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RESUMO 

 

GOMES, C. C. Efeitos da elevada concentração de glicose sobre a expressão de 

miR-31 em fibroblastos. 2015. 53 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e 

Tecidual). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

A migração reduzida de fibroblastos dérmicos é observada em indivíduos que 

sofrem de Diabetes Mellitus (DM), uma doença caracterizada pela hiperglicemia 

crônica. Demonstramos previamente que células expostas à glicose elevada (HG) 

apresentam velocidade reduzida, maior número de protrusões celulares simultâneas 

e não produtivas (retráteis) e direcionalidade reduzida. MicroRNAs são reguladores 

pós-transcricionais da expressão gênica, promovendo a degradação de mRNAs alvo, 

ou bloqueando sua tradução. Alguns miRNAs podem afetar a migração celular, como 

o miR-31. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da HG sobre a expressão de 

miR-31 em fibroblastos dérmicos obtidos de ratos normoglicêmicos e hiperglicêmicos 

(30 dias após indução do DM com estreptozotocina) e em linhagem de fibroblastos 

NIH-3T3, cultivadas em baixa concentração de glicose (5 mM) ou HG (25 mM) durante 

3 dias. O papel de espécies reativas de oxigênio (EROs) na expressão de miR-31 foi 

avaliado com a adição do antioxidante N-acetil cisteína (NAC) ao meio. A expressão 

de miR-31 foi estudada por RT-PCR em tempo real e o comportamento migratório foi 

avaliado por time-lapse. A expressão de miR-31 aumentou cerca de 3 vezes em 

fibroblastos obtidos de animais hiperglicêmicos, quando comparados com fibroblastos 

de animais normoglicêmicos. Em NIH-3T3, HG aumentou a expressão de miR-31 em 

50% após 3 dias de exposição. Nestas células, o tratamento com NAC preveniu o 

aumento do miR-31, mantendo-o em níveis normais, e evitando o aumento no número 

de protrusões não efetivas. A expressão exógena de miR-31 em NIH-3T3 aumentou 

o número de protrusões celulares improdutivas e simultâneas e reduziu a 

direcionalidade das células, sem afetar a velocidade celular. Conclusão: HG aumenta 

a expressão de miR-31 de maneira dependente de EROs em fibroblastos. A 

expressão aumentada de miR-31 pode estar envolvida na migração deficiente destas 

células, observada no DM. 

Palavras-chave: Hiperglicemia. Migração Celular. MicroRNAs. MiR-31. Diabetes 

Mellitus. 
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ABSTRACT 

 

GOMES, C. C. Effects of a high glucose concentration on miR-31 expression in 

fibroblasts. 2015. 53 p. Masters thesis (Cell and Tissue Biology). Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

Impaired migration of dermal fibroblasts is observed in individuals suffering from 

Diabetes Mellitus (DM), a disease characterized by chronic hyperglycemia. We 

demonstrated previously that cells exposed to high glucose (HG) show reduced speed, 

increased number of simultaneous and non-productive (retractile) cellular protrusions 

and reduced directionality. MicroRNAs are post-transcriptional regulators of gene 

expression, promoting the degradation of target mRNAs or blocking their translation. 

Some microRNAs affect cell migration, such as miR-31. The aim of this study was to 

evaluate the effects of HG on the expression of miR-31 in dermal fibroblasts obtained 

from normoglycemic and hyperglycemic rats (30 days after induction of diabetes with 

streptozotocin) and NIH-3T3 fibroblasts, grown under low glucose concentration 

(5mM) or HG (25 mM) for 3 days. The role of reactive oxygen species (ROS) in miR-

31 expression was assessed by the addition of the antioxidant N-acetyl cysteine (NAC) 

to the medium. The expression of miR-31 was studied by real time RT-PCR and the 

migratory behavior was assessed by time-lapse. The expression of miR-31 increased 

about 3-fold in fibroblasts obtained from hyperglycemic animals when compared to the 

fibroblasts from normoglycemic animals. In NIH-3T3, HG increased the expression of 

miR-31 by 50% after 3 days of exposure. In these cells, NAC treatment prevented the 

increase of miR-31 as well as the increase in the number of unproductive protrusions. 

Exogenous expression of miR-31 in NIH-3T3 increased the number of simultaneous 

cellular protrusions and reduced cell directionality, without effects on cellular speed. 

Conclusion: HG increases the expression of miR-31 in a ROS-dependent manner in 

fibroblasts. The increased expression of miR-31 may be involved in the impaired 

migration of these cells observed in DM. 

Keywords: Hyperglycemia. Cell migration. MicroRNA. MiR-31. Diabetes Mellitus. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

1.1 Considerações gerais 
 

Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de distúrbios metabólicos que, 

independente da sua etiologia, apresenta como característica a hiperglicemia. É 

considerada uma das doenças mais importantes no mundo, afetando cerca de 347 

milhões de pessoas. No Brasil, cerca de 8,7% da população tem diabetes 

(International Diabetes Federation, 2014). Além do impacto na qualidade de vida do 

paciente e de seus familiares, o diabetes também gera altos custos para o sistema 

público de saúde, por sua natureza crônica e suas complicações. As complicações 

comuns do Diabetes Mellitus incluem a retinopatia e o edema macular diabético; a 

neuropatia diabética, que pode levar ao acidente vascular cerebral; arteriosclerose e 

doença vascular periférica, insuficiência renal e a deficiência na cicatrização de 

feridas, que contribui para a ocorrência de feridas crônicas (American Diabetes 

Association, 2010). 

 

1.2 Captação e metabolismo da glicose e estresse oxidativo  
 

A glicose (C6H12O6) é uma das principais fontes de energia utilizada pelos 

organismos eucariontes. O metabolismo deste monossacarídeo através do processo 

de respiração celular libera energia química que, por sua vez, é armazenada durante 

a síntese de moléculas de adenosina trifosfato (ATP). Estas moléculas são então, 

utilizadas pela célula em suas múltiplas funções que requerem gasto de energia.  

Um dos mecanismos de transporte de glicose se dá através de proteínas 

carreadores associados à membrana - transportadores de glicose GLUT. Os 

transportadores de glicose são específicos para o enantiômero D-glicose, e seu 

transporte não requer gasto de energia pela célula. A ligação da glicose ao 

transportador GLUT na membrana celular promove uma alteração conformacional do 

transportador, levando a entrada de glicose no meio intracelular. As isoformas dos 

transportadores GLUT variam de acordo com o tecido em que se encontram, assim 

como sua especificidade ao substrato (hexoses), cinética de transporte, e tem sua 

expressão regulada em diferentes condições fisiológicas e patológicas (GOULD; 

HOLMAN, 1993; MUECKLER et al., 1985).  

A glicose no meio intracelular é então fosforilada pela enzima hexoquinase, 



17 
 

gerando glicose-6-fosfato. No citoplasma da célula ocorre a glicólise, uma cadeia de 

dez reações onde a glicose é oxidada gerando duas moléculas de piruvato, além de 

duas moléculas de ATP e NADH+, que serão introduzidos na cadeia respiratória ou na 

fermentação. Em aerobiose, o piruvato entra na mitocôndria, e por ação da piruvato 

desidrogenase, é convertido em acetil coenzima A (acetil-coA), e na matriz 

mitocondrial é oxidado no ciclo de Krebs, produzindo CO2, H2O, NADH E FADH2. 

Estes últimos são doadores de elétrons, e serão responsáveis por gerar um fluxo de 

elétrons dentro da cadeia transportadora mitocondrial, na membrana interna desta 

organela.  

A cadeia transportadora de elétrons é formada por cinco complexos proteicos 

ligados à membrana interna das cristas mitocondriais. Esta série de complexos é 

responsável por transportar elétrons através de reações de óxido-redução. A 

passagem de elétrons através dos complexos da cadeia faz com que seja gerado um 

gradiente eletroquímico, onde íons H+ são transportados para fora da matriz 

mitocondrial. A energia gerada dessa forma é utilizada pela enzima ATP sintase que, 

através do transporte de prótons a favor do seu gradiente eletroquímico para dentro 

da matriz mitocondrial, converte trabalho mecânico em energia química usada na 

síntese do ATP.  

As células que não são susceptíveis ao dano causado pela hiperglicemia 

mostram uma relação inversa entre a quantidade de glicose extracelular e o seu 

transporte. Por outro lado, alguns tipos celulares, como por exemplo as células 

endoteliais, mostram um aumento no transporte de glicose quando sua concentração 

está elevada, fazendo com que a concentração intracelular aumente. A maior 

quantidade de glicose no ciclo de Krebs faz com que aumente o fluxo na cadeia 

transportadora de elétrons e um limiar máximo do gradiente eletroquímico é atingido, 

fazendo com que a transferência de elétrons seja bloqueada no interior do complexo 

III e o O2 seja reduzido à superóxido, altamente reativo (TURRENS, 2003). 

