzida em córnea de camundongos].   2005. 
106f. Dissertação (Mestrado em Patologia Experimental e Comparada) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.  
 
 

The GAP junctions are intercellular streams responsible for the communication 

between close cells, which allow small molecules and ions to pass through them 

maintaining the cellular homeostasis. The GAP junction is formed of six proteins, the 

connexin. In the endothelial cell, there are the connexin 37, 40 and 43. In this study, 

we stimulated the angiogenesis in the mice’s cornea through its cauterization using 

silver’s crystal glass. It was used heterozygote mice to the gene of connexin 43 

(Cx43+/-) and wild mice (Cx43+/+). The corneas were analyzed 2 and 6 days after the 

cauterization through the vascular morphology, detection of Cx37, Cx40, Cx43, PCNA 

through Western Blot and ultrastructural evaluation of the endothelial cells. As a 

result, we obtained a smaller area of vascular fillness in the animals Cx43+/- with 2 

and 6 days of corneal injury, however, in regard to the extensions of the vessels, it 

wasn’t observed any changes between the groups. A smaller proliferation of cells was 

verified, through the detection of PCNA, in the heterozygote animals only 2 days 

after the corneal injury. There wasn’t any modification of the Cx37 and Cx40 

between groups. The Cx43 seems to be an important connexin to the endothelial cell 

during the process of angiogenesis. 

 

Key Words: Connexin 43. Angiogenesis. Cornea.                  

                 Mice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Nos organismos multicelulares, a organização e a função individual das células 

são controladas por mecanismos inerentes à própria célula ou através da 

comunicação intercelular. A maioria das células possui dois diferentes mecanismos de 

comunicação intercelular. O primeiro é a comunicação mediada por fatores de 

crescimento ou por hormônios, neste caso, as células não precisam ter contato 

direto. No segundo, para que haja a comunicação intercelular, as células precisam 

estar em contato direto umas com as outras (GOODENOUGH et al., 1996; 

YAMASAKI, 1990). 

A comunicação direta entre células ocorre através das junções GAP (JG), essas 

junções são estruturas protéicas formadas por 12 unidades de proteínas conhecidas 

como conexinas (TRAUB et al., 1998; YAMASAKI et al., 1997; YAMASAKI et al., 

1999). As JG permitem a passagem de íons e pequenas moléculas de peso molecular 

inferior a 1000 Da entre o citosol de células conectadas. Entre as moléculas que 

permeiam as JG estão o inositol 1,4,5 trifosfato e o íon cálcio (YAMASAKI; NAUS, 

1996).  

A comunicação intercelular através das JG é considerada um mecanismo 

crucial para a manutenção da homeostasia celular, regulando atividades como o 

controle do crescimento e da diferenciação celular, a resposta vasoativa das células 

endoteliais e a condução elétrica nos tecidos excitáveis (GOODENOUGH et al., 1996; 

HÜLSER el al., 1998; POLACEK et al., 1997; ROZENTAL et al., 2000; SAFFITZ; 

YAMADA, 2000; STEINBERG, 1998; YAMASAKI et al., 1999). 
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Embora vários trabalhos demonstrem a presença da conexina 43 (Cx43) na 

célula endotelial e relacionem-na com patogenias vasculares, pouco se sabe acerca 

da capacidade efetiva da comunicação entre as células endoteliais e, principalmente 

sobre o papel da Cx43 no processo de angiogênese. As células endoteliais expressam 

as conexinas 37 (Cx37), 40 (Cx40) e 43 (LITTLE et al., 1995; PEPPER et al., 1992). 

Porém, no endotélio vascular existem diferenças no modelo de distribuição de 

determinadas Cxs expressas nas junções. Essas diferenças de distribuição das Cxs 

podem contribuir para a modulação de diferentes funções na parede vascular (YEH 

et al., 1997). 

Diversas funções especializadas do endotélio requerem uma efetiva 

capacidade de comunicação entre as células endoteliais e as células da parede 

vascular (POLACEK et al., 1997). Durante a formação de novos vasos, por exemplo, 

as células endoteliais do cérebro fetal humano apresentam alta expressão da Cx43, 

que não é normalmente detectada do tecido cerebral já formado (ERREDE et al., 

2002). 

A formação de novos vasos sanguíneos é um processo fisiológico 

extremamente importante que ocorre em diversos momentos durante a vida dos 

organismos animais, presente nas reparações teciduais e durante o ciclo reprodutivo 

das fêmeas. Porém, são nas patogenias que esse processo recebe maior atenção, 

como na artrite reumatóide e retinopatia diabética (FOLKMAN; SHING, 1992). Dentre 

os processos patológicos influenciados pela angiogênese, talvez um dos mais 

estudados seja o crescimento e metastatização de neoplasias sólidas (FOLKMAN, 

1976).  
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 Os camundongos geneticamente modificados, portadores de deleção em um 

dos alelos da conexina 43 (Cx 43+/-) tornaram-se importantes para ajudar na 

elucidação da participação dessa Cx durante a neovascularização. Nesta dissertação 

de mestrado as alterações em relação quantidade de vasos formados na córnea 

desses camundongos bem como a proliferação vascular e expressão das Cx37, Cx40, 

Cx43 foram estudadas e comparadas com camundongos selvagens para a Cx43 (Cx 

43+/+). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 COMUNICAÇÃO INTERCELULAR 

 

 

 Embora as células possuam aparatos independentes para manter suas 

próprias funções, algumas condutas e o próprio crescimento celular, dependem da 

interação com células vizinhas. A manutenção e a homeostasia tecidual são resultado 

da comunicação e da interação de uma célula com outra célula mais próxima 

(YAMASAKI, 1990). 

 A maioria das células possui duas maneiras de se comunicarem, uma delas é a 

comunicação mediada por hormônio no qual o contato entre células é dispensado. 

Na comunicação através de hormônios, se distinguem três variantes: a endócrina, a 

parácrina e a autócrina. Quando a célula secreta no meio extracelular o hormônio 

sinalizador, e que terá sua ação em outra unidade celular, mas no mesmo tecido, 

denominamos de parácrina. Porém, quando a unidade celular encontra-se em outro 

órgão, e o hormônio produzido alcança a célula alvo através da corrente sanguínea 

denominamos de endócrina. E finalmente, a sinalização autócrina quando a célula 

secreta o hormônio no meio extracelular e que terá sua ação no mesmo tipo celular 

que o produziu (DUKES, 1984). 

Uma outra forma de comunicação intercelular é mediada pelo contato direto 

entre células. As células adjacentes transferem sinais de comunicação entre si 

através de canais intercelulares. Existem três tipos de moléculas envolvidas no 
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contato direto entre células, classificadas de acordo com a função que desempenham 

as junções de oclusão que atuam no sentido de restringir a passagem de substâncias 

pelo espaço entre as células, as junções de ancoramento que promovem adesão de 

uma célula à outra ou a elementos da matriz extracelular e por fim as junções GAP 

(JC), que promovem a comunicação entre as células (YAMASAKI, 1990; YAMASAKI; 

NAUS, 1996). 

 

 

2.2 AS JUNÇÕES GAP 

 

 

A junção GAP (JG) é a única forma de comunicação direta de sinais entre 

células vizinhas (Figura 1). Esta junção é considerada mecanismo crucial para a 

manutenção da homeostasia celular além de várias outras atividades como a 

regulação do crescimento e diferenciação celular, resposta vasoativa das células 

endoteliais e condução elétrica nos tecidos excitáveis (GOODENOUGH et al., 1996; 

HÜLSER el al., 1998; POLACEK et al., 1997; ROZENTAL et al., 2000; SAFFITZ; 

YAMADA, 2000; STEINBERG, 1998; YAMASAKI et al., 1999).  

As JG podem ser encontradas em quase todos os tecidos dos mamíferos 

exceto nas células da circulação sanguínea e nas células musculares esquelética 

adulta. Diversas conexinas expressam características do próprio tecido e sua 

distribuição celular nos animais adultos implica em diferenciação funcional entre os 

diferentes tipos de canal (YAMASAKI; NAUS, 1999). 
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Figura 1 – Contato de duas membranas plasmáticas mostrando a presença das 
junções GAP. A conexina (subunidade protéica) é a unidade da JG, o 
arranjo de seis conexinas forma um conexon (em destaque no círculo). 
Cada conexon une-se a outro conexon da célula adjacente (destaque 
retangular), completando a JG. A figura também evidencia o espaço 
existente entre as membranas plasmáticas das células adjacentes. 
Onde ocorre a presença das placas juncionais há um espaço de 3.5 nm 
enquanto que em outras regiões, o espaço é de 20 nm (Adaptado de 
EVANS; MARTIN, 2002) 

 
 
 

 Estudos ultraestruturais, funcionais e eletrofisiológicos a fim de identificar e 

caracterizar as proteínas que formam a junção GAP, as Cxs, mostraram que as 

junções formam poros que permitem a passagem de íons e pequenas moléculas 

entre o citosol das células conectadas (STEINBERNG, 1998). Os canais permitem a 

passagem de moléculas com peso molecular inferior a 1000 Da, possibilitando assim 

a transmissão de moléculas como o segundo mensageiro inositol 1,4,5 trifosfato e o 

íon cálcio (YAMASAKI; NAUS, 1996). Vários outros pequenos metabólitos tais como 

nucleotídeos, açucares, aminoácidos e adenosina monofosfato também foram 
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identificados como moléculas que são transferidas através de junções GAP (BEYER; 

PAUL; GOODENOUGH, 1990). 

 O contato direto entre as células induz o desenvolvimento das junções 

intercelulares através das membranas plasmáticas adjacentes. O primeiro passo na 

formação da junção intercelular envolve o contato das células por meio de moléculas 

de adesão celular. Há uma correlação positiva entre a expressão das moléculas de 

adesão celular e as proteínas das junções GAP (YAMASAKI; NAUS, 1996). 

 As junções GAP são compostas por dois hemicanais, que é sua unidade 

ultraestrutural, chamadas de conexons. Os conexons são cilindros protéicos que 

formam um canal hidrofílico. Estes estão presentes na membrana plasmática das 

células e se ligam a conexons de células adjacentes formando os canais 

intercelulares. Cada hemicanal é composto por seis unidades de proteínas (Figura 2) 

(TRAUB et al., 1998; YAMASAKI et al., 1997; YAMASAKI et al., 1999).  

 

 

Figura 2 – Desenho esquemático de um hemicanal (conexon) que é formado por seis  
unidades de conexina. O conexon da direita apresenta-se aberto, ou seja, 
as conexinas estão dispostas formando um canal que permite a passagem 
de substâncias com peso molecular inferior a 1000 Da. O conexon da 
esquerda está fechado, ou seja, as conexinas estão dispostas de forma a 
não permitir a passagem de substâncias entre o citoplasma de células 
adjacentes (Adaptado de SÖHL; WILLECKE, 2004) 
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 Assim, cada canal de junção GAP é composto por 12 conexinas. A diversidade 

de canais que pode ser formada ocorre pela presença de mais de um tipo de 

conexina na junção. A constituição de cada conexon contribui para a seletividade dos 

canais podendo formar canais homotípicos, heterotípicos, homoméricos e 

heteroméricos (Figura 3). Um canal homomérico homotipíco é composto por 12 

subunidades de conexina iguais. Já um canal heterotípico homomérico, é formado 

por dois conexons diferentes, sendo cada um deles constituído por seis conexinas 

iguais. E, por fim, canais heteroméricos, que são aqueles formados pela união de 

conexons diferentes constituídos também por diferentes conexinas (BEYER et al., 

2000; GOODENOUGH et al., 1996; STEINBERG, 1998; ROZENTAL et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3 – Possibilidade de arranjo de conexinas para formar diferentes canais de 

comunicação (Adaptado de EVANS; MARTIN, 2002) 
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 A existência de JG formados por diferentes conexinas que resulta em poros de 

JG com diferentes condutâncias elétricas e propriedades voltagem dependente ficou 

evidenciada em diversos estudos eletrofisiológicos como o realizado por Brink (1996). 

Outros autores sugerem que os poros das JG além de apresentarem cargas elétricas 

selecionam moléculas pelo seu tamanho (VEENSTRA et al., 1995).  As células que 

expressam pelo menos dois tipos de conexinas possuem canais intercelulares com 

diferentes condutividades. As células são capazes de expressar conexinas de formas 

diferentes desenvolvendo assim funções variadas em relação à comunicação entre 

células (GOODENOUGH et al., 1996; STEINBERG, 1998). 

 Outros estudos in vitro também demonstraram que a permeabilidade, 

condutância e outras propriedades das JG são dependentes do tipo de conexinas que 

formam o canal (ELFGNG et al., 1995; VEENSTRA et al., 1995). A possibilidade da 

combinação de diversas conexinas para a formação do canal pode contribuir para 

uma diferenciação funcional nos diferentes tecidos (YEH et al., 1997). 

