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RESUMO 

Scorisa, JM. Caracterização celular e molecular da influência do astrócito na degeneração do 

neurônio motor no modelo in vitro da esclerose lateral amiotrófica utilizando camundongos 

transgênicos para SOD1 humana mutante [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2012. 

 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa de caráter 

progressivo caracterizada pela morte seletiva de neurônios motores que leva rapidamente os 

pacientes à morte. O camundongo transgênico que expressa a superóxido dismutase 1 

humana mutante é o modelo experimental mais aceito para o estudo da doença. Os 

mecanismos que levam a perda neuronal ainda são pouco conhecidos e não existe tratamento 

eficaz para prolongar a vida do indivíduo. Estudos recentes indicam que as células gliais 

aceleram o processo neurodegenerativo, entretanto os mecanismos moleculares ainda não 

estão estabelecidos. Os astrócitos merecem uma atenção particular, pois apresentam íntima 

interação com os neurônios, fornecendo suporte estrutural, metabólico e trófico. Além disso, 

participam ativamente da modulação excitatória neuronal e da neurotransmissão, controlando 

os níveis extracelulares de íons e neurotransmissores. O presente estudo propôs investigar in 

vitro os possíveis dos astrócitos extraídos da medula espinal do camundongo de idade 

neonatal (P1) e adulta pré-sintomática (P60) sobre a morte de neurônios motores na ELA. 

Para isso, o trofismo e sobrevida do neurônio motor espinal foram avaliados nas culturas de 

neurônios motores tratados com meio condicionado de astrócitos e também em sistemas de 

co-culturas neurônios motores/astrócitos, de origem SOD1G93A (transgênica) e selvagem 

(wild type) em diferentes combinações. Investigou-se ainda, a expressão gênica de genes nos 

astrócitos nas culturas P1 e P60 realizadas através do PCR quantitativo (qPCR) e a 

quantificação de moléculas secretadas pelos astrócitos por ELISA Sanduíche. Para o estudo 

do trofismo e degeneração neuronal, as células foram marcadas com marcadores específicos 

de morte neuronal e o trofismo dos neurônios também foi quantificado por contraste de fase. 

As células foram quantificadas por métodos estereológicos específicos e as análises 

mostraram que o tratamento com meio condicionado de astrócitos transgênicos P1 e P60 

causaram respectivamente retrações nos prolongamentos e morte dos neurônios transgênicos. 

As análises da morte neuronal dos meios condicionados e co-cultura mostraram que os 

astrócitos transgênicos de ambas as idades causaram a morte de neurônios wild type e apenas 

os astrócitos transgênicos P60 levaram os maiores perfis de morte nos neurônios 

transgênicos, demonstrando a toxidade dessas células. Quanto à análise da expressão gênica, 

os genes NKRF, UBE2I e TGFA mostraram-se diferencialmente expressos nos astrócitos 

transgênicos P1 e os genes HIPK3, TGFA e NTF5 diferencialmente expressos nos astrócitos 

transgênicos P60. Nas análises das moléculas secretadas nos meios condicionados maior 

quantidade de NGF foi encontrada no meio dos astrócitos transgênicos P60 comparando-se 

aos astrócitos wild type. A quantidade de IGF-I diminuiu no meio condicionado da cultura de 

astrócitos transgênicos P60 comparando-se aos astrócitos wild type E ainda, há a diminuição 

autócrina de TNF-α e IL-6 nos astrócitos transgênicos P60. Os astrócitos transgênicos 

parecem promover a toxicidade ao neurônio motor na ELA e moléculas liberadas pelos 

astrócitos parecem estar envolvidas no processo de desenvolvimento da ELA. 

 

Descritores: Esclerose amiotrófica lateral; astrócitos; neurônios motores. 
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ABSTRACT 

Scorisa, JM. Astrocytes influence in cellular and molecular characterization in motor neuron 

degeneration in vitro model of amyotrophic lateral sclerosis using transgenic mice for mutant 

human SOD1 [Tesis]. São Paulo: Faculty of Medicina, University of São Paulo; 2012. 