Espécies reativas de oxigênio (EROs) é um termo utilizado para identificar 

moléculas e radicais livres derivadas do oxigênio molecular. O ânion superóxido (O2
-

•) é produzido na redução de oxigênio por um elétron, é precursor da maioria dos 

EROs. A dismutação do O2
-• através da superóxido dismutase produz H2O2, que pode 

ser reduzido totalmente a H2O ou parcialmente ao radical hidroxil (OH•), um potente 

oxidante. O O2
-• pode ainda reagir com outros radicais, como o óxido nítrico (NO•), 

produzindo peroxinitrito, outro potente oxidante. Os agentes oxidantes derivados do 
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NO• são chamados de espécies reativas de nitrogênio (ERNs). Estas espécies 

reativas de oxigênio (EROs) podem reagir com moléculas importantes dentro do 

citoplasma da célula, sendo capazes de danificar proteínas, lipídeos e DNA 

(TURRENS, 2003). 

No DM, a maior formação de íons superóxido pode levar à ativação das cinco 

maiores vias que regulam a patogênese das complicações nesta doença: O aumento 

no fluxo da via dos polióis, ativação de isoformas da proteína cinase C, o aumento no 

fluxo na via das hexosaminas, a formação de produtos finais de glicação avançada 

(Advanced Glycation End Products - AGEs) e também na expressão de seus 

receptores nas células (RAGEs) (BROWNLEE, 2001). 

A glicação de proteínas altera sua estrutura e função, e a ligação de AGEs com 

seus receptores (RAGEs) pode levar a modificações na sinalização celular e à 

produção de mais radicais livres. Entre outros efeitos, o aumento do fluxo dessas vias 

alternativas à glicólise pode aumentar o estresse oxidativo através do desequilíbrio 

entre a geração de radicais livres e a diminuição nas defesas antioxidantes da célula.  

A defesa antioxidante intracelular é suprida por enzimas antioxidantes. Três 

principais enzimas catalisam a decomposição de espécies reativas de oxigênio: a 

superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (Gpx) e a catalase (CAT), que 

diferem entre si quanto a estrutura, distribuição em diferentes tecidos e cofatores 

requeridos para o seu funcionamento. SOD é uma metaloproteína que catalisa a 

conversão do ânion superóxido a peróxido de hidrogênio e oxigênio. Gpx é uma 

enzima que tem como substrato a glutationa reduzida (GSH) que é oxidada a 

glutationa oxidada (GSSH). Gpx usa o GSH como um doador específico de hidrogênio 

para a redução de substratos não específicos (peróxido de hidrogênio, hidroperóxidos 

lipídicos e não lipídicos). A catalase é uma enzima encontrada em peroxissomos em 

eucariotos, que degrada peróxido de hidrogênio produzindo água e oxigênio. 

Antioxidantes não-enzimáticos incluem vitaminas A, C (ácido ascórbico) e E 

(tocoferol), glutationa, ácido α-lipoico, carotenóides e outros. Além destas, muitas 

outras enzimas também estão envolvidas na prevenção do dano oxidativo ou seu 

reparo. A regulação da atividade enzimática antioxidante em organismos eucariotos 

pode ser influenciada por uma série de condições fisiológicas e patológicas (RAHIMI 

et al., 2005). 

As alterações metabólicas que acompanham o diabetes podem afetar o 

balanço pró-oxidante – antioxidante de diversas formas. Como dito anteriormente, a 
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hiperglicemia potencializa a ligação não enzimática de glicose a proteínas, a glicação, 

que causa mudanças estruturais e funcionais em proteínas.  Assim, a alta glicose intra 

e extracelular pode causar glicação e consequentemente mudanças funcionais em 

enzimas antioxidantes. O diabetes também pode afetar a atividade destas enzimas 

através de alterações na disponibilidade de micronutrientes, que servem como 

cofatores para a atividade enzimática antioxidante (SZALECZKY et al., 1999). As 

deficiências antioxidantes mais comuns encontradas no DM são os baixos níveis de 

ascorbato, glutationa e superóxido dismutase (GIACCO; BROWNLEE, 2010; RAHIMI 

et al., 2005). 

Numerosos estudos têm mostrado que o uso de antioxidantes no tratamento 

do DM é eficaz em prevenir ou tratar as complicações desta doença.  

  

1.3 N –acetil-cisteína  

 

A N-acetil-cisteína (NAC - C5H9NO3S) é um derivado da L-cisteína, e 

precursora na formação do antioxidante glutationa. O grupo tiol em sua estrutura 

confere os efeitos antioxidantes, sendo capaz de reduzir radicais livres. O NAC pode 

inativar EROs, aumentar os níveis de glutationa, sofrer auto-oxidação (e produzir 

H2O2) e servir como agente redutor (PUBCHEM, 2015).  

Aktunc et al., (2010) investigaram o efeito do uso de NAC na fase proliferativa 

do processo cicatricial de feridas em camundongos com DM induzido por aloxano. A 

administração de NAC nas feridas mostrou efeitos benéficos na cicatrização tanto em 

animais controle como diabéticos, resultando em redução de EROs e aumento de 

GSH no tecido cicatricial. Portanto, uso de antioxidantes no tratamento de feridas 

crônicas no DM é um método que tem se mostrado eficaz em diferentes modelos 

experimentais. 

 

1.4 Fibroblastos e o processo cicatricial 

 

As alterações metabólicas características do DM levam a uma série de 

complicações, como a cicatrização deficiente de feridas, resultando em feridas 

crônicas. A cicatrização cutânea é um processo fisiológico que ocorre em resposta a 

uma injúria ao tecido, e que ocorre através de eventos celulares que visam 

restabelecer a integridade tecidual. A cicatrização de feridas cutâneas ocorre 
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seguindo 3 passos principais: inflamação, neoformação tecidual, e remodelação 

(SINGER; CLARK, 1999). 

Quando a pele sofre uma injúria, os constituintes do sangue são extravasados 

de vasos sanguíneos lesados, e formam o coágulo sanguíneo. As plaquetas 

produzem vários fatores quimiotáticos, como o Transforming Growth Factor Beta1 

(TGF-β1), que por sua vez recruta rapidamente leucócitos para o local da injúria, 

iniciando a fase inflamatória. Esses leucócitos secretam quimiocinas e citocinas 

inflamatórias para aumentar a resposta inflamatória que normalmente atinge o pico 

após poucos dias da lesão. À medida que a fase inflamatória desaparece, começa a 

fase de formação tecidual. Esta fase envolve a formação de tecido de granulação e a 

reepitelização. A formação do tecido de granulação ocorre em torno de 48 horas, e é 

caracterizada pelo início da angiogênese e recrutamento dos fibroblastos através de 

citocinas dos macrófagos. Sobre o local lesado, queratinócitos da margem da lesão 

adquirem motilidade para migrar e cobrir a ferida. Uma série de eventos biológicos 

tem lugar para promover a formação do tecido de granulação, incluindo a ativação de 

fibroblastos e a degradação e produção de matriz extracelular, diferenciação em 

miofibroblastos e a neovascularização do tecido. 

Durante a fase tardia da cicatrização, quando ocorre a remodelação da matriz 

extracelular (MEC), os fibroblastos proliferam, migram e secretam fatores de 

crescimento. Os fibroblastos e células inflamatórias remanescentes secretam 

metaloproteinases de matriz (MMPs), e corre a alteração da síntese de colágeno tipo 

III para colágeno tipo I. A síntese de colágeno cessa no tecido fibrótico, e ocorre a 

formação de uma cicatriz no local de injúria I (GURTNER et al., 2008). 

 Conforme descrito acima, o fibroblasto é essencial processo cicatricial. Ele tem 

um papel central na deposição e remodelamento de matriz, e também como célula 

sinalizadora, secretando fatores de crescimento durante o processo de reparo, e o 

impedimento destas funções pode contribuir para a formação de feridas crônicas. 

Muitas funções celulares dos fibroblastos estão alteradas nos diabéticos. 