As JG podem ser encontradas na maioria dos tecidos nos mamíferos, exceto 

nas células do sangue e célula muscular esquelética. Com o isolamento de vários 

genes da conexina (Cx), pesquisadores têm estudado a especificidade da expressão 

de algumas proteínas da JG em determinados tecidos. Várias Cxs exibem a 

característica do próprio tecido, implicando em diferenciação funcional entre eles 

(BEYER et al., 2000; NICHOLSON et al., 2000; STEINBERG, 1998; YAMASAKI; NAUS, 

1996). A figura 4 mostra a presença de JG entre duas células endoteliais por meio de 

microscopia eletrônica de transmissão. 
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Figura 4 – Micrografia eletrônica de transmissão do endotélio capilar. Notar 
aderências juncionais (em destaque). Quando visualizadas no maior 
aumento notar estrutura pentalaminar da junção GAP (Adaptado de 
FIGUEROA;ISAKSON; DULING, 2004) 

 

 

2.3 AS CONEXINAS 

 

 

Nos mamíferos, as conexinas são codificadas por uma família multigênica 

representada nos camundongos por 20 genes e nos humanos por 21 genes (SÖHL; 

WILLECKE, 2004; WILLECKE et al., 2002). Desses genes identificados nas duas 

espécies, apenas 19 deles apresentam homologia. Os camundongos possuem o gene 

da Cx33 que no genoma humano não estão presentes, em contrapartida, os 

humanos apresentam os genes da CX25 e CX59 não presentes nos camundongos. A 

razão biológica para isso é desconhecida, além disso, as conexinas ortólogas não são 
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necessariamente expressas nos mesmos tecidos e, nem pelas mesmas células 

(SÖHL; WILLECKE, 2004). O cDNA que codifica as conexinas revela regiões de alta 

homologia e regiões de pequena ou nenhuma homologia, de forma que se 

estabeleceu uma classificação das conexinas representadas pelos pesos moleculares, 

relacionadas aos diferentes tecidos (Cx 26, Cx 30.3, Cx 31, Cx 31.1, Cx 33, Cx 32, Cx 

37, Cx40, Cx 43, Cx 45, Cx 46, Cx 50) (GOODENOUGH et al., 1996; YAMASAKI; 

NAUS, 1996).  

 As conexinas possuem uma estrutura básica comum que consiste em quatro 

domínios transmembrânicos conservados conectados a duas alças extracelulares, 

também conservadas, e uma citoplasmática. A alça citoplasmática e o COOH-terminal 

são únicos para cada conexina enquanto o NH2-terminal é conservado como 

demonstrado na figura 5 (BEYER, 1993). 

 

 

Figura 5 – Modelo de uma conexina. Os cilindros representam os domínios 
transmembrânicos (M1-M4). As alças entre os primeiro e o segundo 
domínios transmembrânicos e entre o terceiro e o quarto domínio são 
extracelulares (E1 e E2, respectivamente, cada uma com três resíduos 
conservados de cisteína (Adaptado de SÖHL; WILLECKE, 2004) 
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 Com base nas suas similaridades estruturais protéica, a família multigênica foi 

dividida em duas classes α e β. A classe α contém α1 (Cx43) e α2 (Cx38) e a classe 

β contém β1 (Cx32) e β2 (Cx26) e β3 (Cx31) (SAINIO et al., 1992). 

 A síntese da Cx43 é regulada por mecanismos transcricionais e pós 

transcricionais, seguido da oligomerização das seis subunidades da conexina dentro 

de hemicanais no complexo de Golgi, sendo então translocado para membrana 

plasmática. A translocação até a membrana plasmática ocorre devido à atração a 

locais onde haja conexons de células adjacentes formando o emparelhamento 

intercelular, unindo a cada dois conexons, até formar um canal completo (GIRÃO; 

PEREIRA, 2003; NAUS et al., 1993). 

 Simultaneamente a formação dos canais tipo GAP, ocorre a fosforilação das 

conexinas. A conexina 43, por exemplo, é fosforilada em vários sítios da carboxila 

terminal. Acredita-se que a Proteína Quinase dependente de AMP cíclico (PKA), V-

SRC, C-SRC ZO-1 sejam responsáveis por essa fosforilação (TROSKO; RUCH, 1998). 

 A fosforilação da Cx43 regula a reunião de junções tipo GAP para formar 

conexons funcionais na membrana plasmática, redireciona a conexina na membrana 

e altera a probabilidade de abertura e o fechamento do canal (CAMERON et al., 

2003). 

A degradação das conexinas ocorre através dos lisosomos e proteosomos e é 

estimulada pela sua própria fosforilação, no entanto esse mecanismo não esta bem 

esclarecido (GIRÃO; PEREIRA, 2003; NAUS et al., 1993) 
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2.4 A CONEXINA 43 

 

 

A Cx43 foi primeiramente descrita no coração, hoje se sabe que ela está 

presente em diversos tecidos. Os camundongos nulo-zigóticos (nocautes) para o 

gene da conexina 43 (Cx43-/-), morrem ao nascer devido a uma má-formação 

ventricular cardíaca (REAUME et al., 1995; STEINBERG, 1998). Yamasaki e Naus 

(1996) descreveram a expressão da conexina 43 nos seguintes órgãos e tecidos: 

coração, fígado, útero, ovário, pulmão, cérebro, testículo, estômago, intestino, 

córnea, tecido ósseo, placenta, cristalino e pele. Nesses tecidos e órgãos, a conexina 

pode estar presente nos miócitos, astrócitos, células endoteliais, fibroblastos, 

queratinócitos, células epididimais, células de Leyding, macrófagos, osteócitos, 

células В pancreáticas, células foliculares da tireóide, células epiteliais e trofoblastos 

gigantes. 

 No coração dos mamíferos, a Cx43 é a mais abundante nas junções 

intercelulares (BEYER; PAUL; GOODENPGH, 1987; YANCEY et al., 1989). Porém, a 

Cx43 não foi detectada em todos os tecidos cardíacos. Nos nodos sinoatriais e 

atriovetriculares de ratos (VAN KEMPEN, 1991) e de humano e bovino (OOSTHOEK 

et al., 1993) a Cx43 não foi detectada. 

 Na córnea dos animais, a Cx43 está presente nas células endoteliais e nos 

queratinócitos (RATKAY-TRAUB et al., 2001). In vitro, a conexina 43 é considerada a 

principal proteína constituinte da junção GAP do endotélio (DAVIES et al., 1997; 

DEPAULA et al., 1999). 
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2.5 CONEXINAS NA PAREDE VASCULAR E CÉLULAS ENDOTELIAIS 

 

 

A presença de quatro conexinas foi constatada na parede vascular através da 

detecção do RNA mensageiro, detecção de proteína e outros métodos indiretos: 

Cx43 (LITTLE et al., 1995; PEPPER et al., 1992; POLACEK et al., 1993; POLACEK et 

al., 1997; REED et al., 1993; VANRIJEN, et al., 1997), Cx40 (BRUZZONE et al., 1993; 

GROS et al., 1994; LITTLE et al., 1995; VANRIJEN et al., 1997), Cx37 (LARSON et 

al., 1995; LARSON et al., 1997; TRAUB et al., 1998; VANRIJEN et al., 1997; 

VEENSTRA et al., 1992) e a Cx45 (KRÜGER et al., 2000). 

As células musculares lisas da parede vascular expressam predominantemente 

a Cx43 e, em alguns momentos, Cx40 (LITTLE et al., 1995). Já as células endoteliais 

expressam as Cx37, Cx40 e Cx43 (LITTLE et al., 1995; PEPPER et al., 1992). As 

funções especializadas do endotélio requerem uma comunicação intercelular entre as 

próprias células endoteliais, entre as células endoteliais e os monócitos e entre as 

células endoteliais e outras células da parede vascular (POLACEK et al., 1997). 

Existem evidências de que as conexinas também exercem papel importante na 

transmigração de linfócitos através do endotélio. É possível que a sinalização entre 

células endoteliais seja modificada em condições patológicas como na inflamação, 

em que a migração trans-endotelial é essencial no recrutamento das células para 

resolução de um processo inflamatório (OVIEDO-ORTA et al., 2002). 

Estudos in vitro demonstraram que no endotélio vascular existem diferenças 

no modelo de distribuição de determinadas conexinas expressas nas junções GAP. A 
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expressão diferencial das conexinas pode contribuir na modulação da função das 

junções nos diferentes segmentos da parede vascular (YEH et al., 1997). 

 A expressão das Cx37, Cx40 e Cx43 foram estudas em arteríolas de 

mesentério de ratos através de imunofluorescência. A expressão das Cx40 e Cx43 foi 

abundante nas maiores arteríolas (30-40µm) assim como nas arteríolas terminais e 

capilares. A Cx37 foi encontrada na maioria, mas não em todas as arteríolas 

estudadas. Já as vênulas mesentéricas, não apresentaram marcação para nenhuma 

conexina (GUSTAFSSON et al., 2003). 

Embora as células endoteliais expressem as Cx37, Cx40 e Cx43 (LITTLE et al., 

1995; PEPPER et al., 1992), nos grandes vasos como aorta de camundongos, as 

células endoteliais expressam predominantemente as conexinas 37 e 40 (SIMON; 

McWHORTER, 2002). Em estudos com animais deficientes em conexinas 37 e 40, 

Simon e McWhorter (2002) mostraram a importância dessas proteínas para o 

desenvolvimento normal e manutenção do sistema vascular de camundongos. 

Animais que apresentam deficiência das Cx37 e Cx40 morrem após o primeiro dia de 

nascimento e apresentam severas anormalidades vasculares em pele, testículos, 

intestino, estômago e pulmões. Em outro estudo, esses mesmos autores verificaram 

a comunicação intercelular e os níveis das Cx37 e Cx40 em células endoteliais de 

aorta de camundongos em fase embrionária. Houve diminuição da comunicação 

intercelular nos animais deficientes da Cx40 sendo que, nos animais mais novos, 

essa diminuição foi mais acentuada. Não foi observada diferença na comunicação 

intercelular nos animais deficientes da Cx37, porém, nos animais que apresentavam 

deficiência das Cx37 e Cx40 a comunicação foi interrompida. A ausência de uma 
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conexina resultou na superexpressão da outra mostrando uma mútua dependência 

para máxima expressão no endotélio vascular (SIMON; MCWHORTER, 2003). 

 A Cx43 apresenta alta expressão nas células endoteliais no cérebro fetal em 

desenvolvimento, possivelmente relacionado à formação dos vasos no córtex 

cerebral, pois, no cérebro humano já formado, a Cx43 não é detectada. A Cx43 

também apresenta alta expressão nas células endoteliais de astrocitomas. A alta 

expressão desta proteína de junção GAP no cérebro em desenvolvimento bem como 

em tecido cerebral tumoral, pode estar relacionada ao desenvolvimento vascular 

cerebral e angiogênese tumoral (ERREDE et al., 2002). 

 Em célula endotelial e célula muscular lisa de vasos cerebrais bem como no 

cremaster de ratos foram observadas as Cx43 e Cx40. Ambas as proteínas foram 

identificadas através de imunofluorescência indireta e, em muitos casos, foram 

identificadas na mesma placa juncional (LITTLE et al., 1995).  

 Yeh et al. (1997), estudaram a localização e expressão de conexinas nas 

células endoteliais na artéria aorta de ratos. Demonstraram que a maioria das células 

expressa simultaneamente as Cx40 e Cx43, embora algumas junções expressavam 

somente uma ou outra conexina. Após três anos, Yeh et al. (2000), mostraram que 

as conexinas estão distribuídas e expressas diferentemente nas diversas fases de 

vida dos ratos. O estudo foi novamente realizado em aorta de ratos e envolveram as 

conexinas 37, 40 e 43. As três conexinas, em geral, tiveram sua expressão máxima 

no nascimento. A Cx43 apresentou declínio progressivo com o tempo enquanto que, 

a Cx40 manteve alta expressão durante todo o experimento. Por sua vez, a Cx37 

apresentou várias oscilações. Essa diferenciação na expressão das conexinas indica 

que a comunicação intercelular no endotélio, não é estacionária após o nascimento, 
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e sugerem que complicados mecanismos e interações estão envolvidos na regulação 

individual das conexinas. 

 Em diversos tecidos e células, o RNA da Cx37 foi identificado, tais como 

coração, útero e ovário de rato, coração de camundongo, células endoteliais da veia 

umbilical de humanos, células endoteliais aórtica bovina e célula muscular lisa de 

aorta de rato (REED et al., 1993). Camundongos com fenótipo deficiente da Cx37 

apresentam hemorragia intensa e esterilidade das fêmeas (EVANS; MARTIN 2002). 

Cultura de células endoteliais proveniente de aorta bovina e endotélio bovino 

apresentou altos níveis de RNA das Cx37 e Cx40, porém na cultura de células 

endoteliais proveniente de vasos de pequeno calibre da retina somente a Cx43 

apresentou alta expressão (REED et al., 1993). Esse resultado mostra mais uma vez 

que o padrão de expressão das conexinas nas células endoteliais é muito variado. 

 Gabriels e Paul (1998) realizaram um estudo a fim de identificar e avaliar o 

padrão de distribuição das conexinas nas células endoteliais de aorta de ratos in situ. 

As Cx37 e Cx40 foram as mais freqüentes nas aortas torácica e abdominal. Em 

contrapartida, a Cx43 não foi detectada na maioria das células endoteliais, porém 

apresentou grande abundância nas células próximas a regiões de grande turbulência 

sanguínea. Quando uma ligadura parcial do vaso foi realizada, diminuindo o fluxo 

sanguíneo em aproximadamente 30%, houve grande aumento da Cx43 após 8 dias 

do procedimento, indicando que o estresse pode elevar a expressão da Cx43 nas 

células endoteliais de grandes vasos.  
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2.6 ANGIOGÊNESE 

 

 

A angiogênese, formação e crescimento de vasos sanguíneos a partir de vasos 

pré-existentes é um processo fisiológico dos organismos, responsável pelo 

crescimento, manutenção e maturação dos tecidos normais (FOLKMAN; SHING, 

1992; LICHTENBERG et al., 1997).  

No organismo adulto, a formação vascular aparece nos processos de 

regeneração endometrial e nas reparações teciduais. Mas, são em algumas 

patologias, que a neovascularização têm maior importância como é o caso da atrite 

reumatóide, psoríase, retinopatia diabética e no crescimento dos tumores. Nas 

neoplasias, a neovascularização é responsável pelo seu crescimento e disseminação 

(CARMELIET; JAIN, FOLKMAN; SHING, 1992; FOLKMAN, 1995; LICHTENBERG et al., 

1997). 