 

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease characterized by 

selective motor neurons death that readly leads patients to death. Transgenic mice expressing 

human mutant superoxide dismutase 1 (hSOD1) is the most accepted experimental model for 

the disease studying. The mechanisms that lead to neuronal loss are still poorly understood 

and there is no effective treatment able to prolong the pacient’s life. Recent studies indicate 

that glial cells accelerate the neurodegenerative process, but the molecular mechanisms are 

not yet established. Astrocytes deserve particular attention, since they have close interaction 

with neurons, providing structural, metabolic and trophic support. In addition, they also 

participate actively in the neuronal excitatory modulation and in neuronal transmission, 

controlling ions and neurotransmitters at extracellular levels. The present study aimed to 

investigate the possible in vitro effects in astrocytes on the motor neurons death in ALS from 

newborn (P1) and adult pre symptomatic (P60) spinal cord mice. Thus, we evaluated spinal 

motor neuron survival and trophism in cultures treated with astrocytes conditioned medium 

and also in co-culture neuron/astrocyte systems of SOD1G93A (transgenic) and wild type in 

different cells combinations. Still, we investigated genes expression related to P1 and P60 

astrocytes cultures performed by quantitative PCR (qPCR) and the molecules secreted by 

astrocytes were quantified by Sandwich ELISA. For the neuronal degeneration and trophism 

study, cells were immunostained with specific markers and neurouns were also visualized by 

phase contrast. These cells were quantified by stereological method and their analysis 

showed that treatment with transgenic P1 and P60 astrocytes conditioned medium cause 

length retractions and death on transgenic motor neuron. But, the neuronal death on 

conditioned medium and co-cultures experiments showed that transgenic P1 and P60 

astrocytes caused wild type neuronal death and only transgenic P60 astrocytes led transgenic 

neurons death, demonstrating major toxicity of transgenic astrocytes. For the gene expression 

analysis NKRF, UBE2I and TGFa genes showed differentially expressed in transgenic P1 

astrocytes and HIPK3, TGFa and NTF5 genes showed differentially expressed in transgenic P60 

astrocytes. The analizes of molecules secreted by conditioned media a larger amount of NGF was 

found in transgenic P60 astrocytes comparing to wild type astrocytes. The amount of IGF-I in the 

conditioned medium was reduced in astrocytes transgenic P60 cultures compared to the wild type 

astrocytes Also, there is a reduction autocrine of TNF-α and IL-6 on transgenic astrocytes P60. 

The transgenic astrocytes seem to promote motor neuron toxicity in ALS and molecules released 

by astrocytes appear to be involved in the ALS development. 

 

Descriptors: Amyotrophic lateral sclerosis; astrocytes; motor neuron.
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Esclerose lateral amiotrófica 

A Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurológica de caráter 

degenerativo, que se caracteriza pela perda progressiva dos neurônios motores e leva o 

paciente à morte em 3 a 5 anos. O início dos sintomas clínicos geralmente apresenta-se 

entre os 50 e 60 anos, podendo também ocorrer em adultos jovens. Os principais 

sintomas incluem a fraqueza muscular, a atrofia, a espasticidade e a paralisia, estes que 

refletem a degeneração progressiva dos neurônios motores. A progressão da doença é 

rápida e leva à denervação dos músculos respiratórios, causando a morte dos pacientes 

(Van Den Bosch e Robberecht, 2008; Naganska e Matyja, 2011). A incidência de casos 

anuais novos da doença é 1-2/100.000 indivíduos e é mais frequente em homens do que 

mulheres (Huisman et al., 2011). A fisiopatologia da doença não está completamente 

esclarecida e, portanto, não há tratamento efetivo no combate da mesma.  

A primeira descrição da ELA foi realizada por Jean-Martin Charcot em 1869, 

como uma doença progressiva que acomete neurônios motores superiores e inferiores. 

A ELA é classificada em duas formas. A forma esporádica que está presente em 

aproximadamente 90% dos casos e a forma familiar, em geral autossômica dominante, 

que representa apenas 10% dos casos da doença. A mutação no gene Cu/Zn superóxido 

dismutase 1 (SOD1) ocorre em aproximadamente 20% dos casos familiares, sendo que 

já foram descritas até o momento mais de 150 mutações relacionadas à SOD1 

(http://alsod.iop.kcl.ac.uk/). Ambas as formas apresentam patogênese similar e são 

indistinguíveis clinicamente (Pratt et al., 2012). 

A identificação dos locis cromossômicos dos casos de ELA familiar definiu 12 

subtipos chamados de ELA1 a ELA12. A ELA associada à demência frontotemporal, 

quecaracteriza-se pela degeneração do lobo frontotemporal e aquela associada à doença 

de Parkinson também são expressões clínicas das formas familiares. Todos os tipos 

apresentam em comum o acometimento dos neurônios motores (Volonté et al., 2011).  