Lerman et al. mostraram anteriormente que fibroblastos de camundongos diabéticos 

migram 75% menos que aqueles de camundongos normoglicêmicos, e mostram uma 

resposta deficiente à hipóxia, uma condição comum em feridas crônicas. Porém, os 

mecanismos envolvidos neste efeito ainda não são completamente entendidos. 
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1.5 Migração celular e hiperglicemia 

 

A migração celular é um processo cíclico, regulado por sinais extracelulares, 

que ativam vias de sinalização reguladoras do citoesqueleto de actina e microtúbulos 

(HORWITZ; WEEB, 2003).  Devido à polimerização da actina, a célula estende uma 

protrusão na direção do movimento, chamada de lamelipódio, que é estabilizada pela 

formação de adesões ao substrato. Algumas adesões maduras se tornam locais de 

ancoragem para o citoesqueleto de actina, e a célula traciona seu corpo para a frente, 

através da miosina II (fibras de estresse), que auxiliam no movimento do corpo celular 

na direção determinada. Há então a liberação das adesões e a contração da parte 

posterior da célula. 

A família de pequenas GTPases Rho (de Ras-Homology) regulam cada passo 

deste ciclo (RIDLEY et al., 2003). Estas proteínas ciclam entre um estado ativo (ligado 

a GTP) e um inativo (ligado a GDP). Quando ativas, as GTPases Rho interagem com 

numerosas proteínas efetoras para exercer suas funções. Este ciclo é regulado por 

GEFs (Guanine Nucleotide Exchange Factors) que catalisam a troca de nucleotídeos 

levando à sua ativação; GAPs (Gtpase Activating Proteins) que auxiliam na hidrólise 

do GTP, levando à inativação; e GDIs (Guanine Nucleotide Exchange Inhibitors) que 

removem GTPases inativas das membranas.  

As GTPases RhoA e Rac1 são ubiquamente expressas e bem conhecidas por 

seu papel na regulação da migração: Rac1 regula a formação de lamelipódios e a 

dinâmica da formação de novas adesões, enquanto RhoA está envolvida na formação 

de feixes de actina contráteis e maturação de adesões. O balanço ente Rac1 e RhoA 

determinaria o comportamento migratório (ETIENNE-MANNEVILLE; HALL, 2002; 

HANNA; EL-SIBAI, 2013).  

Nós mostramos que o estresse oxidativo promovido pela alta concentração de 

glicose (HG) afeta negativamente a migração e a maturação das adesões em 

diferentes tipos celulares, incluindo fibroblastos. Devido à ativação de Rac1, as células 

perdem sua polaridade, e muitos lamelipódios são formados simultaneamente em 

diferentes direções. A maturação das adesões, no entanto, é prejudicada, e os 

lamelipódios retraem, tornando-se protrusões celulares não produtivas (LAMERS et 

al., 2011). 

Há uma complexa regulação da atividade das RhoGTPases, como interações 
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proteína-proteína, proteína-lipídeos, ligação a segundos mensageiros (DAG) e 

modificações pós transcricionais, além de microRNAs, descritos mais recentemente 

(CHERFILS; ZEGHOUF, 2013; LIU et al., 2012). 

 

1.6 MicroRNAs  

 

MicroRNAs (miRNAs) são reguladores negativos da expressão gênica. Eles 

são uma classe de pequenos RNAs endógenos não-codificantes (~22 nucleotídeos), 

conservados evolutivamente, que interagem com mRNAs alvo, levando à degradação 

ou repressão da tradução. Os miRNAs são transcritos inicialmente no núcleo a partir 

de regiões intragênicas ou intergênicas do DNA, pela RNA polimerase II, formando 

miRNAs primários longos. Esses pri-miRNAs são clivados no núcleo pela enzima 

RNAse III Drosha em estruturas de aproximadamente 70-100 nucleotídeos em 

formato de “loop”, são os chamados pre-miRNAs. Os pre-miRNAs são transportados 

do núcleo para o citoplasma através da exportina 5, e são novamente clivados por 

outra enzima RNAse III, a Dicer, em estruturas dupla fita de 18-24 oligonucleotídeos, 

formando uma estrutura dupla miRNA:miRNA* (ou extremidades 3p e 5p). Depois da 

separação destas fitas, uma das duas se tornará um miRNA maduro, que será 

incorporado ao RISC (RNA-Induced Silencing Complex), enquanto a outra fita pode 

ser degradada, ou ter um papel funcional na regulação da homeostasia de miRNAs, 

assim como ter um papel regulatório downstream. O complexo RISC funciona através 

do pareamento perfeito ou imperfeito com uma sequência complementar em um RNA 

mensageiro alvo, e induz a degradação do mRNA alvo, ou a inibição da sua tradução. 

A maioria dos miRNAs de animais pareiam imperfeitamente com seus alvos, levando 

à inibição da tradução. Este mecanismo leva à redução do nível proteico do alvo do 

miRNA, e tem profundas consequências na homeostasia celular. Um único gene pode 

ser regulado por múltiplos miRNAs, assim como um único miRNA pode ter mais que 

um alvo, devido ao seu pareamento imperfeito com o mRNA alvo. Os miRNAs estão 

envolvidos na regulação de importantes processos biológicos, como o 

desenvolvimento, diferenciação celular, apoptose e movimento celular. Assim, os 

níveis de expressão de miRNAs são importantes em processos fisiológicos, e quando 

alterados, podem ser associados a uma série de patologias (DONG et al., 2013). 

Portanto, o estudo dos miRNAs é importante para o entendimento tanto de 

processos fisiológicos quanto de doenças como o câncer, desordens genéticas e 
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desordens metabólicas. Além disso, os níveis de expressão de diferentes miRNAs 

podem servir como biomarcadores para determinadas doenças e seus estágios, 

servindo também como um alvo potencial para novas drogas, ou podem também ser 

usados na terapia gênica em desordens genéticas. A variedade de alvos de um único 

miRNA pode levar a uma regulação combinatória de miRNAs, que individualmente 

regulam a expressão de diferentes proteínas de uma única via de sinalização em 

particular. O funcionamento dos miRNAs é um modo complexo da rede de regulação 

da expressão gênica. 

 

1.7 MicroRNAs e Diabetes Mellitus 

 

 MiRNAs estão envolvidos na gênese do DM, e tem importantes funções nas 

complicações a longo prazo desta doença. Tanto Diabetes tipo I quanto do tipo II estão 

associados com alterações nos níveis de muitos miRNAs. 

O miR-375 por exemplo é um dos mais abundantes miRNAs presentes nas 

células das ilhotas pancreáticas. A inibição do miR-375 em zebrafish resulta em 

defeitos no desenvolvimento de ilhotas pancreáticas. Em células beta maduras, o miR-

375 exerce uma regulação negativa na secreção de insulina induzida pela glicose. 

Nas fases iniciais do diabetes tipo I, as ilhotas pancreáticas são infiltradas por células 

imunes, e as células beta ficam expostas a mediadores pró-inflamatórios. A exposição 

crônica à essas citocinas tem um impacto nas funções das células beta, levando a 

redução do conteúdo de insulina, defeitos na sua secreção, e aumento da apoptose. 

O perfil global de miRNAs de uma linhagem celular secretora de insulina, tratada com 

citocinas pró-inflamatórias revelou uma forte indução do miR-21, miR-34a, e miR-146 

(GUAY et al., 2010). 

O diabetes também causa mudança nos níveis de miRNAs detectáveis no 

sangue e outros fluidos corporais. Por isso muitos estudos têm foco em buscar 

miRNAs que sirvam como biomarcadores, como uma forma de detectar precocemente 

e prevenir o diabetes e suas complicações.  

Sebastiani et al., (2013) analisaram o perfil de miRNAs em amostras de plasma 

sanguíneo de pacientes com diabetes tipo II, que apresentavam ou não complicações 

vasculares, em busca de um potencial biomarcador para estas complicações. Entre 

os miRNAs que se apresentaram alterados no grupo de pacientes com complicações 

microvasculares o miR-31 destacou-se por sua expressão elevada, podendo estar 



24 
 

relacionado com a microangiopatia. 

MiRNAs estão se tornando elementos importantes no estudo da cicatrização. 

O processo de cicatrização normal envolve mudanças na expressão de miRNAs 

específicos, em fases específicas do processo cicatricial, e uma regulação aberrante 

desses miRNAs podem ter um papel chave no estabelecimento de feridas crônicas 

(BANERJEE et al., 2010).  