 Um grande número de fatores angiogênicos funciona como mecanismo 

protetor do tecido normal e são ativados quando a neovascularização deve ocorrer, 

mas também promovem uma formação vascular patológica em certas doenças 

(ANDRADE et al., 1997). Sob condições de equilíbrio, o endotélio vascular possui 

baixa taxa de proliferação, onde figuras de mitoses são raramente observadas. 

Porém, quando as células são estimuladas, saem do estado Go e dão início ao 

processo de divisão celular. As células que constituirão os novos vasos sanguíneos 

são formadas por duplicação simples, que mantêm sua capacidade mitótica mesmo 

após a especialização (ALBERTS et al., 1994). 
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 Em animais adultos, a angiogênese se apresenta como um processo 

multifacetado, composto de diversas fases que requerem estudo mais aprofundado. 

A ligação entre angiogênese e inflamação é evidente, os dois processos são muito 

próximos, devido ao número de fatores que modulam ambos os mecanismos, 

levando à profunda inter-relação entre eles (RISAU, 1997). O processo dentre o qual 

essa íntima relação entre angiogênese e inflamação fica demonstrada é durante a 

reparação tecidual (ROBBINS, 1994). 

 A neovascularização também contribui para o aporte de células inflamatórias à 

lesão. A migração de granulócitos através de vasos neoformados foi observada por 

Cliff (1965), quando estudou a cinética da cicatrização através do implante de 

câmaras transparentes em orelhas de coelhos. 

 

 

2.7 ETAPAS DE NEOFORMAÇÃO VASCULAR 

 

 

O processo de angiogênese é dividido em quatro etapas, iniciando com a 

degradação da matriz extracelular adjacente, seguida da migração celular, 

proliferação e reorganização das células endoteliais para formar o tubo capilar. Os 

vasos que irão fornecer as células endoteliais para a formação dos brotos capilares 

dilatam-se. Logo após, ocorre à degradação da matriz extracelular do tecido 

adjacente através da síntese e secreção de enzimas proteolíticas pelas células 

endoteliais, permitindo que estas consigam penetrar na membrana basal. Assim, a 
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célula endotelial consegue migrar na direção da fonte de um estímulo angiogênico 

(AUERBACH et al., 2003; FOLKMAN, 1982; FOLKMAN; SHING, 1992). 

Ainda segundo Folkman e Shing (1992), simultaneamente a essa migração 

ocorre à proliferação celular. As células alinham-se formando tubos capilares, e 

depositam a matriz extracelular contribuindo assim para a morfogênese. Nos vasos 

em crescimento, é rara a presença de pericitos, células semelhantes à musculatura 

lisa, que envolvem os capilares endoteliais, eles somente aparecerão nos capilares 

maduros. A figura 6 mostra esquematicamente a estrutura de um capilar sanguíneo. 

 

 

 

Figura 6 – Desenho esquemático de um capilar sanguíneo. Notar a presença de duas 
células endoteliais e a interfase entre elas. Externamente ao capilar, a 
presença de uma lâmina basal. As células endoteliais apresentam poros 
embora nem todo capilar apresente (Adaptado de JUNQUEIRA; 
CARNEIRO, 1995) 
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2.8 COMUNICAÇÃO ENTRE CÉLULAS ENDOTELIAIS 

 

 

 O endotélio responde imediatamente as alterações de fluxo sangüíneo, com 

mudanças na concentração intracelular de moléculas e íons. Esta comunicação entre 

células ocorre pela migração de moléculas através das junções GAP (DAVIES et al., 

1997; DEPAOLA et al., 1999). 

 Durante um reparo endotelial, a migração das células é coordenada pela 

transmissão de sinais entre células vizinhas. Este reparo que pode ocorrer na 

reparação endotelial de uma área lesada ou, durante a formação de um broto capilar 

no processo de angiogênese (PEPPER et al., 1989).  

 A comunicação entre células da parede vascular ainda não esta totalmente 

entendida. Acredita-se que a comunicação através de canais é importante na 

vasodilatação arteriolar. A comunicação entre o endotélio e a célula muscular lisa 

possivelmente controla o tônus nos vasos de grande calibre (PEPPER et al., 1992). 

Rozental et al. (2000), relatam que a coordenação do tônus dos vasos se deve à 

produção e distribuição de óxido nítrico através das junções intercelulares. 

Alguns estudos têm relacionado às conexinas das células endoteliais com 

diversas patologias vasculares. Haefliger e Meda (2000) demonstraram que na 

hipertensão crônica em ratos há uma alteração da expressão da Cx43 nas células 

musculares lisas da parede dos vasos, sugerindo que a comunicação entre células 

mediada pela Cx43 pode contribuir para a regulação da elasticidade da parede 

vascular. Em geral, houve aumento da expressão da Cx43 acompanhado por uma 

maior elasticidade do vaso.  
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 Liao et al. (2001) também relacionaram a expressão da Cx43 com as 

alterações vasculares. Utilizando camundongos com deleção da Cx43 

especificamente nas células endoteliais, verificaram que a não expressão da Cx43 no 

endotélio provocou hipotensão e bradicardia nesses animais. Essa hipotensão estava 

associada à elevação plasmática de nitrato (indicador da produção de óxido nítrico) e 

a presença de angiotensina I e angiotensina II no plasma sanguíneo (LIAO et a., 

2001). 

Severs et al. (2001) relataram alteração na expressão de conexinas em células 

musculares lisas das paredes dos vasos que apresentavam alteração de fenótipo 

durante a progressão de lesões de arteroesclerose e após injúria nas arteríolas. Em 

modelos de estudo in vivo de hipertensão, os animais apresentam diminuição da 

expressão da Cx40 nas células endoteliais de arteríolas e, isso parece estar 

relacionado ao sistema renina-angiotensina. Da mesma maneira, animais que 

apresentam deleção do gene da Cx40 são naturalmente hipertensos (RUMMERY; 

HILL, 2004). 

Ainda sobre a Cx40, camundongos que apresentam deficiência da Cx40 

apresentam arritmia atrial, uma vez que esta conexina está localizada nas células 

endoteliais principalmente do tecido cardíaco (EVANS; MARTIN, 2002). 
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2.9 MODELOS DE ESTUDO DE VASOS NEOFORMADOS 

 

 

 O estudo dos vasos neoformados vem sendo realizado em função do 

desenvolvimento de diferentes modelos experimentais que reproduzem a 

angiogênese. A formação de vasos pode ser estudada in vitro através das culturas 

celulares, como por exemplo, anel aórtico de rato em gel de colágeno, células 

endoteliais capilares ou células aórtica bovina; permitindo assim, uma avaliação 

quantitativa do processo. Esses modelos fornecem informações essenciais para uma 

primeira análise, mas devem ser interpretados cautelosamente. A cinética e 

quimiotaxia da célula endotelial assim como sua proliferação e a formação tubular 

precisam ser estudadas in vivo (AUERBACH et al., 2003). 

A experimentação in vivo tende a ser mais complexa e de difícil execução, pois 

muitas vezes, necessita de procedimento cirúrgico e demanda mais tempo. Porém, é 

essencial que seja realizada devido à natureza complexa da resposta vascular, que 

muitas vezes, pode diferenciar dos estudos in vitro (AUERBACH et al., 2003). 

Um dos primeiros modelos desenvolvidos para o estudo da neovascularização 

foi o implante de câmaras transparentes em orelhas de coelhos realizado por 

Sandison (1928) que pôde observar a proliferação de novos vasos para o interior da 

câmara. Alguns tecidos, pela característica de transparência, têm sido utilizados no 

estudo dos eventos dinâmicos da angiogênese, tais como: córnea, membrana cório-

alantóide, mesentério e cremaster (NICIPORCITAS, 1992). 

 A membrana cório-alantóide de ovo embrionado começou a ser utilizada 

experimentalmente pelos embriologistas há mais de 50 anos. E, ainda hoje, é 
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utilizada como selecionador rápido de substâncias com possível atividade angiogênica 

ou anti-angiogênica (FOLKMAN, 1985). A quantificação da neovascularização tem 

sido aprimorada permitindo mensurar as possíveis alterações após contato com 

diferentes substâncias (AUERBACH et al., 2003).   

 A utilização do mesentério de rato, assim como do músculo cremaster são 

modelos que permitem, por transparência, a observação dos vasos formados. A 

angiogênese pode ser avaliada após a inoculação de substâncias, ferimentos 

cirúrgicos ou implante tumoral (NORRBY et al., 1990; SCHOEFL, 1963). 

O tecido subcutâneo também pode ser utilizado para estudo da angiogênese. 

O modelo de indução de bolsa de ar com posterior injeção de agentes irritantes 

(ISAJI et al., 1989) ou com introdução de pedaços de esponja está sendo cada vez 

mais utilizado. Andrade et al. (1997) estudaram a angiogênese no subcutâneo de 

camundongos por meio do implante pequenas esponjas em forma de disco, 

constituídos de poliéster e poliuretano. Segundo os autores, este modelo é de fácil 

execução, permite a avaliação do potencial angiogênico e anti-angiogênico de 

substâncias e possibilita a quantificação e análise dos vasos formados.  

 

 

2.10 CAUTERIZAÇÃO CORNEAL COM CRISTAL DE NITRATO DE PRATA 

 

 

 O modelo de cauterização corneal com cristal de nitrato de prata, assim como 

os de implantes corneais de polímeros ou frações tumorais sólidos, são ainda hoje 

um dos modelos mais explorados de neovascularização. Sua principal vantagem é 



REVISÃO DA LITERATURA  37   

pelo fato do tecido corneano ser, na maioria das espécies animais, e inclusive nos 

camundongos, um tecido avascular. Além disso, sendo predominantemente 

transparente, a córnea não representa barreira para a visualização do crescimento de 

vasos em seu estroma a partir de um estímulo, sendo, portanto um tecido de 

excelência para o estudo da neovascularização (JAIN et al., 1997; KLINTWORTH, 

1977; KNIGHTON et al., 1983). 

 Após a cauterização da córnea com cristal de nitrato de prata, pode-se 

observar crescimento de vasos neoformados a partir do plexo pericorneal, sendo 

possível descrever as etapas da neoformação vascular bem como, a permeabilidade 

dos vasos sob microscopia de luz comum e microscopia eletrônica (SCHOEFL, 1963). 

 

 

2.11 ESTRUTURA HISTOLÓGICA DA CÓRNEA 

 

 

 A córnea, estrutura que limita a porção anterior do bulbo ocular constitui uma 

barreira contra agressões externas (DYCE et al., 1990). Trata-se de uma estrutura 

não pigmentada e avascular que se divide em quatro camadas distintas: epitélio, 

estroma, membrana de Descemet e endotélio (Figura 7). O epitélio é do tipo 

pavimentoso estratificado não queratinizado compreendido por várias camadas de 

células poliédricas e cilíndricas que ficam aderidas à membrana basal através de 

hemidesmossomos (KIRSCHNER, 1990).  

 O estroma corresponde cerca de 90% da espessura total da córnea sendo 

constituídos por fibras colágenas dispostas paralelamente, fibrócitos, ceratócitos, 
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substância fundamental e, ocasionalmente linfócitos, macrófagos e neutrófilos 

(SLATTER, 1990). 

 A membrana Descemet é elástica e composta por filamentos de colágeno finos 

está sujeita a protusões quando o epitélio e o estroma são lesados (SLATTER, 1990). 

À microscopia eletrônica de transmissão observam-se duas camadas pouco definida 

sendo uma adjacente ao estroma, composta pelo colágeno tipo II, e a outra com 

características de membrana basal (WARING, 1984). 

 O endotélio caracteriza-se por uma camada única de células hexagonais ou 

poligonais e são estruturalmente interligadas através de desmossomos (GIRARD, 

1981). 

 

Figura 7 – Desenho tridimensional da córnea. Notar a presença do epitélio 
pavimentoso estratificado formado por células poliédricas e cilíndricas, 
logo abaixo a membrana basal e o estroma com a presença de 
fibroblastos (Adaptado de HOGAN; ALVARADO; WEDDELL, 1971. apud 
JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995. p. 397)1 

1- HOGAN, J.; ALVARADO, J. A.; WEDDELL, J. E. Histology of the human eye, Sauders, 1971.
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2.12 INVASÃO VASCULAR NA CÓRNEA 

 

 

 O endotélio vascular, sob condições de homeostase, possui baixa taxa de 

proliferação, com raras figuras de mitoses, tendo como função suprir 

adequadamente os tecidos (ALBERT et al., 1989). 

 Porém, a vascularização corneal é um importante processo que permitirá a 

regeneração e cicatrização do tecido corneano. Sua ocorrência é comum após 

infecções induzidas por microorganismos, injúrias traumáticas ou após injuria por 

substâncias químicas. Nos casos em que a camada superficial da córnea é atingida, 

há formação de vasos que se originam do limbo. Quando a lesão afeta o estroma 

corneano, os vasos originam-se por anastomose das arteiras ciliares (KLINTWORTH, 

1977). 

Muitos fatores influenciam o crescimento vascular e várias teorias foram 

propostas para explicar essa formação. Diferentes tipos celulares participam deste 

processo através da produção de fatores angiogênicos. Uma explicação aceita é que 

a migração das células endoteliais ocorre de uma região de baixa concentração de 

determinada substância para uma região com alta concentração desta substância. 

Um ou mais fatores são capazes de iniciar um crescimento capilar direcional 

(KLINTWORTH, 1977). 

Algumas células foram descritas como participantes da neovascularização 

como os linfócitos (SIDKY; AUERBACH, 1975), mastócitos (NORRBY et al., 1989), 

possivelmente os neutrófilos (SHAW et al., 2003) e os macrófagos devido a sua 

grande atividade secretora de fatores angiogênicos (SUNDERKOTTER et al., 1990). 
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A participação dos macrófagos ficou evidenciada após um experimento 

realizado por Clark e colaboradores (1976) no qual macrófagos implantados nas 

córneas de coelhos poderiam induzir neovascularização corneal. Os fatores 

produzidos por macrófagos somente são secretados quando estas células estão 

ativadas, com sua atividade fagocítica aumentada. Esta ativação pode ocorrer por 

produtos microbianos, por citocinas ou por baixas tensões de oxigênio (KNIGHTON et 

al., 1983). 

Shaw e colaboradores (2003) mostraram em experimento utilizando córnea de 

camundongos uma acentuada diminuição da angiogênese em um grupo de animais 

com neutropenia em comparação com camundongos controle, sugerindo que os 

neutrófilos participassem da angiogênese através de liberação de fatores 

estimulatórios. Alguns desses fatores angiogênicos tais como VEGF (fator de 

crescimento endotelial vascular), TGFα e TGFβ1 (transforming growth factor), foram 

identificados em córnea através de marcação imunoistoquímica durante o processo 

de neovascularização de diferentes patogenias de córnea (CURSIEFEN et al., 2000). 

Outras substâncias indutoras de angiogênese como a prostaglandina E1 e E2, TNFα 

(Fator de necrose tumoral), fatores de crescimento de fibroblasto (aFGF/bFGF) e as 

interleucinas 1 e 8 estão envolvidas na neovascularização corneal de humanos 

(CURSIEFEN; SCHÖNHERR, 1997, ROCHELS, 1984, CHENG et al., 1998). 

A angiogênese ou formação de novos vasos no organismo adulto é quase 

inexistente e esta limitada a algumas condições como no reparo tecidual, 

regeneração endometrial e desenvolvimento de processos (Andrade et al., 1997). 

Como processo fisiológico dos organismos, a angiogênese é responsável pelo 
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crescimento, manutenção e maturação dos tecidos normais (FOLKMAN; SHING, 

1992). 

A importância do estudo da neovascularização se deve principalmente ao fato 

deste processo estar presente em uma série de condições patológicas. Podemos 

destacar a artrite reumatóide, psoriase, retinopatia diabética e no crescimento e 

disseminação dos tumores (CARMELIET; JAIN, FOLKMAN; SHING, 1992; FOLKMAN, 

1995; LICHTENBERG et al., 1997). 

Patologias não neoplásicas podem ocorrer por excesso ou por falta de 

formação de vasos. A neovascularização ocular e a artrite reumatóide, por exemplo, 

aparecem quando há aumento da expressão de substância que promovem 

angiogênese, como é o caso do VEGF ou aumento do número de células 

inflamatórias que secretam fatores angiogênicos. Na psoríase, a vascularização em 

excesso ocorre devido aos baixos níveis trombospondina que deveriam inibir a 

formação de vasos. Já as úlceras duodenais são relativamente deficientes de 

capilares sanguíneos (FOLKMAN, 1995). 

Nas patologias neoplásicas, a angiogênese a cada ano recebe maior 

importância. É através dos vasos neoformados que a massa tumoral consegue se 

expandir. Essa expansão tumoral não ocorre somente pela perfusão sanguínea, mas 

estimulação parácrina das células tumorais através de numerosos fatores de 

crescimento e pelas proteínas da matriz que são produzidas pelas células endoteliais 

dos novos capilares (HAMADA, et al., 1992). 

A angiogênese também é importante na disseminação de tumores, as bases 

biológicas do mecanismo de metástase ainda é pouco compreendido, razões pelas 

quais as metástases aparecem anos após a remoção do tumor primário, por 
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exemplo, ainda não foram bem esclarecidas (FOLKMAN, 1995). Desta maneira 

estudos científicos com finalidade de entender um pouco mais sobre o complicado 

processo de angiogênese, ajudariam controlar doenças relacionadas a 

neovascularização. Diversos fatores anti-angiogênicos vem sendo identificados ao 

longo desses anos, muitos deles com aplicações clínicas, mas ainda pouco se sabe a 

respeito do processo de formação de vasos. Uma maneira de entender a formação 

de novas células endoteliais e a eficiente organização a fim de formar o tubo 

sanguíneo pode ser através da elucidação da comunicação entre as células 

endoteliais. 

O estudo das conexinas nas células endoteliais no momento de formação de 

vasos pode ajudar a entender esse processo, numa tentativa de interferir e controlar 

esse mecanismo.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a influência da deleção de um dos alelos da Cx43 na neovascularização 

experimentalmente induzida através da cauterização com cristal de nitrato de prata 

em córnea de camundongos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Quantificar os vasos neoformados após a cauterização com nitrato de prata em 

camundongos heterozigotos (Cx43+/-), deficientes da conexina 43 comparando com 

camundongos selvagens (Cx43 +/+). 

 

- Estudar a proliferação das células endoteliais de córnea de camundongos por meio 

da detecção do PCNA por Western blot. 

 

– Avaliar a expressão da Cx43 em córnea de camundongos Cx43+/+ e Cx43+/- por 

Western blot. 
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- Avaliar a influência da deleção de um dos alelos da Cx43 sobre a expressão das 

Cx37 e Cx40 nas células endoteliais de córneas de camundongos por Western blot. 

 

– Identificar por meio de microscopia eletrônica de transmissão as membranas 

celulares e as junções comunicantes nas membranas endoteliais durante o processo 

de neovascularização. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

 Foram utilizados camundongos deficientes em Cx43 originalmente 

estabelecidos por Reaume et al. (1995), e comprados dos Laboratórios Jackson pela 

International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, França, e que foram 

doados pelo Dr. Hiroshi Yamasaki (Kanagawa – Japão) ao Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, onde se encontram atualmente. O background genético original desses 

camundongos era proveniente da linhagem C57BL/6, a qual foi cruzada com 

camundongos CD1 para gerar camundongos heterozigotos (Cx43+/-) deficientes em 

Cx43, e com background genético da linhagem CD1. Os camundongos (nocautes) 

nulo-zigotos para Cx43 (cx43-/-) morrem ao nascer devido à má formação cardíaca 

(REAUME et al., 1995), e por isso, não serão utilizados nestes experimentos. 

 Esses animais foram mantidos no Biotério do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, em 

gaiolas de polipropileno com top filter (microisoladores), recebendo água filtrada e 

ração comercial Guabi® ad libitum. As salas onde os animais eram mantidos 

apresentam temperatura de 22± 2°C, umidade relativa do ar de 40 a 75%, com 20 

trocas de ar filtrado/hora. O fotoperíodo tem ciclo de luz de 12 horas de claro e 12 

horas de escuro controlado por “timer” marca L&D®. É considerado um biotério de 
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animais de padrão sanitário convencional controlado. Este projeto foi previamente 

apreciado e aprovado pela Comissão de Bioética da FMVZ-USP, protocolo número 

322/2003. 

 

 

4.2 CERTIFICADO DE BIOSSEGURANÇA E NORMAS PARA A MANUTENÇÃO E      

     TRABALHOS EM CONTENÇÃO COM ANIMAIS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

 

 

 O biotério do Departamento de Patologia da FMVZ – USP, bem como o 

Laboratório de Oncologia Experimental, possuem extensão do certificado de 

biossegurança da FMVZ USP (CQB n° 100/99). De acordo com as informações da 

Comissão Interna de Biossegurança (CIBio), com base na instrução normativa da 

CTNBio n° 12, publicada no Diário Oficial da União n° 100-E, de 28 de maio de 1998, 

Seção 1, páginas 10 –12. Os animais estão alojados em sala isolada na área de 

criação do Biotério da FMVZ-USP, que foi especialmente preparada para receber 

esses animais. Para tanto, foram vedadas todas as possíveis passagens de inseto e 

de camundongos. Os animais encontram-se em caixas com filtros apropriados. Há 

cartazes indicativos da presença desses animais nos locais em que os mesmos são 

manipulados. 
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4.3 GENOTIPAGEM 

 

 

 Para a genotipagem dos camundongos, utilizou-se a técnica de extração 

Salting Out, para isso, um fragmento de cerca de 1 cm da cauda, foi cortado e 

imediatamente acondicionado em nitrogênio líquido. As caudas foram mantidas em 

freezer a -80°C até a análise. Para a extração do DNA, as caudas foram maceradas e 

colocadas em um tampão de extração contendo a proteinase K (Tris HCl 50mM, 

EDTA 10mM, SDS 0,5% e proteinase K 1,5mg/mL). As caudas em meio a esta 

solução foram colocadas em banho-maria a 65°C durante 2 horas. Após este período 

de incubação, foram acrescidas as amostras 100µL de NaCl 6M e os tubos agitados 

vigorosamente. As amostras foram centrifugadas a 6.000 rpm a 4°C durante 20 

minutos. Cerca de 0,7 mL do sobrenadante foi transferida para um novo tubo 

contendo 500µL de etanol absoluto a fim de precipitar o DNA. Após nova 

centrifugação, o DNA foi lavado com etanol 70% e dissolvido em 0,5 mL de TE e 

mantido a 4°C até amplificação. O DNA foi solubilizado à 65°C durante 30 minutos e 

a quantificação a 280nm numa diluição de 1:20. 

A amplificação do DNA foi realizada com primers da Life Techonologies do 

Brasil Ltda, aliquotados de forma que a concentração ficasse 0,5mM. Os primes 

foram: Cx43 senso 5’CCCCACTCTCACCTATGTCTCC3’ e anti-senso 

5’ACTTTTGCCGCCT AGCTATCCC3’ neo senso 5’GGCCACAGTCGATGAATCCAG 3’ e 

anti-senso 5’TATCCATCATGGCTGATGCAA 3’ (YAMAKAGE et al., 1998). A reação da 

polimerase em cadeia (PCR) foi realizada durante 1 ciclo, na condição de 94°C por 2 
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minutos, 35 ciclos a 94°C por 30s, 55°C por 1 minuto, 72°C por 4 minutos, 1 ciclo a 

72°C por 4 minutos e 1 ciclo a 4°C por 60 minutos. 

A corrida eletroforética foi realizada em gel de agarose preparado na 

concentração de 1,5% (diluído em tampão TBE) a 70W por 40 minutos. 

Posteriormente o gel foi corado por 15 minutos com brometo de etídeo. Os genes da 

Cx43 e neo foram amplificados e fotografados no aparelho Image Master Plus®. 

 

 

4.4 CAUTERIZAÇÃO CORNEAL 

 

 

 Para se estudar a neovascularização em córnea de camundongos, um estímulo 

químico, físico (traumático), ou até mesmo implante de células, exsudatos 

inflamatórios e microrganismos deve ocorrer, causando uma lesão no epitélio 

corneano que estimulará a neovascularização no intuito de promover o reparo 

tecidual. Neste experimento provocamos a lesão na córnea através da cauterização 

com cristal de nitrato de prata (Adaptado de MUTHUKKARUPPAN; AUERBACH, 1979). 

As córneas foram removidas e analisadas 2 e 6 dias após a lesão. 
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4.4.1 – Anestesia 

 

 

Os camundongos foram anestesiados por meio da administração de anestésico 

injetável intraperitoneal pentobarbital sódico (Hypnol® 3%), na dose de 60mg/Kg. 

Quando os animais estavam em plano anestésico, uma gota de colírio anestésico 

local (Visonest®) foi instilado em cada olho. 

 

 

4.4.2 – Cauterização Corneal 

 

 

Foi realizada mediante o posicionamento de ponta de cristal de nitrato de 

prata na região central das córneas de ambos os globos oculares, com o auxílio de 

uma pinça, durante 10 a 15 segundos, para provocar a lesão. 

 

 

4.4.3 – Analgesia Pós-cauterização 

 

 

A fim de minimizar o incomodo da cauterização corneal, foram administrados 

3 doses do opióde bupremorfina na dose de 0,1mg/Kg por via subcutânea a cada 12 

horas.  
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4.5 COLHEITA DO MATERIAL PARA ANÁLISE DA MORFOLOGIA VASCULAR 

 

 

Os animais foram novamente anestesiados com pentobarbital sódico 

(Hypnol® 3%) na dose de 90mg/Kg por via intraperitoneal. Quando anestesiados, os 

animais receberam 500 U.I. de heparina também por via intraperitoneal, para evitar 

a coagulação do sangue durante a exsangüinação. Em seguida, foi realizada uma 

incisão cutânea na linha média. A musculatura da parede abdominal logo abaixo do 

diafragma foi incisada e afastada. Então realizou-se a abertura da cavidade torácica 

através da incisão do diafragma seguida da secção mediana do esterno. Com a 

cavidade torácica aberta realizou-se exsangüinação através da incisão na ponta do 

ventrículo direito. Através da introdução de uma cânula no interior do ventrículo 

esquerdo administrou-se 10 mL de PBS, a fim de limpar os leitos dos vasos. Feito 

isso, foram administrados 10 mL de tinta da China (Faber-Castell, preto) para o 

preenchimento dos leitos vasculares. Então os globos oculares foram enucleados e 

fixados em formol a 10%. 

 Ao passar 48 horas, os globos oculares foram desidratados em soluções 

crescentes de álcoois (50° GL, 60°GL, 70°GL, 80°GL, 95°GL e absoluto, 24 horas em 

cada solução), diafanizados em benzol (duas passagens de 24 horas cada) e, 

posteriormente, mantidos em solução de salicilato metila e benzoato de benzila 

(método de Spaltholz, proporção 5:3). Em seguida, seccionou-se as córneas em 2 

partes iguais e cada fragmento foi estendidos por 24 horas entre duas lâminas 

presas com pregadores. As lâminas foram montadas em resina sintética 

(Permount®), entre lâmina e lamínula e observadas em microscópio de luz comum.  
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4.6 COLHEITA DO MATERIAL PARA WESTERN BLOT E ULTRAESTRUTURA 

 

 

 Para análise ultraestrutural e para detecção de proteínas, os animais foram 

eutanasiados com sobredose de pentobarbital sódico por via intraperitoneal e as 

córneas armazenadas em glutaraldeído e nitrogênio líquido respectivamente. 