A análise de um PCR array de tecidos cicatriciais depois de 8 dias de 

cicatrização mostrou o padrão de expressão de 14 genes, que tem expressão 

aumentada na pele de camundongos diabéticos, variando significativamente em 

comparação com feridas normais. MiR-146-b, miR-21, miR-141 e miR-142 

apresentaram um aumento de 20 vezes entre feridas normais e de diabéticos durante 

a cicatrização. Outros genes como miR-126, miR-22, miR-138, miR-1, miR-196a, miR-

215, miR-24, let-7i e miR-101b exibiram 20 vezes nos seus níveis de expressão. Além 

disso, ainda há alguns miRNAs cujas expressões basais na pele de diabéticos 

estavam similares aos níveis na pele normal, mas suas expressões durante a 

cicatrização foram diferentes. Estes miRNAs incluem miR-20b, miR-10a, miR-10b, 

miR- 96, miR-128, miR-452 e miR-541. A maioria desses miRNAs já foram mostrados 

como envolvidos em processos celulares que influenciam na cicatrização, como 

proliferação, migração, angiogênese e regeneração tecidual (MADHYASTHA et al., 

2011). 

 É conhecido que muitos miRNAs são induzidos pelo estresse oxidativo em 

diferentes tipos celulares. Porém, pouco se sabe sobre esta forma de regulação dos 

miRNAs (CHEN et al., 2013; SIMONE et al., 2009).  

Simone et al., (2009) utilizaram fibroblastos normais humanos para avaliar a 

expressão de miRNAs frente a diferentes agentes oxidantes (peróxido de hidrogênio, 

etoposídeo e radiação). Este experimento demonstrou um padrão comum de 

expressão de miRNAs em resposta a esses agentes. Além disso, o pré-tratamento 

destas células com NAC preveniu as alterações na expressão de miRNAs, sugerindo 

que estes miRNAs são responsivos ao estresse oxidativo. Neste estudo o miR-31 

aparece elevado em resposta ao etoposídeo, um agente quimioterápico causador de 

estresse oxidativo.  

 

1.8 MicroRNAs e migração celular 
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A migração celular pode ser regulada por miRNAs que tem como alvo 

diferentes proteínas reguladoras da família das pequenas GTPases Rho (GTPases 

Rho, GEFs e GAPs), assim como integrinas (CHEN et al., 2013; LIU et al., 2012; 

VALASTYAN et al., 2011). Assim, uma condição patológica que altere a expressão de 

miRNAs específicos pode alterar o funcionamento desta via de sinalização, e 

consequentemente a regulação do citoesqueleto. 

Em modelos de estudo de câncer, o miR-31 tem sido mostrado como um 

regulador de muitas moléculas associadas à migração celular. RhoA é um alvo de 

miR-31 em glioblastoma e câncer de mama, onde a diminuição na sua expressão faz 

com que aumente a capacidade metastática desses tipos de tumores. Outro alvo na 

via de controle da migração celular é a radixina. A radixina é uma proteína que 

participa na formação do complexo ERM (ezrina, radixina e moesina) e funciona como 

uma proteína adaptadora ligando o citoesqueleto a membrana plasmática em 

estruturas ricas em actina, sendo essencial para a organização do esqueleto cortical. 

Em câncer de mama, o miR-31 regula também a expressão de radixina e de integrina 

α5 (VALASTYAN et al., 2010). 

Augoff et al. (2011), mostraram que em câncer de mama o miR-31 é capaz de 

regular diversas subunidades de integrinas, como α5, α2, αv e β3. Além disso, o miR-

31 é capaz de reduzir indiretamente a expressão de integrina β1 na membrana celular, 

através da redução da subunidade α com a qual formam dímeros.  

Sossey – Alaoui et al. (2010), também em câncer de mama, mostraram que o 

miR-31 tem como alvo Wave3, outra proteína que tem função na migração celular. 

Wave3 é importante para a ativação do complexo Arp2/3 e consequentemente para a 

dinâmica do citoesqueleto de actina.   

Neste estudo pretendemos avaliar o efeito do estresse oxidativo causado pela 

glicose elevada sobre a expressão do miR-31, e sua possível relação com a 

capacidade migratória de fibroblastos.  
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2  OBJETIVOS 
 

Este estudo tem como objetivo avaliar o potencial mecanismo de controle do 

miR-31-5p sobre a migração de fibroblastos, e sua relação com o estresse oxidativo 

causado pela glicose elevada.  

 

Objetivo específico 1 

Avaliar a expressão de miR-31-5p em fibroblastos expostos à alta concentração 

de glicose, que tem sua migração prejudicada, e o efeito de antioxidantes na 

prevenção dos efeitos da glicose elevada sobre a migração e também na expressão 

deste miRNA.  

Objetivo específico 2 

Estudar o possível mecanismo regulatório do miR-31-5p sobre a via de 

sinalização da migração celular, e sua relação com as alterações observadas nas 

células mantidas em alta concentração de glicose.  
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3  MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Indução do Diabetes Mellitus em ratos 
 

Ratos Wistar machos (12 animais) com 2 meses de idade provenientes do 

Biotério Central do ICB/USP foram mantidos em caixas com água e comida ad libitum. 

Estes animais foram divididos em grupos controle e experimental. A indução do 

diabetes mellitus foi feita pela administração intraperitoneal de estreptozotocina (60 

mg/kg de peso corporal, diluída em tampão citrato de sódio 0,05 M, pH 4,5) nos 

animais do grupo experimental após jejum de 12 h e anestesia (ketamina e xilazina - 

0,2 ml/100 g de peso corpóreo). Procedimento semelhante foi realizado com o grupo 

controle quanto ao jejum e anestesia, porém somente o veículo (tampão citrato de 

sódio) foi injetado. 

 Para evitar uma hipoglicemia severa causada pela liberação de insulina 

durante a destruição das células β pancreáticas foi disponibilizada uma solução de 

sacarose (30%) para todos os animais pelo período de 12 horas após a indução. A 

glicemia foi avaliada após 24 h da administração da droga e no momento do sacrifício 

(aparelho Accu-Check®, Roche Diagnostics). Apenas animais com glicemia superior 

a 300 mg/dl foram considerados diabéticos. Adicionalmente, o peso corporal e a 

glicemia foram medidos periodicamente. Após 30 dias da indução, os animais foram 

eutanasiados por dose excessiva de ketamina e xilazina. 

 

3.2 Cultura primária de fibroblastos dérmicos de animais controle e diabéticos 

 

Após anestesia de cada animal, foi realizada a tricotomia da região abdominal 

e remoção de um fragmento de pele de aproximadamente 4 cm². A remoção da derme 

foi realizada por raspagem com bisturi em ambiente asséptico e, acondicionadas 

diretamente em meio de cultura. Os fragmentos de derme foram digeridos com 

colagenase (0,1%) por 1 h a 37 ºC em banho-maria, sob agitação constante. Após a 

digestão enzimática, a enzima foi inativada com meio DMEM (DMEM Low, Gibco®, 

Grand Island, NY) contendo soro fetal bovino (SFB -10%) e as células foram obtidas 

por centrifugação, ressuspensas em meio de cultura (DMEM contendo 20% SFB, 

antibióticos - 100 U/ml penicilina e 100 μg/ml estreptomicina e 1% fungizona) e 

cultivadas em estufa umidificada contendo 8% de CO²/ 92% ar. Posteriormente, a 
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concentração de SFB foi reduzida para 10% e as passagens foram feitas 

semanalmente. As células foram cultivadas em meio controle (LG - glicose 5 mM) ou 

meio hiperglicêmico (HG - 25 mM de glicose), sendo utilizadas por até 6 passagens.  

 

3.3 Cultura de linhagem de fibroblastos – NIH-3T3  
 

Além da cultura primária, células da linhagem NIH-3T3 (células embrionárias 

de camundongo Mus musculus) foram obtidas da Americam Type Culture Collection 

(ATCC®, Virgínia, Estados Unidos). As células foram cultivadas em meio DMEM 

suplementado com 10% SFB, 100 U/ml penicilina e 100 μg/ml estreptomicina e 1% de 

aminoácidos não essenciais (NEAA - glicina, L-alanina, L-asparagina, L-ácido 

aspártico, L-ácido glutâmico, L-prolina, L-serina (Invitrogen, Grand Island, NY). As 

passagens foram feitas a cada 3 dias, e as células foram mantidas em estufa 

umidificada com 8% de CO²/ 92% ar a 37 ºC. Para os experimentos, as células foram 

cultivadas por períodos de 3 dias em meio apropriado, de acordo com os grupos 

experimentais abaixo: 

 Controle – Baixa concentração de glicose (fisiológica): meio 

DMEM Low (5 mM D-glicose) com 10% SFB, 100U/ml penicilina e 1% NEAA. 

 Alta concentração de glicose: meio DMEM Low (5 mM D-glicose) 

+ 25 mM D-glicose (Sigma-Aldrich®), com 10% SFB, 100U/ml penicilina e 1% 

NEAA. 