 A eutanásia dos animais (com sobredose de anestésico) foi realizada conforme 

recomendações internacionais (CCPA, 1998). 

 

 

4.7 MORFOMETRIA DOS VASOS NEOFORMADOS 

 

 

 As áreas preenchidas com tinta da China são correspondentes aos vasos 

neoformados. Os vasos foram quantificados em sistema de análise de imagem 

computadorizado (Image-Pro-Plus®), a fim de se avaliar a proporção da área da 

córnea ocupada por vasos sanguíneos.  

 Os vasos foram observados com aumento de 40 vezes (objetiva de 4 vezes) e 

então quantificados. As imagens dos vasos repletos de tinta da China foram então 

captadas por câmara de televisão acoplada ao computador. Foram utilizados dois 

métodos para avaliação da neovascularização. 

O primeiro destina-se a quantificação dos vasos neoformados nas córneas 

através da área de ocupação vascular. Foram utilizados campos imediatamente 

acima do plexo pericorneal medindo 638 mm2. Essa medida foi estabelecida no 
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sistema de análise de imagem, permitindo padronizar a avaliação. Pelo fato da 

córnea ser um tecido avascular, todos os vasos encontrados na região pré-

estabelecida correspondem a vasos neoformados. Em seguida, a porcentagem de 

ocupação por vasos recém formados foi calculada. 

O segundo método visou mensurar o comprimento dos vasos neoformados, e 

verificar se esses atingiram a lesão. O maior vaso formado foi mensurado a partir do 

plexo peri-corneal até a broto capilar. À distância entre o plexo peri-corneal e a 

borda da lesão também foi mensurada a fim de verificar qual a porcentagem de 

alcance dos vasos, ou seja, verificar se os vasos atingiram a lesão e se não 

atingiram, qual foi a porcentagem de alcance. Desta forma, desconsideramos 

variações referentes ao tamanho da córnea dos animais. 

 

 

4.8 EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS 

 

 

 Para estimar a Cx43, Cx37, Cx40 e PCNA nos tecidos de camundongo Cx43+/- 

e Cx43+/+ (córnea) foi utilizado a técnica do Western blot. Para tanto, foi realizada a 

extração das proteínas de fragmentos de tecidos oriundos de camundongos machos 

e fêmeas, Cx43+/- e Cx43+/+. Imediatamente após a eutanásia dos animais, a córnea 

foi seccionada e acondicionada em nitrogênio líquido. O tecido foi submetido à lise 

celular através de homogeneização no Tissue Teatortu, em Tris-HCl 1M, contendo 

SDS 10% e glicerol 10% e, então centrifugado à 15000 rpm por 1 minuto. O 

sobrenadante foi separado e acrescido de Tris-HCl 1M, contendo SDS 10%, 
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glicerol10%, DTT 1M e PMSF 10mM e posteriormente centrifugado à 13000 rpm por 

15 minutos. Após a determinação da proteína total através do reagente BioRad 

Protein Assay (Bio-Rad Labs, Hercules, CA), realizou-se eletroforese com 150µg de 

proteína com o azul de bromofenol em gel de poliacrilamida 13%, a 60W e 

posteriormente a 110V. Logo após a eletroforese, as proteínas foram transferidas a 

48mA, 7V durante 50 minutos para uma membrana de difluoreto de polivinilideno 

PDVF (Trans-Blot SD cell; Bio-Rad Labs), previamente umedecida com metanol. Após 

a transferência, a membrana foi incubada com leite desnatado (skim milk)5%, 

diluído e, TTBS por 2 horas sob leve agitação a temperatura ambiente. 

 

 

4.9 DETECÇÃO DAS Cx37, Cx40, Cx43 E PCNA POR MEIO DE WESTERN BLOT 

 

 

 Para a detecção da Cx37, as membranas foram incubadas em uma solução de 

anticorpo primário Cx37 monoclonal (Alpha Diagnostic International®) diluído em 

TTBS 0,2 contendo Skim Milk 1% (1:500), durante 12 horas, em caixa de isopor com 

gelo em movimentos lentos. Após incubação, a membrana foi lavada 3 vezes durante 

10 minutos cada com TTBS e, então incubada com anticorpo secundário monoclonal 

conjugado com a peroxidase (1:500) durante 2 horas em temperatura ambiente em 

movimentos lentos. 

As membranas utilizadas para detecção da Cx40 e Cx43 foram incubadas 

respectivamente com uma solução de anticorpo primário Cx40 policlonal 

(Chemicon®) diluído em TTBS 0,2 contendo Skim Milk 1% (1:500) e anticorpo 
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primário Cx43 policlonal (Sigma – Aldrich, Missouri, USA) diluído em TTBS 0,2 

contendo Skim Milk 1% (1:500). Após as lavagens foram novamente incubadas com 

anticorpo secundário policlonal conjugado com a peroxidase (1:500) e anticorpo 

secundário anti-mouse conjugado com a peroxidase (1:1000) respectivamente. 

E por fim, para a detecção do PCNA, utilizou-se solução de anticorpo primário 

PCNA mouse monoclonal (Sigma – Aldrich, Missouri, USA) diluído em TTBS 0,2 

contendo Skim Milk 1% (1:500) e solução de anticorpos secundário monoclonal anti-

mouse conjugado com a peroxidase (1:500) da mesma forma relatado acima. 

A revelação das membranas foi feita utilizando solução contendo 

diaminobenzidina (Sigma – Aldrich, Missouri, USA), sulfato de níquel e peróxido de 

hidrogênio a 30%, sendo bloqueada em água e após seca a membrana escaneada. 

 

 

4.10 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

 

 Fragmentos representativos de córnea foram colhidos e fixados. Para tanto, 

uma gota de fixador foi instilada sobre cada olho. Os olhos foram removidos com o 

auxílio de uma tesoura. As córneas foram então separadas do restante das 

estruturas oculares, foram obtidos fragmentos menores sobre placa de parafina, e 

esses foram imersos em fixador. As estruturas foram mantidas em fixador 

glutaraldeído 2,5 a 3% em tampão fosfato (pH 7,2) por 48 horas a 4°C. A pós-

fixação foi feita com tetróxido de ósmio a 1% durante 60 minutos, e posteriormente, 

tratadas pelo acetato de uranila 0,5% durante 1 noite, desidratados em acetona e 



MATERIAL E MÉTODOS  55  

incluídos em Araldite 502 (Luft, 1961). Desses blocos, foram obtidos cortes semifinos 

(700-900 nm) em ultramicrótomo (MT-5000 Sorwall), que foram corados pelo azul de 

toluidina, e analisados em microscopia de luz comum para a eleição das áreas mais 

representativas, das quais foram obtidos cortes ultrafinos (60-70 nm) e então 

observados em microscópio eletrônico de transmissão GEOL M-10. As 

eletromicrografias foram obtidas com câmera de 70 mm. 

 

 

4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Para a comparação das médias obtidas através da análise morfométrica 

(porcentagem de ocupação vascular e alcance do maior vaso formado) foi utilizado o 

teste ANOVA, Kruskal-Wallis (não paramétrico) seguido do pós Teste Dunn ou pós 

Teste Tukey-Kramer, com nível de confiança de 95%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 - MORFOLOGIA E QUANTIFICAÇÃO VASCULAR APÓS 2 DIAS DA CAUTERIZAÇÃO 

CORNEAL 

 

 

A mensuração da área de preenchimento dos vasos corados com a tinta da 

China, na córnea de camundongos machos e fêmeas foi realizada 2 dias após a 

cauterização corneal. Em seguida foi calculada a porcentagem de preenchimento 

vascular de uma área previamente estabelecida de 638 mm2. A mensuração do maior 

vaso formado também foi realizada e a porcentagem de alcance calculada. 

A tabela 1 mostra os resultados de camundongos machos Cx43+/+ e Cx43+/- 2 

dias após a cauterização corneal. Os camundongos Cx43+/+ apresentaram uma área 

média de ocupação vascular de 137,3 mm2 (Figura 8A). Esta área representa 

21,53% de ocupação vascular, que é maior em relação aos machos Cx43+/- 64,0 

mm2 de ocupação vascular (Figura 9A), representando 10,04% da ocupação 

vascular. 

A porcentagem média de ocupação vascular é apresentada no gráfico 1. Os 

camundongos machos Cx43+/+ e Cx43+/- apresentaram uma diferença significativa 

entre os grupos de ambos os genótipos. Entre os camundongos Cx43+/+ a 

porcentagem de ocupação vascular foi de 21,53% e entre os camundongos Cx43+/- 

foi de 10,04%. 
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O comprimento médio entre o plexo peri-corneal e a borda da lesão observado 

nestes camundongos foi de 990,77 µm. Entretanto, a média do maior vaso formado 

entre os camundongos machos Cx43+/+ foi de 875,35 µm. Este valor representa uma 

porcentagem de alcance de 88,35%. Entre os camundongos machos Cx43+/- a média 

do maior vaso formado foi de 672,34 µm, representando 67,86% de alcance. Estes 

resultados podem ser visualizados na tabela 2. 

No gráfico 2 estão demonstradas as médias dos alcances dos vasos dos 

camundongos Cx43+/+ e Cx43+/-. Os camundongos Cx43+/+ apresentaram um 

alcance médio de 88,35% e os camundongos Cx43+/- de 67,86%. 

 

 

Tabela 1- Área ocupada por vasos neoformados, preenchido com tinta da China nos 
camundongos machos após 2 dias da cauterização corneal 

 

Grupos N 
Área média de 

ocupação vascular
(mm2) 

% área tomada por vasos na córnea 
(média e desvio padrão) 

Cx43+/+ 14 137,3 21,53 ± 6,18 
Cx43+/- 12 64,0 10,04* ± 2,42 

 
Os vasos foram marcados com tinta da China e quantificados em Sistema de análise de imagens 
ImageProPlus. N = número de animais utilizados. Cx43+/+: camundongos selvagens. Cx43+/-: 
camundongos heterozigotos. * estatisticamente significante pelo teste Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Dunn, sendo considerado significante p<0.001 
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Gráfico 1 – Área percentual média ocupada por vasos neoformados 2 dias após a 
cauterização corneal em camundongos machos. A cauterização foi 
realizada com cristal de nitrato de prata e os vasos neoformados 
marcados com tinta da China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a 
Cx43; Cx43+/-: camundongos heretozigotos para a Cx43. * resultados 
estatisticamente significante pelo teste Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Dunn p<0.001 

  
 
 
 
Tabela 2 - Comprimento médio do maior vaso formado em córnea (µm) de 

camundongos machos Cx43+/+ e Cx43+/+ 2 dias após a cauterização 
corneal 

 

Grupos N Comprimento médio 
do maior vaso (µm)

% de alcance dos vasos 
(média e desvio padrão) 

Cx43+/+ 14 875,35 88,35 ± 19,28 
Cx43+/- 12 672,34 67,86 ± 19,57 

 
Vasos preenchidos com tinta da China. O maior vaso formado foi mensurado e a porcentagem de 
alcance calculada. N = número de animais utilizados. Cx43+/+: camundongos selvagens. Cx43+/-: 
camundongos heterozigotos. Não houve diferença estatística significante entre os grupos utilizando 
Anova, Kruskal-Wallis (não paramétrico) seguido do pós Teste Tukey-Kramer (P>0.05) 

 
 

 

 

 

*
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Gráfico 2 – Porcentagem média do alcance do maior vaso formado 2 dias após a 
cauterização corneal em camundongos machos. A cauterização foi 
realizada com cristal de nitrato de prata e os vasos marcados com tinta 
da China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a Cx43; Cx43+/-: 
camundongos heretozigotos para a Cx43. Não houve diferença estatística 
significante entre os grupos utilizando Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Tukey-Kramer (P>0.05) 

 
 
 

Os resultados referentes à cauterização corneal efetuada nos camundongos 

fêmeas estão apresentados na tabela 3. As fêmeas Cx43+/+ analisadas 2 dias após a 

cauterização corneal apresentaram área média de ocupação vascular de 140,1 mm2, 

o que corresponde a uma porcentagem de ocupação vascular de 21,98% (Figura 

8B). As fêmeas Cx43+/- tiveram 80,5mm2 de ocupação por vasos neoformados 

representando 12,63% de ocupação (Figura 9B). A maior taxa de neovascularização 

foi observada entre as fêmeas selvagens (Cx43+/+). 

 A diferença entre a porcentagem de ocupação por vasos neoformados entre 

as fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/-, estão representadas no gráfico 3. A taxa observada foi 

de 21,98% e 12,63%, respectivamente. 

Os resultados referentes ao comprimento de vasos das fêmeas 2 dias após 

cauterização são mostrados na tabela 4. O comprimento do maior vaso formado não 
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foi estatisticamente significante entre as fêmeas. O comprimento médio do maior 

vaso formado para as fêmeas Cx43+/+ foi de 923,02µm e para as fêmeas Cx43+/- foi 

de 803,06µm. Esses valores representam uma porcentagem de alcance de vasos de 

87,80% e 85,09%, respectivamente, levando em consideração a distância média 

entre o plexo peri-corneal e a borda da lesão que foi de 943,79 µm. 

O gráfico 4 mostra as porcentagens de alcance dos vasos formados, no qual 

uma pequena diferença entre os grupos das fêmeas Cx43+/+ 87,80% e Cx43+/- 

85,09% foi observado. 