 

3.4 Cultura de linhagem de fibroblastos – NIH-3T3 em presença de antioxidante N-
acetil cisteína – NAC 

 

Células NIH-3T3 foram cultivadas em presença do antioxidante N-acetil-

cisteína (NAC, Sigma-Aldrich®) durante 3 dias. Este foi adicionado aos meios de 

cultura nas concentrações finais de 2,5 mM e 5 mM. O NAC inicialmente foi diluído 

em água ultrapura na concentração de 0,5 M, o pH foi ajustado para 7,4 e a solução 

foi filtrada. A diluição desta solução nas concentrações já citadas foi feita no momento 

do uso em meio de cultura.  
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3.5 Extração de RNA total e análise da expressão dos miR-31-5p por RT-PCR 

 

Para avaliar a expressão do miR-31-5p em cultura primária de fibroblastos 

dérmicos e linhagem NIH 3T3, células (1x105) foram semeadas em placas de cultura 

no segundo dia de exposição às condições experimentais previamente descritas e, 

após 24 horas foi realizada a coleta do RNA total, completando 3 dias de exposição.  

A extração do RNA total foi realizada pelo método do Trizol (Invitrogen®) 

conforme instruções do fabricante. A síntese do cDNA do miR-31-5p e do snoRNA, 

utilizado como gene de referência, foi realizada a partir do kit TaqMan® MicroRNA 

Reverse Transcription (Life Technologies) e a expressão por RT-PCR, com o kit 

miRNA Taqman® MiRNA Assays específicos para ambos (Life Technologies). As 

reações foram realizadas em termociclador ABI 7300 Sequence Detection System® e 

os resultados foram analisados utilizando o programa de análise qGENE Software for 

QTL data exploration. Todos os experimentos foram realizados em triplicatas. 

 

3.6 Transfecção transiente 

 

 A superexpressão do miR-31-5p em células NIH-3T3 foi realizada utilizando o 

kit mirVana™ miRNA Mimics para o miR-31-5p (Life Technologies®) conforme 

instruções do fabricante. As células foram transfectadas utilizando Lipofectamine 2000 

(Invitrogen®). Quatro grupos experimentais foram determinados, sendo os três 

primeiros controles: 

 1. NIH-3T3: célula em meio DMEM Low (5 mM D-glicose) com 

10% SFB, 20U/ml penicilina e 1% NEAA. 

 2. Mock: célula em meio DMEM Low (5 mM D-glicose) com 10% 

SFB, 20U/ml penicilina e 1% NEAA + meio OPTMEM + Lipofectamina. 

 3. miRNA Controle Negativo: célula em meio DMEM Low (5 mM 

D-glicose) 10% SFB, 20U/ml penicilina e 1% NEAA + meio OPTMEM + 

Lipofectamina + mimics miRNA controle negativo. 

 4. Mimics miR-31-5p: célula em meio DMEM Low (5 mM D-

glicose) 10% SFB, 20U/ml penicilina e 1% NEAA + meio OPTMEM + 

Lipofectamina + mimics miR-31-5p. 
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De modo sucinto, células (1 X105) foram plaqueadas em meio de cultura DMEM 

Low, 10% SFB, 20U/ml penicilina e 1% NEAA e, após 24 horas, a transfecção 

transiente foi realizada conforme as condições descritas acima. Ao final de 5 horas, 

os meios de transfecção foram substituídos por somente meio de cultura DMEM Low 

(5 mM D-glicose) com 10% SFB, 20U/ml penicilina e 1% de NEAA e (Tempo 0 h). O 

plaqueamento para os experimentos de vídeo microscopia (time-lapse), coloração de 

F-actina e expressão de miR-31 (coleta de RNA) foi realizado após 24 horas de 

transfecção e finalizados após 48 h e 60 h.  

 

3.7 Migração 2-D por vídeo microscopia (time-lapse) 

 

Células NIH-3T3 foram semeadas em placas de 12 poços, previamente 

recobertos com fibronectina (1 µg/ml). Após 24 horas, os movimentos celulares foram 

monitorados utilizando o sistema de microscopia InCell Analyzer 2200 (GE®) (time-

lapse) com controle de temperatura e pH. Imagens de vídeo foram coletadas 

inicialmente em intervalos de 42 segundos durante 30 minutos para quantificação de 

protrusões celulares e, posteriormente em intervalos de 20 minutos por 12 horas, para 

avaliar direcionalidade e velocidade celulares. As imagens foram organizadas em 

séries utilizando o programa Image J (NIH, Bethesda, MD, USA) e convertidas em 

filmes. A trajetória individual de cada célula foi acompanhada por um período mínimo 

de 12 horas, sendo excluídas da análise as células em divisão celular. As coordenadas 

X-Y e a velocidade das células foram utilizadas para análise. Para o cálculo do índice 

de direcionalidade, foi utilizada a seguinte fórmula:  

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
√𝛥𝑥2 + 𝛥𝑦2

Distância
  

Onde: 

 √𝛥𝑥2 + 𝛥𝑦2: resultante da soma vetorial do deslocamento 

da célula no plano cartesiano; 

 Distância: distância total percorrida pela célula.  

 

 



31 
 

3.8 Caracterização do citoesqueleto de F-actina   

 

Células NIH-3T3 foram semeadas em placas de 12 poços previamente 

recobertas por fibronectina (1 µg/ml) sob lamínulas de 18 mm em meio de cultura por 

24 horas. Após, as células foram fixadas e permeabilizadas com 4% paraformaldeído 

(PFA), contendo 0,5% Triton X-100, 5% sacarose em tampão PHEM, por 5 minutos. 

A seguir, as mesmas foram pós-fixadas com 4% PFA, contendo 5% sacarose em 

tampão PHEM, por 30 minutos. Após sucessivas lavagens com tampão PHEM + 

glicina (100 mM), as células foram coradas com faloidina-alexa fluor 488 (Molecular 

Probes®, 1:750) por 2 horas e o núcleo corado com DAPI (Vectashield +DAPI). As 

imagens foram obtidas por microscopia confocal (LSM510 Confocal Microscope, Carl 

Zeiss®). 

 

3.9 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa Excel e GraphPad 

Prism (versão 5.0). Os resultados foram submetidos ao teste T de Student para 

análises de apenas duas populações de dados e ANOVA com pós-teste de Tukey 

para mais de duas populações. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas quando p< 0,05. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 Efeitos da hiperglicemia sobre a migração celular em substrato 2-D e formação de 
protrusões podem ser prevenidos em presença de NAC 5 mM (N-acetil-cisteína) 

 

Dados anteriores de nosso laboratório mostram que o estresse oxidativo 

promovido pela alta concentração de glicose (HG) afeta negativamente a migração 

em diferentes tipos celulares, incluindo fibroblastos.  

Inicialmente, para determinar a concentração efetiva de um antioxidante com 

ação preventiva sobre os efeitos da hiperglicemia na migração celular, fibroblastos 

NIH-3T3 foram cultivados em meio contendo uma concentração fisiológica de glicose 

(5 mM, LG) e alta concentração de glicose (25 mM, HG) por 3 dias, na ausência e 

presença N-acetil-L-cisteína (NAC 5 mM). Após 48 horas de tratamento, células 

mantidas nas diferentes condições foram plaqueadas sobre fibronectina para avaliar 

a formação de protrusões e o comportamento migratório através de vídeo microscopia 

(time-lapse). Conforme esperado, em condição hiperglicêmica, a formação de 

protrusões por célula foi significativamente maior no grupo HG (~3 protrusões/célula) 

quando comparados as células do grupo LG (~1 protrusão/célula) (Figura 1B). Neste 

quadro, observamos também a maior frequência de células com mais de 3 protrusões 

formadas ao mesmo tempo, em diferentes direções. No grupo HG, o aumento foi de 

43%, enquanto no grupo LG, somente 14% apresentaram este fenótipo (Figura 1A). 

Verificamos também que a concentração de NAC (5 mM) utilizada preveniu a 

formação protrusões (grupo HG+NAC), mantendo-o em níveis mais próximos do 

grupo controle (LG) (Figura 1A). 