 

 

Tabela 3 - Área ocupada por vasos neoformados nos camundongos fêmeas após 2 
dias da cauterização corneal 

 
 

Grupos N Área média de 
ocupação 
vascular 
(mm2) 

% área tomada por vasos na 
córnea 

(média e desvio padrão) 

Cx43+/+ 15 140,1 21,98 ± 3,88 
Cx43+/- 13 80,5 12,63* ± 3,32 

 
Para mensuração os vasos foram preenchidos com tinta da China e analisados em sistema de análise 
de imagens ImageProPlus. N = número de animais no grupo. Cx43+/+: camundongos selvagens para 
a Cx43; Cx43+/-: camundongos heterozigotos para a Cx43. * diferença estatística entre os grupos 
utilizando o teste Anova, Kruskal-Wallis (não paramétrico) seguido do pós Teste Dunn (p<0.001) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  61   

 

0

5

10

15

20

25

30

WT (Cx43+/+) HT (Cx43+/-)

Á
re

a 
m

éd
ia

 d
e 

ne
ov

as
cu

la
riz

aç
ão

 

 
Gráfico 3 – Área percentual média ocupada por vasos neoformados 2 dias após a 

cauterização corneal em camundongos fêmeas. A cauterização foi 
realizada com cristal de nitrato de prata e os vasos neoformados 
marcados com tinta da China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a 
Cx43; Cx43+/-: camundongos heretozigotos para a Cx43. * resultados 
estatisticamente significante pelo teste Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Dunn p<0.001 

 
 
 
 

Tabela 4 - Comprimento médio do maior vaso formado em córnea (µm) de 
camundongos fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/+ 2 dias após a cauterização 
corneal 

 
 

Grupos N Comprimento médio 
do maior vaso (µm)

% de alcance dos vasos 
(média e desvio padrão) 

Cx43+/+ 15 923,02 87,80 ± 2,24 
Cx43+/- 13 803,06 85,09 ± 19,25 

 
Vasos preenchidos com tinta da China. O maior vaso formado foi mensurado e a porcentagem de 
alcance calculada. N = número de animais utilizados. Cx43+/+: camundongos selvagens. Cx43+/-: 
camundongos heterozigotos. Não houve diferença estatística significante entre os grupos utilizando 
Anova, Kruskal-Wallis (não paramétrico) seguido do pós Teste Tukey-Kramer (P>0.05) 
 

 

 

 

 

 
*
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Gráfico 4 - Porcentagem média do alcance do maior vaso formado 2 dias após a 
cauterização corneal em camundongos fêmeas. A cauterização foi 
realizada com cristal de nitrato de prata e os vasos marcados com tinta 
da China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a Cx43; Cx43+/-: 
camundongos heretozigotos para a Cx43. Não houve diferença estatística 
significante entre os grupos utilizando Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Tukey-Kramer (P>0.05) 
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A área de neovascularização tanto para os machos quanto para as fêmeas 

Cx43+/+ foi maior em relação aos animais Cx43+/- após 2 dias da cauterização 

corneal.  Essa diferença entre os grupos foi estatisticamente significante. Quando 

comparamos machos e fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/-, os machos apresentam maior taxa 

de ocupação vascular embora não apresente diferença estatística significante 

comparada às fêmeas. O gráfico 5 apresenta essas médias de ocupação vascular 

comparando machos e fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/-. 
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Gráfico 5 - Área percentual de ocupação vascular em córnea de camundongos 
machos e fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/-, após 2 dias da cauterização com 
cristal de nitrato de prata. Os vasos foram preenchidos com tinta da 
China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a Cx43; Cx43+/-: 
camundongos heretozigotos para a Cx43 
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5.2 - MORFOLOGIA E QUANTIFICAÇÃO VASCULAR APÓS 6 DIAS DA CAUTERIZAÇÃO 

CORNEAL 

 

 

 Camundongos Cx43+/+ e Cx43+/- machos e fêmeas foram avaliados 6 dias 

após a cauterização corneal em relação a área de ocupação por vasos neoformados e 

em relação ao alcance dos vasos. 

A tabela 5 mostra os resultados obtidos com os camundongos machos após 6 

dias da cauterização corneal. Camundongos Cx43+/+ apresentaram maior área de 

ocupação por vasos neoformados em relação aos machos Cx43+/- sendo de 85,6 

mm2 e 50,2 mm2 respectivamente (Figuras 10A e 11A). A porcentagem da área 

tomada por vasos na córnea desses animais foi de 13,43% para os Cx43+/+ e de 

7,88% para os Cx43+/-. 

O gráfico 6 mostra mais uma vez, comparativamente a porcentagem de 

ocupação vascular dos animais Cx43+/+ (13,43%) e Cx43+/- (7,88%). 

O comprimento médio do maior vaso formado e a porcentagem de alcance do 

vaso para os machos Cx43+/+ foi de 749,32 µm e 75,63% respectivamente. Esses 

valores não apresentaram diferença estatisticamente significante em relação aos 

machos Cx43+/- que tiveram média de comprimento do maior vaso de 795,00 µm e 

80,24% de alcance do vaso. A distância média entre o plexo-pericorneal e a borda 

da lesão foi de 990,77 µm. (Tabela 6).  
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Tabela 5 - Área ocupada por vasos neoformados nos camundongos machos após 6 
dias da cauterização corneal 

 

Grupos N 
Área média de 

ocupação 
vascular 
(mm2) 

% área tomada por vasos na 
córnea 

(média e desvio padrão) 

Cx43+/+ 15 85,6 13,43 ± 4,61 
Cx43+/- 13 50,2 7,88* ± 4,04 

 

Para mensuração os vasos foram preenchido com tinta da China e analisados em sistema de análise 
de imagens ImageProPlus. N = número de animais no grupo. Cx43+/+: camundongos selvagens para 
a Cx43; Cx43+/-: camundongos heterozigotos para a Cx43. * diferença estatística entre os grupos 
utilizando o teste Anova, Kruskal-Wallis (não paramétrico) seguido do pós Teste Dunn (p<0.05) 
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Gráfico 6 – Área percentual média ocupada por vasos neoformados 6 dias após a 
cauterização corneal em camundongos machos. A cauterização foi 
realizada com cristal de nitrato de prata e os vasos neoformados 
marcados com tinta da China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a 
Cx43; Cx43+/-: camundongos heretozigotos para a Cx43. * resultados 
estatisticamente significante pelo teste Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Dunn p<0.05 

 
 
 
 
 

*
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Tabela 6 - Comprimento médio do maior vaso formado em córnea (µm) de 
camundongos machos Cx43+/+ e Cx43+/+ 6 dias após a cauterização 
corneal 

 
 

Grupos N Comprimento médio 
do maior vaso (µm)

% de alcance dos vasos 
(média e desvio padrão) 

Cx43+/+ 15 749,32 75,63 ± 20,51 
Cx43+/- 13 795,00 80,24 ± 20,95 

 
Vasos preenchidos com tinta da China. O maior vaso formado foi mensurado e a porcentagem de 
alcance calculada. N = número de animais utilizados. Cx43+/+: camundongos selvagens. Cx43+/-: 
camundongos heterozigotos. Não houve diferença estatística significante entre os grupos utilizando 
Anova, Kruskal-Wallis (não paramétrico) seguido do pós Teste Tukey-Kramer (P>0.05) 
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Gráfico 7 - Porcentagem média do alcance do maior vaso formado 6 dias após a 
cauterização corneal em camundongos machos. A cauterização foi 
realizada com cristal de nitrato de prata e os vasos marcados com tinta 
da China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a Cx43; Cx43+/-: 
camundongos heretozigotos para a Cx43. Não houve diferença estatística 
significante entre os grupos utilizando Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Tukey-Kramer (P>0.05) 

 

 

 

 



RESULTADOS  67   

A tabela 7 mostra os resultados referentes aos camundongos fêmeas 

utilizadas no experimento, analisadas após 6 dias da cauterização corneal. As fêmeas 

Cx43+/+ apresentaram média de ocupação vascular igual a 108,9 mm2 (Figura 10B) e 

as fêmeas Cx43+/- média igual a 71,5 mm2 (Figura 11B). As fêmeas Cx43+/- assim 

como os machos apresentaram menor ocupação por novos vasos. A porcentagem de 

ocupação foi de 11,21% e 17,09% das fêmeas Cx43+/- e Cx43+/+ respectivamente.  

Informações comparativas referente à porcentagem de ocupação vascular 

entre as fêmeas Cx43+/+ (17,09%) e Cx43+/- (11,21%) estão dispostas no gráfico 8. 

A tabela 8 apresenta a média do comprimento dos vasos neoformados na 

córnea e a porcentagem de alcance dos vasos das fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/-. Em 

relação ao comprimento dos vasos os valores obtidos foram 812,19 µm e 771,73 µm 

para as fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/- respectivamente. A distância média entre o plexo-

pericorneal e a borda da lesão mensurada foi de 943,79 µm. A porcentagem de 

alcance do vaso foi 86,12% para fêmeas Cx43+/+ e de 81,77% para fêmeas Cx43+/-.  

As porcentagens de alcance dos vasos foram novamente representadas 

graficamente abaixo sendo Cx43+/+ (86,12%) e Cx43+/- (81,77%) (Gráfico 9). 

 
Tabela 7 - Área ocupada por vasos neoformados nos camundongos fêmeas após 6 

dias da cauterização corneal 
 

 
Grupos N Área média de 

ocupação 
vascular 
(mm2) 

% área tomada por vasos na 
córnea 

(média e desvio padrão) 

Cx43+/+ 11 108,9 17,08 ± 3,88 
Cx43+/- 13 71,5 11,21* ± 3,67 
 

Para mensuração os vasos foram preenchido com tinta da China e analisados em sistema de análise 
de imagens ImageProPlus. N = número de animais no grupo. Cx43+/+: camundongos selvagens para 
a Cx43; Cx43+/-: camundongos heterozigotos para a Cx43. * diferença estatística entre os grupos 
utilizando o teste Anova, Kruskal-Wallis (não paramétrico) seguido do pós Teste Dunn (p<0.05) 
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Gráfico 8 – Área percentual média ocupada por vasos neoformados 6 dias após a 
cauterização corneal em camundongos fêmeas. A cauterização foi 
realizada com cristal de nitrato de prata e os vasos neoformados 
marcados com tinta da China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a 
Cx43; Cx43+/-: camundongos heretozigotos para a Cx43. * resultados 
estatisticamente significante pelo teste Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Dunn p<0.05 

 
 
 
 
 
 
Tabela 8 - Comprimento médio do maior vaso formado em córnea (µm) de 

camundongos fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/+ 6 dias após a cauterização 
corneal 

 
 

Grupos N Comprimento médio 
do maior vaso (µm)

% de alcance dos 
vasos (média e desvio 

padrão) 
Cx43+/+ 11 812,19 86,12 ± 15,26 
Cx43+/- 12 771,73 81,77 ± 19,96 

 
Vasos preenchidos com tinta da China. O maior vaso formado foi mensurado e a porcentagem de 
alcance calculada. N = número de animais utilizados. Cx43+/+: camundongos selvagens. Cx43+/-: 
camundongos heterozigotos. Não houve diferença estatística significante entre os grupos utilizando 
Anova, Kruskal-Wallis (não paramétrico) seguido do pós Teste Tukey-Kramer (P>0.05) 
 

 

 

 

*
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Gráfico 9 - Porcentagem média do alcance do maior vaso formado 6 dias após a 
cauterização corneal em camundongos fêmeas. A cauterização foi 
realizada com cristal de nitrato de prata e os vasos marcados com tinta 
da China. Cx43+/+: camundongos selvagens para a Cx43; Cx43+/-: 
camundongos heretozigotos para a Cx43. Não houve diferença estatística 
significante entre os grupos utilizando Anova, Kruskal-Wallis (não 
paramétrico) seguido do pós Teste Tukey-Kramer (P>0.05) 
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 Á área de ocupação vascular entre camundongos Cx43+/+ e Cx43+/- tanto 

macho quanto fêmeas apresentaram diferença estatística significante. Quando 

comparamos animais do mesmo genótipo de sexos opostos, percebemos que as 

fêmeas apresentam maior taxa de ocupação vascular em relação aos machos. O 

gráfico 10 representa esquematicamente essa diferença. 
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Gráfico 10 - Área percentual de ocupação vascular em córnea de camundongos 
machos e fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/-, após 6 dias da cauterização com 
cristal de nitrato de prata. Os vasos foram marcados com tinta da China. 
Cx43+/+: camundongos selvagens para a Cx43; Cx43+/-: camundongos 
heretozigotos para a Cx43 
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Figura 08 - Fotomicrografia obtida através de microscopia de luz, de córnea de 
camundongos Cx43+/+ após 2 dias da cauterização com cristal de 
nitrato de prata. Notar a intensa vascularização da córnea onde os 
vasos foram preenchidos com tinta da China preta. A: camundongos 
machos; B: camundongos fêmeas 

A 

B 
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Figura 09 - Fotomicrografia obtida através da microscopia de luz, de córnea de 
camundongos Cx43+/- após 2 dias da cauterização com cristal de nitrato 
de prata. Notar uma menor vascularização da córnea onde os vasos 
foram preenchidos com tinta da China preta. A: camundongos machos; 
B: camundongos fêmeas 

A 

B 
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Figura 10 - Fotomicrografia obtida através de microscopia de luz, de córnea de 

camundongos Cx43+/+ após 6 dias da cauterização com cristal de 
nitrato de prata. Notar uma maior vascularização da córnea onde os 
vasos foram preenchidos com tinta da China preta. A: camundongos 
machos; B: camundongos fêmeas 

A 

B 
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Figura 11 - Fotomicrografia obtida através de microscopia de luz, de córnea de 

camundongos Cx43+/- após 6 dias da cauterização com cristal de nitrato 
de prata. Notar uma menor vascularização da córnea onde os vasos 
foram preenchidos com tinta da China preta. A: camundongos machos; 
B: camundongos fêmeas 

A 

B 
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5.3 IMUNOMARCAÇÃO DA CONEXINA 43 POR WESTERN BLOT 

 

 

 A técnica de Western blot foi realizada a fim de observar o padrão de 

marcação da Cx43 na córnea dos camundongos machos e fêmeas após 6 dias da 

lesão. 