Outra característica observada nas células expostas à alta concentração de 

glicose foi a alta frequência na retração de lamelipódios por célula em relação ao grupo 

LG (Figura 1C). Este fenótipo denota a baixa estabilidade das protrusões formadas 

pela célula e, portanto, no movimento celular. O tratamento com NAC preveniu 

parcialmente esta característica, de modo que o grupo HG + NAC apresentou 

comportamento mais similar ao grupo LG.  
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Figura 1.  Efeitos da glicose elevada e do tratamento com antioxidante (NAC 5mM) sobre a 
formação de protrusões celulares em linhagem de fibroblastos NIH-3T3. Células NIH-
3T3 foram cultivadas em meio com concentração fisiológica de glicose (5 mM) ou alta 
concentração de glicose (25 mM) por 3 dias, em ausência e presença de NAC 5 mM. 
Imagens obtidas por vídeo microscopia (time-lapse) foram obtidas em intervalos de 30s por 
30 minutos usando o sistema de microscopia InCell Analyzer 2200 (GE®). (A)  Porcentagem 
média de células com mais de três protrusões, (B) número médio de protrusões formadas 
por célula e (C) número médio de protrusões improdutivas por célula. (Resultados obtidos 
de dois experimentos independentes). LG: células cultivadas em 5 mM de glicose; HG: 
células cultivadas em 25 mM de glicose; LG + NAC: células cultivadas em 5 mM de glicose 
com 5 mM de NAC; HG + NAC: células cultivadas em 25 mM de glicose com 5 mM de NAC. 
Diferenças estatisticamente significantes: * p< 0,01(LG X HG); ** p< 0,01(HG X HG+NAC). 

 

 

O fenótipo com inúmeros lamelipódios em diferentes direções em células 

expostas à HG foi também observado com a análise do citoesqueleto de F-actina por 

microscopia confocal. Observamos também que estas células apresentam mais fibras 

de estresse em relação a LG. Novamente, em presença de NAC constatamos o seu 

efeito preventivo com a presença de células morfologicamente semelhante as do 
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grupo LG. No entanto, há ainda presença significativa de fibras de estresse no 

HG+NAC. Imagens representativas são apresentadas na Figura 2.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Citoesqueleto de F-actina de células NIH-3T3 após exposição a alta concentração de 
glicose e tratamento com antioxidante (NAC 5mM). Células NIH-3T3 foram cultivadas 
por 3 dias em meio com 5 mM e 25 mM de glicose em ausência e presença de NAC 5 mM, 
conforme descrito em Métodos. F-actina (verde) e o núcleo (azul) foram corados ao final do 
período e imagens foram obtidas por microscopia confocal. (Resultados de dois 
experimentos independentes). LG: células cultivadas em 5 mM de glicose; HG: células 
cultivadas em 25 mM de glicose; LG + NAC: células cultivadas em 5 mM de glicose com 5 
mM de NAC; HG + NAC: células cultivadas em 25 mM de glicose com 5 mM de NAC. 

 

Além dos dados morfológicos, determinamos também a velocidade e a 

direcionalidade das células. As imagens obtidas por time-lapse foram convertidas em 

vídeos para determinar a velocidade média (µm/minuto) e a direcionalidade da 

migração celular nos diferentes grupos. A Figura 3A e 3B mostram os resultados 

obtidos. Constatamos que a velocidade e a direcionalidade na migração do grupo HG 

apresentaram uma queda significativa (~40%) quando comparados com o grupo LG. 

Este mesmo grupo HG, em presença de NAC, apresentou velocidade e 

direcionalidade semelhantes as células do grupo LG.  

LG HG 

LG + NAC HG + NAC 
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Figura 3. Efeitos da glicose elevada e do tratamento com antioxidante (NAC 5mM) sobre a 

velocidade de migração e direcionalidade de fibroblastos NIH-3T3.  Células NIH-3T3 

foram cultivadas por 3 dias em meio com 5 mM e 25 mM de glicose em ausência e presença 

de NAC 5 mM. Após, imagens foram obtidas em intervalos de 20 minutos durante 12 horas 

por vídeo-microscopia (time-lapse). (Resultados obtidos de dois experimentos 

independentes). LG: células cultivadas em 5 mM de glicose; HG: células cultivadas em 25 

mM de glicose; LG + NAC: células cultivadas em 5 mM de glicose com 5 mM de NAC; HG 

+ NAC: células cultivadas em 25 mM de glicose com 5 mM de NAC. Diferenças 

estatisticamente significantes: * p< 0,01(LG X HG); ** p< 0,01(HG X HG+NAC). 

 

 

4.2 Elevada concentração de glicose altera a expressão de miR-31-5p em fibroblastos 
primários e em linhagem NIH-3T3 

 

Como já citado anteriormente, o miR-31 é um potencial regulador da migração 

celular. Para avaliar a possível relação entre os efeitos observados da glicose elevada 

sobre a migração de fibroblastos e a atividade regulatória deste miRNA, decidimos 

inicialmente avaliar sua expressão em fibroblastos primários obtidos de animais 
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normoglicêmicos e diabéticos. Após serem mantidas em meio de cultura com 5 mM e 

25 mM de glicose, o RNA total destas células foi obtido e utilizado para a síntese do 

cDNA e sua expressão foi avaliada por PCR em tempo real. O resultado obtido nos 

mostrou que células de animais diabéticos expressam cerca de 3 vezes mais miR-31-

5p quando comparados às células de animais normoglicêmicos (Figura 4A). 

A seguir, para verificar se a elevada concentração de glicose poderia alterar a 

expressão do miR-31 em linhagem NIH-3T3 in vitro, estas células foram cultivadas 

nas mesmas condições experimentais anteriormente descritas no período de 3 dias 

(5 mM e 25 mM de glicose). Após, a expressão do miR-31 foi determinada. Os 

resultados confirmaram o efeito da alta concentração de glicose sobre a expressão do 

miR-31, já que constatamos um aumento significativo na expressão deste miRNA em 

um curto período de exposição. Um aumento de 50% foi obtido em células expostas 

a elevada concentração de glicose (Figura 4B).  

 

 

Figura 4.  Expressão do miR-31-5p em fibroblastos primários e linhagem NIH-3T3. (A) Expressão 

de miR-31 de fibroblastos primários de pele derivados de ratos normoglicêmicos e 

diabéticos. (Resultados obtidos de dois experimentos independentes).  (B) Expressão do 

miR-31 em células NIH-3T3 expostas 5 mM e 25 mM de glicose por 3 dias. (Resultados 

obtidos de três experimentos independentes). LG: células cultivadas em 5 mM de glicose; 

HG: células cultivadas em 25 mM de glicose. Diferenças estatisticamente significantes:  * 

P< 0.01 (Controle X Diabetes; LG X HG). 

 

A expressão do miR-31 também foi avaliada nestas células (NIH-3T3) após o 

tratamento com antioxidante NAC em diferentes concentrações (2,5 mM e 5 mM). Os 
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resultados confirmaram a relação do estresse oxidativo causado pela hiperglicemia 

sobre a expressão deste miRNA em fibroblastos NIH-3T3, uma vez que a expressão 

do miR-31 foi prevenida de maneira dependente da concentração de NAC. No grupo 

HG sem NAC ocorreu um aumento de 1,6 X em relação ao grupo LG. Já em presença 

de 2,5 mM de NAC essa diferença foi de 1,3 X e, em 5 mM do antioxidante não houve 

diferença entre as células dos grupos HG e LG. Além disso, constatamos que o NAC 

por si só não mostrou efeito significativo nas células do grupo LG em nenhuma das 

concentrações.  

 

 

 

Figura 5. Expressão do miR-31-5p em fibroblastos primários e linhagem NIH-3T3 após 

tratamento com antioxidante NAC. Células NIH-3T3 foram cultivadas em meio 5 mM e 25 

mM de glicose por 3 dias, em ausência e em presença de diferentes concentrações de NAC 

(2,5 mM e 5 mM). A expressão do miR-31 foi avaliada por PCR em tempo real. (Resultados 

obtidos de dois experimentos independentes). LG: células cultivadas em 5 mM de glicose; 

HG: células cultivadas em 25 mM de glicose Diferenças estatisticamente significantes: * P< 

0.05 (LG X HG, sem NAC); * P< 0.05 (HG X HG 2,5 mM NAC X HG 5 mM NAC). 
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4.3 A superexpressão do miR-31-5p em NIH-3T3 altera a formação de protrusões e a 

direcionalidade celular 

 

Na etapa seguinte, com o objetivo de investigar se as alterações observadas 

na morfologia e na migração celular decorrentes do estresse oxidativo causado pela 

hiperglicemia poderiam ser regulados pelo miR-31-5p, células NIH-3T3 mantidas em 

meio 5 mM glicose foram transfectadas com sequências sintéticas do miR-31-5p 

(Mimics) para avaliar a migração celular e todos os parâmetros relacionados a este 

evento, incluindo velocidade e direcionalidade da migração, além do número de 

protrusões por célula e a frequência de protrusões não produtivas.  