 Como resultado do Western blot, obtivemos para os camundongos selvagens 

Cx43+/+ machos e fêmeas a presença de uma marcação fortemente positiva para a 

Cx43. Nessa marcação, podemos identificar 3 bandas que correspondem a fração 

não fosforilada, fosforilada e hiperfosforilada da Cx43.  A fração não fosforilada da 

Cx43 corresponde a aproximadamente 43 kD. 

 As bandas formadas para camundongos heterozigotos Cx43+/- apresentaram-

se com menor intensidade, embora seguiram o mesmo padrão de marcação. Entre 

as bandas formadas para os camundongos Cx43+/+, as bandas das fêmeas 

apresentaram com maior intensidade de marcação, representando maior expressão 

da Cx43. 

 

      1            2          3         4          5         6         7          8        9          10 

 
Figura 12 - Western blot da expressão de proteína Cx43. As bandas correspondentes 

aos camundongos Cx43+/+ foram mais intensamente marcadas tanto 
para os machos quanto para as fêmeas em relação aos camundongos 
Cx43+/-. O controle positivo da reação foi coração de camundongo (linha 
10) . Foi colocado 150µg de proteína em cada well. A linha 1 representa 
marcador de peso. Linhas 2 e 3: camundongos Cx43+/+ machos. Linhas 4 

43 kD
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e 5: camundongos Cx43+/+ fêmeas. Linhas 6 e 7: camundongos Cx43+/- 
machos. Linhas 8 e 9: camundongos Cx43+/- fêmeas. Notar a presença 
das bandas não fosforiladas, fosforiladas e hiperfosforiladas 

 

 

5.4 IMUNOMARCAÇÃO DO PCNA POR WESTERN BLOT EM CÓRNEA APÓS 2 DIAS DA 

LESÃO 

 

 

 Da mesma maneira, o Western blot foi realizado a fim de detectar diferenças 

entre a imunomarcação do PCNA em córnea de camundongos Cx43+/+ e Cx43+/-, 

após 48 horas da lesão. 

 Como resultado obtivemos bandas mais intensamente marcadas nos 

camundongos Cx43+/+ tanto machos quanto fêmeas. Os camundongos Cx43+/- 

tiveram uma marcação com menor intensidade, indicando uma menor proliferação 

celular. 

 

 

 

     1          2           3           4             5          6           7           8          9      

 
Figura 13 - Western blot da expressão de proteína PCNA. As bandas correspondentes 

aos camundongos Cx43+/+ foram mais intensamente marcadas tanto 
para os machos quanto para as fêmeas em relação aos camundongos 
Cx43+/-. Foi colocado 150µg de proteína em cada well. A linha 1 
representa marcador de peso. Linhas 2 e 3: camundongos Cx43+/- 
machos. Linhas 4 e  5: camundongos Cx43+/+ machos. Linhas 6 e 7: 
camundongos Cx43+/- fêmeas. Linhas 8 e 9: camundongos Cx43+/+ 
fêmeas 

29 kD
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5.5 IMUNOMARCAÇÃO DO PCNA POR WESTERN BLOT EM CÓRNEA APÓS 6 DIAS DA 

LESÃO 

 

 

 O Western blot foi realizado para detectar o PCNA, indicando proliferação 

celular nas córneas dos camundongos. Foram utilizadas córneas de camundongos 

machos e fêmeas que foram removidas após 6 dias da injuria. 

 As bandas marcadas para todos os camundongos foram iguais, não havendo, 

portanto diferença na marcação do PCNA entre machos e fêmeas Cx43+/+ e Cx43+/-.  

 

 

 
  1               2           3         4           5           6           7           8           9      

 
Figura 14 - Western blot da expressão de proteína PCNA. As bandas correspondentes 

aos camundongos Cx43+/+ e Cx43+/- foram igualmente marcadas tanto 
para os machos quanto para as fêmeas. A linha 1 representa marcador 
de peso. Linhas 2 e 3: camundongos Cx43+/- machos. Linhas 4 e  5: 
camundongos Cx43+/+ machos. Linhas 6 e 7: camundongos Cx43+/- 
fêmeas. Linhas 8 e 9: camundongos Cx43+/+ fêmeas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

29 kD
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5.6 IMUNOMARCAÇÃO DA CONEXINA 37 POR WESTERN BLOT 

 

 

 O Western blot foi realizado para detectar a expressão da Cx37 na córnea de 

camundongos. Foram utilizadas córneas de camundongos machos e fêmeas Cx43+/+ 

e Cx43+/- . removidas 6 dias após a cauterização corneal. 

 Como resultado do Western blot, obtivemos para os camundongos selvagens 

Cx43+/+ e heterozigotos Cx43+/- o mesmo padrão de marcação, tanto para os 

machos quanto para as fêmeas.  

 

 

 

        1          2          3         4         5        6        7        8        9      

 

Figura 15 - Western blot da expressão de proteína Cx37. As bandas foram igualmente 
marcadas para os camundongos Cx43+/+ e Cx43+/- machos e fêmeas. Foi 
colocado 150µg de proteína em cada well. A linha 1 representa marcador 
de peso. Linhas 2 e 3: camundongos Cx43+/+ machos. Linhas 4 e 5: 
camundongos Cx43+/+ fêmeas. Linhas 6 e 7: camundongos Cx43+/- 
machos. Linhas 8 e 9: camundongos Cx43+/- fêmeas 
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5.7 IMUNOMARCAÇÃO DA CONEXINA 40 POR WESTERN BLOT 

 

 

 O Western blot foi realizado para detectar a expressão da Cx40 na córnea de 

camundongos. Foram utilizadas córneas de camundongos machos e fêmeas Cx43+/+ 

e Cx43+/- . removidas 6 dias após a cauterização corneal. 

 Como resultado do Western blot, obtivemos para os camundongos selvagens 

Cx43+/+ e heterozigotos Cx43+/-  o mesmo padrão de marcação, tanto para os 

machos quanto para as fêmeas.  

 

 

 

        1          2          3         4        5       6         7         8       9      

 

Figura 16 - Western blot da expressão de proteína Cx37. As bandas foram igualmente 
marcadas para os camundongos Cx43+/+ e Cx43+/- machos e fêmeas. Foi 
colocado 150µg de proteína em cada well. A linha 1 representa marcador 
de peso. Linhas 2 e 3: camundongos Cx43+/+ machos. Linhas 4 e  5: 
camundongos Cx43+/+ fêmeas. Linhas 6 e 7: camundongos Cx43+/- 
machos. Linhas 8 e 9: camundongos Cx43+/- fêmeas 
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5.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 - Eletromicrografia de material oriundo da córnea de camundongo Cx43+/+ 
após 6 dias da cauterização com cristal de nitrato de prata. Notar a 
presença de vacuolização e desorganização do tecido corneano adjacente 
aos vasos inclusive com presença de vesículas pinocíticas no endotélio. 
Quanto as funções endoteliais não se observam grandes participações no 
processo 

 
 
 

500nm
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Figura 18 - Eletromicrografia de material oriundo da córnea de camundongo Cx43+/+ 
após 6 dias da cauterização com cristal de nitrato de prata. Notar na 
interface das células endoteliais a presença da placa juncional formado 
por diversas junções do tipo gap 
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Figura 19 - Eletromicrografia de material oriundo da córnea de camundongo Cx43+/- 

após 6 dias da cauterização com cristal de nitrato de prata. Visão 
panorâmica do vaso onde se nota apenas um ligeiro comprometimento 
endotelial na adjacência vascular e presença de poucas vesículas 
pinocíticas 
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Figura 20 - Eletromicrografia de material oriundo da córnea de camundongo Cx43+/- 
após 6 dias da cauterização com cristal de nitrato de prata. Notar apenas 
um ligeiro comprometimento endotelial na adjacência vascular e 
presença de poucas  vesículas pinocíticas 
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Figura 21 - Eletromicrografia de material oriundo da córnea de camundongo Cx43+/+ 
após 6 dias da cauterização com cristal de nitrato de prata. Evidenciamos 
nesta imagem a presença de placa juncional na interface das células 
endoteliais 

500nm  
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Neste trabalho nos utilizamos à cauterização corneal como modelo de estudos 

da angiogênese em camundongos. Trata-se de um modelo de simples execução e 

que permite a fácil visualização e quantificação dos vasos neoformados. 

As diferenças observadas entre a angiogênese nos camundongos selvagens 

(Cx43+/+) e heterozigotos para a Cx43 (Cx43+/-) foram avaliadas em duas diferentes 

fases, nos dias 2 e 6 após cauterização corneal. Nessas fases, foi possível verificar 

diferenças entre os grupos de animais, em momentos diferentes da 

neovascularização. 

A célula endotelial expressa de forma variada a Cx43 em função da localização 

da célula (BEYER; PAUL; GOODENPGH, 1987; YANCEY et al., 1989; VAN KEMPEN, 

1991) e em função da fase de desenvolvimento vascular (ERREDE et al., 2002). 

Desta forma, os camundongos que apresentam um dos genes da Cx43 deletado 

possibilitaram confirmar in vivo diferenças na neovascularização quando comparados 

com camundongos geneticamente normais. 

No estudo de neovascularização realizado por Ogawa et al. (1999), após um 

dia da cauterização corneal já foi possível visualizar vasos neoformados na córnea 

dos camundongos. Uma maior quantidade de vasos foi observado no quinto dia da 

lesão. A partir do sexto dia da lesão, observou-se uma redução da área de ocupação 

vascular. Em nossos estudos, no segundo dia após a lesão, uma grande quantidade 

de vasos foi visualizada na córnea dos camundongos e, no sexto dia após a 

cauterização, os vasos apresentaram diminuição da extensão e da área de ocupação 
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vascular. A diminuição da área de vascularização na córnea desses camundongos 

pode ser atribuída ao fato da reparação tecidual estar no final, e dessa forma, o 

processo inflamatório estaria diminuído. 

A angiogênese observada em córnea, após a cauterização com cristal de 

nitrato de prata, entre camundongos dos dois diferentes genótipos foi diferente. Os 

camundongos Cx43+/- apresentaram menor angiogênese, tanto no segundo quanto 

no sexto dia após a lesão. Esta diminuição da angiogênese foi caracterizada por uma 

menor área de ocupação vascular na córnea desses camundongos. Embora não 

tenha sido observada diferença entre o comprimento dos vasos formados, área de 

ocupação vascular foi estatisticamente significante entre os camundongos de ambos 

os genótipos nos dois períodos avaliados. Outros estudos também relataram a 

importância da Cx43 durante o processo de neovascularização, por exemplo, na 

avaliação da expressão da Cx43 em córtex cerebral humano, uma alta expressão da 

Cx43 foi verificada por imunoistoquímica em feto com 18 semanas. Entretanto, a 

Cx43 não foi identificada em tecido cerebral adulto normal. A alta expressão da Cx43 

observada no tecido em desenvolvimento sugere a importância da Cx43 nas junções 

GAP para a comunicação intercelular durante a angiogênese e formação da barreira 

hemato-encefálica (ERREDE et al., 2002).  

Em astrocitomas também foi verificada alta expressão da Cx43 nas células 

endoteliais. A maior expressão sugere mais uma vez, que a Cx43 está relacionada à 

capacidade de proliferação vascular. No tecido tumoral, observa-se uma intensa 

atividade de neovascularização, que tem por finalidade, permitir o crescimento, 

nutrição e disseminação do tecido tumoral (ERREDE et al., 2002). Assim como 

observado nestes estudos, os nossos resultados mostraram que a Cx43 é importante 
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durante a formação de novos vasos. Em diferentes situações como no 

desenvolvimento tecidual, crescimento de tumores e reparação tecidual a Cx43 é 

importante durante a angiogênese. 

 Outra evidência da importância da Cx43 na proliferação das células endoteliais 

foi verificada através do tratamento dessas células com TGF-β1 (Fator transformador 

de crescimento) por Larson et al. (1997). O TGF-β1 é responsável pelo controle do 

crescimento vascular e modulação da comunicação intercelular em certas condições 

patofisiológicas. Durante a injúria, a reparação tecidual, a reestenose e a 

angiogênese, há um aumento da expressão da Cx43 nas células endoteliais (LARSON 

et al., 1997). O mecanismo de ação do TGF-β1 para promover a neovascularização 

pode estar relacionado ao aumento da expressão da Cx43. O aumento na expressão 

desta conexina resulta no aumento da capacidade de comunicação intercelular 

resultando na formação de novos vasos. Da mesma maneira, em nossos 

experimentos, os camundongos que apresentaram maior expressão de Cx43 

(camundongos selvagens) apresentaram maior neovascularização. 

 Outro resultado importante observado foi a diferença encontrada entre 

machos e fêmeas, após 2 e 6 dias da cauterização corneal. As fêmeas, após 6 dias 

da injuria corneal, apresentam maior taxa de ocupação vascular e maior 

comprimento de vaso formado em relação aos machos. Porém, essa diferença foi 

pequena entre fêmeas e machos após 2 dias da lesão. Essa maior taxa de 

angiogênese observada nas fêmeas, está relacionada a maior expressão da Cx43 em 

relação aos machos. Pela técnica de Western blot, as fêmeas após 6 dias da lesão 

apresentaram uma banda mais fortemente marcada, significando uma maior 

expressão da Cx43. 
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 Alguns dados da literatura mostram que os hormônios gonadais femininos 

levam a um aumento da expressão da Cx43 (DI et al., 2001). A contração uterina 

durante o trabalho em mamíferos é precedida por um aumento da comunicação 

através de junções do tipo GAP coincidindo com o aumento da mRNA da Cx43 e dos 

níveis da proteína (BALDUCCI et al., LYE et al., 1993; TABB et al., 1992). Outros dois 

hormônios, estrógeno e estriol levam a um aumento das junções GAP das células do 

miométrio bem como o aumento da transcrição do mRNA da Cx43 (DI et al., 2001; 

KILARSKI  et al., 2000; PETROCELLE; LYE, 1993). O aumento da comunicação entre 

as células do miométrio é essencial para a coordenação da contração uterina (DI et 

al., 2001). A influência dos hormônios gonadais femininos no aumento da expressão 

da Cx43 pode estar relacionado a maior angiogênese observada nas fêmeas em 

nossos estudos. 