Inicialmente, confirmamos a eficiência da transfecção por PCR em tempo real 

resultando em um aumento médio de 3,5 vezes (miR-31) em relação aos controles 

(NIH-3T3, Mock e Neg) (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6. Superexpressão do miR-31-5p em linhagem NIH-3T3. Células NIH-3T3 foram 
transfectadas com sequências sintéticas de miR-31-5p (Mimics) conforme descrito em 
Métodos. A expressão do miR-31 foi avaliada por PCR em tempo real (Resultado obtido 
de um experimento). NIH-3T3: célula em meio de cultura; Mock: célula somente com 
reagentes da transfecção; Neg: célula com mimics miRNA controle negativo; miR-31-5p: 
célula com mimics miR-31-5p. Diferenças estatisticamente significantes: * P> 0,01 (NIH-
3T3, Mock, Neg X miR-31). 
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Após, células destes mesmos grupos experimentais foram semeadas sobre 

fibronectina (1 µg/ml) para avaliar a morfologia e o citoesqueleto de F-actina. Imagens 

representativas são apresentadas na Figura 7. Vimos que células do grupo miR-31 

(miRNA superexpresso) mostraram um aumento na formação de protrusões em 

diferentes direções. Células dos grupos controles apresentaram morfologia mais 

fusiforme e menor número de protrusões, como esperado. 

 

 

 

Figura 7. Citoesqueleto de F-actina de células NIH-3T3 após superexpressão do miR-31-5p. 
Células NIH-3T3 foram transfectadas com sequências sintéticas de miR-31-5p (Mimics) 
conforme descrito em Métodos. F-actina (verde) e o núcleo (azul) foram corados e imagens 
foram obtidas por microscopia confocal. (Resultados obtidos de um experimento). NIH-3T3: 
célula em meio de cultura; Mock: célula somente com reagentes da transfecção; Neg: célula 
com mimics miRNA controle negativo; miR-31-5p: célula com mimics miR-31-5p. 

 

Ao avaliar a formação de protrusões por vídeo microscopia (time-lapse), o 

mesmo fenótipo foi observado no grupo experimental miR-31. Dados quantitativos 

mostraram que há um aumento no número de protrusões por célula (~2 vezes) (Figura 

8B) em relação aos grupos controles e também maior frequência de protrusões 

improdutivas (Figura 8C). A frequência de fenótipos com mais de três protrusões ao 

NIH-3T3 MOCK 

NEG MIR-31 
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mesmo tempo também estava aumentada no grupo com superexpressão do miRNA 

(Figura 8A). 

 

 

Figura 8.   Superexpressão de miR-31 sobre a formação de protrusões celulares em linhagem de 
fibroblastos NIH-3T3. Células NIH-3T3 foram transfectadas com sequências sintéticas de 
miR-31-5p (Mimics) conforme descrito em Métodos. Imagens foram obtidas por vídeo 
microscopia (time-lapse) em intervalos de 30 s por 30 minutos usando o sistema de 
microscopia InCell Analyzer 2200 (GE®). (A)  Porcentagem média de células com mais de 
três protrusões, (B) número médio de protrusões formadas por célula e (C) número médio 
de protrusões improdutivas por célula formados nos diferentes grupos experimentais. 
(Resultados obtidos de um experimento). NIH-3T3: célula em meio de cultura; Mock: célula 
somente com reagentes da transfecção; Neg: célula com mimics miRNA controle negativo; 
miR-31-5p: célula com mimics miR-31-5p. Diferenças estatisticamente significantes: * p< 
0,05(NIH, Mock, Neg X miR-31). 

 

Outro parâmetro reduzido no grupo transfectado foi direcionalidade celular. 

Células controle apresentou índice de direcionalidade médio de ~ 0,35, enquanto o 
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grupo miR-31, esse valor foi de ~0,22. Já a velocidade de migração não mostrou 

alteração significativa.   

 

 

Figura 9. Superexpressão de miR-31 sobre a velocidade e direcionalidade em linhagem de 
fibroblastos NIH-3T3. Células NIH-3T3 foram transfectadas com sequências sintéticas de 
miR-31-5p (Mimics) conforme descrito em Métodos. Imagens foram obtidas por vídeo 
microscopia (time-lapse) em intervalos de 20 minutos durante 18 horas usando o sistema 
de microscopia InCell Analyzer 2200 (GE®). (A)  Velocidade de Migração em µm/min, (B) 
índice de direcionalidade da migração. (Resultados obtidos de um experimento). NIH-3T3: 
célula em meio de cultura; Mock: célula somente com reagentes da transfecção; Neg: célula 
com mimics miRNA controle negativo; miR-31-5p: célula com mimics miR-31-5p. Diferenças 
estatisticamente significantes: * p< 0,05 (NIH, Mock, Neg X miR-31) 
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5 DISCUSSÃO 

 

  O reparo de feridas envolve a interação coordenada de vários tipos celulares e 

processos. Depois de uma injúria tecidual, múltiplas vias de sinalização são ativadas 

e agem de forma sincronizada de forma a restaurar a integridade tecidual. O 

fibroblasto é essencial neste processo, migrando das margens da ferida e agindo na 

deposição de matriz extracelular rica em colágeno e na sua remodelação. Também é 

uma importante célula sinalizadora, agindo na comunicação celular durante o 

processo de reparo. O impedimento destas funções pode contribuir para a formação 

de feridas crônicas (GURTNER et al., 2008, LERMAN et al., 2003).  

Nós mostramos anteriormente que a condição hiperglicêmica afetou 

negativamente a migração de fibroblastos sobre fibronectina (FN), reduzindo sua 

velocidade e direcionalidade. Estas características foram acompanhadas por um 

aumento no número de protrusões que se formam simultaneamente na célula em 

diferentes direções, seguidas de rápida retração. Como não há um lamelipódio 

prevalente e a formação de adesões maduras está prejudicada, a maioria das células 

perde a polaridade assim como a direcionalidade. Muitos dos efeitos da glicose 

elevada na migração destas células foi causada pelo aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), sendo revertidos com a utilização do 

antioxidante NAC 10 mM por 1 hora. Estes dados comprovam que o estresse oxidativo 

promovido pela hiperglicemia afeta negativamente a adesão e migração de 

fibroblastos (LAMERS, 2008, 2011). Nosso laboratório mostrou também que os efeitos 

da HG sobre a migração de fibroblastos foram também prejudiciais em matriz 

bidimensional de colágeno tipo I e em matriz tridimensional contendo colágeno I e FN, 

sugerindo que mecanismos básicos da interação célula-MEC podem estar afetados 

(ALMEIDA, 2011; LAMERS et al., 2011). Este fenótipo é compatível com a ativação 

de Rac1 e, de fato, Rac1 está ativada em células CHO-K1, de maneira dependente 

da geração de EROs (LAMERS et al, 2011). Curiosamente, neste estudo RhoA 

também estava ativada devido à osmolaridade do meio e não relacionada a geração 

de EROs, porém os níveis de expressão e níveis proteicos de Rac1 e RhoA não foram 

avaliados.  

De fato, as mesmas alterações foram encontradas por nós utilizando células 

NIH-3T3 quando comparados os grupos LG e HG, onde pudemos observar a menor 
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velocidade de migração, a diminuição da direcionalidade e a maior formação de 

protrusões não efetivas. Neste experimento, porém, foram testadas diferentes 

concentrações de NAC para que fosse encontrada uma concentração efetiva na 

prevenção dos efeitos da glicose elevada sem que isso causasse danos às células. A 

concentração e o tempo de exposição ao antioxidante foram importantes para que 

pudéssemos observar se o estresse oxidativo causado pela glicose elevada poderia 

alterar a expressão do miR-31, de forma a prevenir as alterações observadas no grupo 

HG em relação a LG. Logo, a concentração que se mostrou efetiva foi a de 5 mM de 

NAC durante os 3 dias de exposição a alta glicose, onde pudemos observar uma 

prevenção nos efeitos da glicose elevada sobre estas células, mostrando 

características similares às do grupo controle quanto a número de protrusões, 

velocidade e direcionalidade. Estes resultados indicam que a atividade das GTPases 

Rho, assim como seus efetores e reguladores, pode ser afetada pelo estresse 

oxidativo causado pela glicose elevada. 

Paralelamente, pesquisas têm demonstrado que microRNAs podem afetar a 

migração celular por meio da regulação da expressão de proteínas sinalizadoras 

(GTPases Rho, seus efetores e seus reguladores, por exemplo) e de integrinas 

(CHEN et al., 2013; JIANG et al., 2010; LIU et al, 2010, 2012). 