 A ligação entre angiogênese e inflamação é explícita e, muitas vezes, a divisão 

entre os dois processos é tênue, fenômeno demonstrado pelo número de fatores que 

modulam ambos os processos, levando a inter-relação entre eles (RISAU, 1997). O 

processo pelos quais as relações entre angiogênese e inflamação são relatadas 

ocorre durante a reparação tecidual (ROBBINS, 1994). A formação de novos vasos 

contribui para o aporte de células inflamatórias para o foco da lesão. Durante a 

cicatrização, é possível identificar migração de granulócitos através dos vasos 

neoformados para promover a reparação tecidual (CLIFF, 1965). A diminuição da 

angiogênese nos camundongos Cx43+/- observada neste trabalho, retrata uma menor 

resposta inflamatória desses animais. Embora a cicatrização e a reparação corneal 

não tenham sido analisadas, o fato dos camundongos Cx43+/- apresentarem menor 

angiogênese, possivelmente também apresente uma reparação tecidual mais tênue. 
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A Cx43 foi previamente estuda durante um processo cicatricial. Qiu e 

colaboradores (2003), compararam a resposta inflamatória e o processo cicatricial 

entre um grupo tratado com RNA antisense para Cx43, que bloqueia 

temporariamente a transcrição da proteína com um grupo controle. Esse estudo 

utilizou modelos incisional e excisinal de pele. Em ambos, o grupo antisense 

apresentou uma redução da resposta inflamatória e um processo cicatricial mais 

discreto e eficiente em relação ao grupo controle. Desta forma conclui-se que a 

supressão transitória da expressão da Cx43 nas fases iniciais da resposta 

inflamatória, previne uma subseqüente amplificação e bloqueia a migração 

exuberante de leucócitos característico de uma resposta inflamatória. Em nossos 

estudos, nós verificamos uma menor neovascularização, ou seja, uma menor 

resposta inflamatória na córnea de camundongos que apresentaram menor 

expressão da Cx43. A Cx43 parece estar relacionada não somente ao processo de 

formação de vasos, como também apresenta importância durante todo o processo 

inflamatório. 

No processo inflamatório crônico, a Cx43 também tem sua importância 

relatada. Camundongos Cx43+/- apresentam granulomas menos exuberantes com 

menor quantidade de células em proliferação e maior deposição de elementos do 

tecido conjuntivo em comparação com camundongos Cx43+/+. Esse fato pode ser 

resultado de um microambiente ideal, possivelmente mantido por uma rede de 

comunicação formada pelas junções do tipo GAP que contribuirão na estabilização da 

homeostase do cálcio, dissipando o estresse oxidativo e prevenindo a morte celular 

como resultado dos astrócitos (OLORIS et al., 2005) (NO PRELO)1. A menor resposta 

inflamatória crônica observada nos animais Cx43+/-, caracterizado por granulomas 
1 - OLORIS, S.C.S.; SAKAI, K.; REIS, V. N. S.;  SILVA, T. C. ; MATSUZAKI, P.; SINHORINI, I. L.; GUERRA, J. L.; 
AVANZO, J. L.; MENSIL, M.Ç DAGLI, M. L. Z.; Connexin 43 Connexin 43 modulatrs the evolution of Schistosona 
mansoni egg-induced hepatic granuloma in mice. American Journal of Pathology (2005) (NO PRELO). 
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menos exuberantes, pode ser comparada a menor resposta inflamatória aguda nos 

animais Cx43+/-, observado em nossos experimentos. De acordo com nossos 

resultados, animais Cx43+/- apresentaram menor área de ocupação vascular, ou seja, 

tiveram uma menor resposta inflamatória. 

 Os resultados de Western blot para a Cx43, a partir de extratos protéicos de 

córnea de camundongos Cx43+/+ e Cx43+/-, mostraram a diferença dos níveis de 

proteínas entre os grupos. Os camundongos Cx43+/+ apresentaram maior quantidade 

de proteína em relação aos camundongos Cx43+/-, tanto para os machos quanto para 

as fêmeas. O fato dos camundongos Cx43+/- apresentarem deleção em um dos 

genes que codifica a Cx43, acarreta na diminuição proporcional de transcrição, 

tradução e expressão desta proteína. Entre os camundongos Cx43+/+, as fêmeas 

apresentaram bandas mais fortemente marcadas em relação aos machos, 

significando maior expressão da Cx43.  

A taxa de proliferação celular entre os camundongos Cx43+/+ e Cx43+/-, foi 

avaliado por Western blot efetuado contra o antígeno nuclear de proliferação celular 

(PCNA). O PCNA tem papel extremamente importante no metabolismo do ácido 

nucléico. É uma proteína essencial para a replicação do DNA e está envolvido no 

reparo excisional do DNA, no agrupamento da cromatina e na transcrição do RNA 

(KELMAN, 1997). Sendo assim, células que estão em processo de divisão celular 

apresentam alta expressão do PCNA. Camundongos Cx43+/-, que apresentaram uma 

angiogênese diminuída, também apresentaram uma menor expressão de PCNA no 

segundo dia após a cauterização corneal. Isso está relacionado à diminuição da 

angiogênese observada na córnea desses camundongos, resultado de uma menor 

taxa de proliferação celular.  
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Nós não verificamos diferença na detecção do PCNA entre os camundongos 

Cx43+/+ e Cx43+/- no sexto dia após a lesão. Provavelmente após os 6 dias de 

cauterização, os vasos já estão formados e as células endoteliais não estão mais em 

processo de divisão, e os capilares sanguíneos já estariam em processo de involução.  

Embora camundongos Cx43+/-, durante o processo de neovascularização, 

apresentem menor taxa de proliferação endotelial, no desenvolvimento de neoplasias 

esses camundongos apresentam maior taxa de proliferação celular em relação aos 

animais selvagens. Esse é o resultado de estudos utilizando adenomas em pulmão, 

induzidos experimentalmente pela administração de uretana. Após a administração 

de uretana, camundongos Cx43+/- apresentaram maior número e tamanho de 

nódulos nos pulmões quando comparados aos camundongos Cx43+/+. Os 

camundongos heterozigotos apresentaram também lesões histológicas mais 

agressivas (AVANZO et al., 2004). A comunicação intercelular através das JG entre as 

células neoplásicas diminui durante a promoção tumoral favorecendo a expansão 

clonal das células iniciadas e após a transformação fenotípica das células (MENSIL, 

2002). 

Ao contrário das lesões neoplásicas, a proliferação das células endoteliais para 

promover o reparo do endotélio e a migração das células para a formação do broto 

capilar na angiogênese é coordenado pela comunicação entre células através das JG 

(PEPPER et al., 1989). Pelo fato de observarmos como resultado de nossos estudos 

uma menor neovascularização em córnea de camundongos que apresentam menor 

expressão da Cx43, acreditamos que as JG são importantes para passagem de sinais 

entre células endoteliais que coordenariam o processo de neovascularização. 
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 Além da Cx43, duas outras conexinas são importantes nas células endoteliais: 

Cx37 e Cx40. As conexinas 37 e 40 parecem ser as mais comuns nas células 

endoteliais e são essenciais no processo de desenvolvimento vascular de 

camundongos. Camundongos que apresentam deleção nos genes da Cx37 e Cx40 

morrem no primeiro dia pós-natal apresentando diversas alterações vasculares, tais 

como, hemorragias observadas na pele, testículo, tecido gastrointestinal e pulmões 

com pronunciada dilatação dos vasos sanguíneos e congestão em algumas áreas 

(SIMON; MCWHORTER, 2002). 

 A preocupação em verificar alterações nos níveis das Cx37 e Cx40 foi no 

sentido de evidenciar a influência da deleção de um dos alelos do gene da Cx43 

durante a angiogênese. Neste estudo, as Cx37 e Cx40 foram avaliadas através de 

Western blot a partir das amostras de córnea com 6 dias após a cauterização. Pelo 

fato de serem conexinas importantes nas células endoteliais, comparamos os 

camundongos selvagens e heterozigotos. As Cx37 e Cx40 estão presentes em iguais 

quantidades em ambos os grupos. A menor expressão da Cx43 nos camundongos 

estudados não influenciou na expressão destas conexinas nas células endoteliais. A 

menor neovascularização observada nos camundongos heterozigotos poderia ser 

atribuída ao fato de haver uma conseqüente alteração das Cx37 e Cx40, mas isso 

não se confirmou. Dessa maneira, fica evidente que a Cx43 tem papel importante 

durante a angiogênese corneal. 

Alteração dos níveis de Cx37 e Cx40 foram observadas em camundongos 

Cx37-/- e Cx40-/- (Knockout) pela técnica de Western blot. Simon e McWhorter (2003) 

detectaram maior expressão da Cx37 nos camundongos Cx40-/- e uma menor 

expressão da Cx40 nos camundongos Cx37-/-. Nesse estudo os autores utilizaram 
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cultura de células endoteliais derivadas daqueles camundongos. As Cx37 e Cx40 são 

importantes na comunicação intercelular em células endoteliais dos grandes vasos.  

A deleção da Cx40 causa uma diminuição de transferência substâncias fluorescentes 

através das junções GAP, já a deleção da Cx37 não interfere na transferência dessas 

substâncias. A deleção de ambas conexinas simultaneamente leva a completa perda 

da comunicação intercelular (SIMON; WCWHORTER, 2003). 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão obtidas da córnea de 

camundongos, 6 dias após a lesão, revelam a presença de vacuolização e 

desorganização do tecido corneano adjacentes aos vasos, principalmente nos 

camundongos Cx43+/+. Nesses camundongos, observou-se também a presença de 

vesículas pinocíticas endoteliais mais exacerbadas. Possivelmente, os camundongos 

selvagens apresentem um maior comprometimento tecidual em relação aos 

camundongos heterozigotos, mas pelo fato de não termos imagens representativas, 

outros estudos são necessários para elucidar melhor esse fato. As eletromicrografias 

revelam também a presença de placas juncionais entre as células endoteliais. Essas 

placas, entre células endoteliais de capilares, já foram anteriormente visualizadas por 

outros autores (FIGUEROA;ISAKSON; DULING, 2004). 

 In vitro, a principal conexina expressa na célula endotelial é a Cx43 

(DEPAULA, 1999). A expressão da Cx43 em cultura de células endoteliais bovinas 

varia conforme a densidade celular sugerindo uma íntima relação entre crescimento 

celular e expressão da Cx43 (LARSSON et al., 1990). Pepper et al. (1989), 

observaram a comunicação intercelular, através da passagem de Lucifer Yellow entre 

células endoteliais em cultura de células, posterior a uma lesão. Vinte quatro horas 

após a injúria celular, a comunicação atinge o pico máximo. Esta máxima 
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comunicação é mantida até o oitavo dia, onde ocorre a resolução da lesão. A 

comunicação entre células endoteliais através de junções GAP tem um papel 

importante na reparação tecidual, pois, a comunicação é responsável pela 

coordenação e migração da célula endotelial. Em nosso trabalho, a efetiva 

comunicação entre as células endoteliais não foi avaliada. Comparamos a 

angiogênese in vivo entre camundongos com menor expressão da Cx43 com 

camundongos normais. O fato da Cx43 ser uma proteína importante para a 

comunicação intercelular durante a reparação endotelial in vitro, nos permite 

acreditar, que a diminuição da angiogênese observada nos animais Cx43+/- também 

ocorreu devido a uma menor comunicação entre as células endoteliais durante a 

neovascularização. 

 O conjunto de nossos resultados mostra uma diminuição da angiogênese em 

camundongos com um dos genes da Cx43 deletado. Dessa forma, a importância in 

vivo desta conexina na comunicação intercelular através de junções GAP durante a 

formação de novos vasos é evidente. A expressão da Cx43 durante a angiogênese 

parece estar relacionada a uma diminuição da comunicação entre as células 

endoteliais que não é suprida pelas a expressão das Cx37 e Cx40. Em suma, a menor 

expressão da Cx43 pode diminuir a coordenação e a migração da célula endotelial 

em direção a lesão a fim de promover a reparação tecidual. 
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7 CONCLUSÕES 

 
 
 
- Camundongos que apresentam deleção em um dos alelos da Cx43 têm uma menor 

taxa de angiogênese em córnea, após um estímulo provocado pela cauterização com 

cristal de nitrato de prata; 

 

- Camundongos heterozigotos Cx43+/- apresentam menor área de ocupação por 

novos vasos em córnea em comparação aos camundongos selvagens (Cx43 +/+); 

 

- Não há diferença no comprimento do maior vaso formado entre camundongos 

Cx43+/+ e Cx43+/-; 

 

- Camundongos Cx43+/+ apresentam maior expressão de PCNA detectado por meio 

de Western blot após 2 dias da lesão em comparação a camundongos Cx43+/-. Após 

6 dias da cauterização corneal não há diferença de expressão do PCNA por meio de 

Western blot, entre os camundongos selvagens e heterozigotos; 

 

- Camundongos Cx43+/+ apresentam maior expressão da Cx43 após 6 dias da 

cauterização corneal, detectado por meio de Western blot, em comparação a 

camundongos Cx43+/-; 

 

- Não há diferença da expressão das Cx37 e Cx40 por meio de Western blot em 

córnea de camundongos Cx43+/+ e Cx43+/- após 6 dias da cauterização corneal; 
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- Através de microscopia eletrônica de transmissão é possível identificar a presença 

das membranas das células endoteliais e as junções comunicantes, durante o 

processo de neovascularização. 
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