Valastyan et al. (2010) mostraram que o miR-31 é um potencial regulador da 

progressão de metástase em câncer, mostrando uma relação inversa entre os níveis 

de miR-31 e a capacidade metastática de 15 diferentes linhagens celulares humanas 

de câncer de mama. Entre os alvos analisados por este grupo de pesquisa, muitos 

eram de proteínas importantes para a regulação da migração celular, adesão, 

dinâmica do citoesqueleto e controle da polaridade celular. Através de análises in vitro, 

mostraram que o miR-31 é capaz de regular pelo menos 6 importantes alvos: frizzled3 

(Fzd3), integrina α5 (ITGA5), myosin phosphatase-Rho interacting protein (M-RIP), 

matriz metalopeptidase 16 (MMP16), radixina (RDX) e RhoA.  

Augoff et al. (2011) descreveram os efeitos da elevada expressão do miR-31 

na progressão do câncer e capacidade metastática. Este grupo de pesquisa relata que 

o miR-31 é um regulador de integrinas, já que tem como alvo múltiplas subunidades 

α (α2, α5 e αV) que formam dímeros com β1 e também β3, podendo regular a 

expressão também destas duas últimas indiretamente. 
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Assim, é possível que os efeitos observados na migração celular causados pela 

glicose elevada sejam mediados pelo miR-31. A análise da expressão de miR-31 em 

fibroblastos derivados de animais normoglicêmicos e de animais diabéticos mostrou 

que o DM causou a superexpressão deste miRNA. Este efeito também foi observado 

em linhagem celular NIH-3T3 mantidas por três dias em meio com alta concentração 

de glicose. Nossos resultados sugerem ainda que este efeito esteja relacionado com 

a geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) nestas células. O uso de NAC 5 

mM durante os 3 dias de exposição a alta concentração de glicose foi eficaz tanto em 

prevenir os efeitos da glicose elevada na migração quanto na expressão de miR-31, 

sugerindo que o miR-31 funcione como um mediador entre o estresse oxidativo na 

célula e a diminuição na sua capacidade de migração. 

O miR-31 está relacionado também a outras complicações do DM. 

SEBASTIANI et al. (2013) estudaram o perfil de miRNAs no plasma sanguíneo de 

pacientes com diabetes tipo II, dividindo-os em 3 grupos: pacientes sem evidências 

clínicas de complicações crônicas; pacientes com complicações macrovasculares; e 

pacientes com complicações microvasculares. Foi observada a superexpressão do 

miR-31 em pacientes com complicações microvasculares, em relação aos outros 

grupos, o que pode estar relacionado à presença de microangiopatia.  

Kovacs et al., (2011) analisaram o padrão de expressão de miRNAs na retina 

de ratos induzidos por estreptozotocina para identificar a assinatura de miRNAs nas 

vias de sinalização que levam a retinopatia diabética. Neste estudo, tanto o miR-31-

5p quanto o miR-31-3p apresentaram maior expressão nas retinas de animais 

diabéticos, quando comparados ao controle, sugerindo que o miR-31 tem um papel 

na patogênese da retinopatia diabética. 

Considerando que a regulação da expressão gênica por miRNAs é um 

processo complexo, onde a sua expressão é tecido-específica, tipos celulares 

diferentes podem ter diferentes alvos para um mesmo miRNA. Adicionalmente, o perfil 

de miRNAs em determinada célula ou tecido é variável de acordo com condições 

fisiológicas e patológicas.  

Em fibroblastos dérmicos, a relação da expressão de miR-31 com possíveis 

alvos da via de regulação do citoesqueleto ainda não foi relatada na literatura. Na pele, 

porém, o miR-31 apresenta níveis elevados em condições diversas, como a psoríase, 

carcinogênese ou cicatrização de feridas, e a superexpressão de miR-31 em um 

modelo de rato transgênico leva à perda de pelos e cicatrização deficiente 
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(BOTCHKAREVA, 2013; CLAY et al., 2014; HUNG et al., 2014; LI et al., 2015; XU et 

al., 2013). 

Li et al. (2015) mostraram que o miR-31 está associado ao processo fisiológico 

de cicatrização, e que seus níveis de expressão variam conforme os estágios do 

processo cicatricial. O estudo foi feito em feridas feitas cirurgicamente em humanos, 

e mostrou que o miR-31 é superexpresso tanto em células da derme quanto da 

epiderme nas fases inflamatória e proliferativa do processo cicatricial, e que sua 

expressão nos queratinócitos das margens da ferida está relacionada a uma maior 

proliferação e migração destas células, levando à reepitelização normal. Este efeito 

se dá através de um alvo específico nestas células, Epitelial Membrane Protein 1 

(EMP-1). Este estudo também mostrou TGF-β, que é altamente expresso no ambiente 

cicatricial, como um indutor da expressão de miR-31. Este fato gera um maior 

interesse quanto aos acontecimentos que levam à feridas crônicas em diabéticos, 

onde as fases inflamatória e proliferativa são mais longas e sofrem um atraso, 

enquanto ocorre um atraso na reepitelização e um aumento da expressão de miR-31 

em fibroblastos, como mostra o nosso grupo de pesquisa. 

Augoff et al. (2012) estudaram os mecanismos que levam a baixa expressão 

de miR-31 em câncer de mama, levando ao maior potencial metastático. Este estudo 

revelou que o promotor do gene em que o miR-31 está localizado encontra-se 

hipermetilado nas linhagens celulares de câncer de mama analisadas. O tratamento 

destas células com agente de-metilante apenas, ou em combinação com um agente 

de-acetilante resultou em um aumento na expressão deste miRNA, sugerindo um 

mecanismo epigenético do controle da sua expressão. Assim, um possível mecanismo 

do aumento na expressão de miR-31 em condições hiperglicêmicas e em presença 

de EROs é através do controle epigenético expressão gênica. 

A transfecção do miR-31 em células NIH-3T3 sugere que de fato, este miRNA 

pode ser responsável por parte das alterações celulares causadas pela hiperglicemia. 

As células transfectadas com o miRNA apresentaram como característica marcante a 

perda de direcionalidade na migração e a formação de protrusões não produtivas 

sobre matriz de fibronectina (FN). Nenhum efeito, porém, foi observado em relação à 

velocidade de migração. Na análise dos vídeos de time-lapse, pudemos observar uma 

população de células que apresentavam como característica em comum um maior 

número de protrusões em diferentes direções quando comparadas ao grupo controle.  
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Analisando estes dados em comparação com as alterações produzidas pela 

glicose elevada, é possível que o miR-31 seja responsável pela perda da 

direcionalidade das células mantidas em HG, assim como na perda de polaridade e 

na formação de protrusões não produtivas. Porém, a velocidade reduzida de migração 

das células mantidas em HG não parece estar relacionada com os efeitos deste 

miRNA. Estes efeitos observados nas células transfectadas parecem estar 

relacionados com a ativação de Rac1. A atividade de Rac1 promove a formação de 

lamelipódios, assim como uma migração menos persistente e direcionada. 

É possível que uma forma de regulação da atividade de Rac 1 nas células 

transfectadas com o miR-31 seja através da radixina, um alvo de miR-31 descrito na 

literatura, assim como em bases de dados online (VALASTYAN et al., 2010). A 

radixina é um componente com complexo ERM (ezrina, radixina e moesina), que é 

responsável por ligar o citoesqueleto de actina à receptores na membrana da célula, 

participando na organização do córtex de actina. Em células PC3 (câncer de próstata) 

a inibição de radixina através de siRNA afetou a migração destas células, com a 

alteração da morfologia e reorganização do citoesqueleto de actina. Estes efeitos 

foram mediados por Rac1, que estava ativado nestas células, através da família de 

GEFs VAV (VALDERRAMA et al., 2012). 

Outro possível alvo do miR-31 relatado na literatura e citado em diferentes 

bancos de dados online é RhoA (VALASTYAN et al., 2010). Como já descrito, RhoA 

atua no controle da formação de fibras de estresse (feixes de actina associadas à 

miosina II), assim como na maturação de adesões. A possível regulação de miR-31 

sobre RhoA poderia explicar a baixa maturação de adesões e o aumento na atividade 

de Rac1 observada previamente.  

Com base nestas observações, o próximo passo deste trabalho é determinar 

os alvos do miR-31 nestas células, assim como analisar a expressão destes em 

células expostas à glicose elevada. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Em resumo, este estudo mostra que a alta concentração de glicose aumenta a 

expressão de miR-31 de maneira dependente da geração de EROs em fibroblastos. 

A superexpressão do miR-31 pode estar envolvida na deficiência na migração 

causada pela hiperglicemia, potencialmente regulando diferentes proteínas 

relacionadas a adesão celular e migração. 
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