 

1.2. Mutação da SOD1  

A enzima citosólica SOD1 apresenta localização sub-celular, próximo ao 

retículo endoplasmático, e é constituída por 153 aminoácidos (~16kDa) (Milani et al., 
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2011). Esta enzima não covalente age como um homodímero capaz de converter o 

superóxido em água e peróxido de hidrogênio e tem sua atividade enzimática 

dependente dos íons cobre (Cu
+2

) e zinco (Zn
+2

) (Redler e Dokholyan, 2012). Por 

catalizar a dismutação do superóxido (O
2
), a enzima protege as células contra possíveis 

efeitos deletérios daquelas espécies reativas, elas que quando não neutralizadas, 

promovem danos no DNA e nas proteínas intracelulares diversas. O Zn
+2

 é o 

responsável pelo sítio ativo e pelo posicionamento correto do Cu
+2

, o qual atua 

diretamente no processo de dismutação (Furukawa e O´Halloran, 2006). 

As primeiras mutações no gene da SOD1 na ELA familiar foram identificadas 

por Rosen e colaboradores em 1993, sendo estas um marco no estudo da doença. Estas 

mutações podem ocorrer em qualquer posição da estrutura do gene SOD1. A 

descoberta da mutação gênica da SOD1 no cromossomo 21q22.1 ajudou na 

compreensão do mecanismo de patogênese da doença e também no entendimento do 

perfil genético das mutações desse gene (Bruijn et al., 2004; Boillée et al., 2006). 

O estudo de Takeuchi e colaboradores (2002) mostrou através de experimentos 

in vitro que a localização da SOD1 humana (hSOD1) mutante na mitocôndria 

desencadeou a liberação do citocromo c mitocondrial seguido pela ativação da cascata 

das caspases e indução da morte neuronal sem a formação de agregados 

citoplasmáticos. Estes resultados mostram que a localização da hSOD1 mutante na 

mitocôndria é evento crítico na patogênese da ELA.  

Camundongos knockout para SOD1 mostraram que a toxicidade não ocorre 

devido à perda ou à diminuição de função da enzima, mas sim ao ganho de 

propriedades tóxicas pela presença da molécula mutante (Reaume et al., 1996). As 

observações levaram à hipótese atualmente aceita de que a mutação SOD1 adquire 

propriedades tóxicas independente da sua atividade enzimática intrínseca. 

1.3. Modelo animal 

A descoberta de mutações genéticas em pacientes com ELA criou a oportunidade 

para o desenvolvimento dos modelos animais que apresentam sintomas similares aos 

observados na doença humana. 

Há mais de 10 linhagens de camundongos estabelecidas até o presente, sendo que 

o modelo mais utilizado é aquele que contem cópias do gene da hSOD1 mutante, com 

substituição da glicina pela alanina na posição 93 da cadeia de aminoácidos 
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(SOD1
G93A

), seguida pelas linhagens SOD1
G85R

 e SOD1
G37R

 (Neusch et al., 2007). A 

linhagem de camundongos transgênicos SOD1
G93A

 apresenta início precoce da doença 

e progressão rápida do quadro, sendo que os sintomas motores, como tremor e fraqueza 

dos membros posteriores, iniciam-se por volta de 90 dias de idade e progridem até o 

estágio final da doença por volta de 130-150 dias de vida do animal (Gurney et al, 

1994; Shibata, 2001). Alves e colaboradores (2011) mostraram alterações 

comportamentais precoces nos animais SOD1
G93A

, como foi o caso da fraqueza da 

cauda já a partir de 5 semanas e alterações eletrofisiológicas no nervo isquiático em 3 

semanas de vida. 

Os camundongos knockout para o gene da SOD1 não reproduzem os sintomas da 

ELA e os que apresentam o hSOD1 mutante, como no modelo SOD1
G93A

, 

desenvolvem seu quadro clínico e patológico do tipo neurodegeneração progressiva do 

neurônio motor e grave. Essas observações suportam a hipótese de ganho de 

propriedades tóxicas pela presença da mutação da SOD1 nas células nervosas motoras, 

porém este mecanismo é altamente complexo, principalmente pelo envolvimento das 

células não neuronais (Nagai et al., 2008; Furukawa, 2012). De fato, os modelos de 

animais geneticamente modificados existentes para o estudo da ELA têm possibilitado 

o detalhamento de tais mecanismos. 

A linhagem SOD1
G93A

 escolhida para o desenvolvimento do presente estudo, esta 

utilizada amplamente em trabalhos sobre ELA, é empregada na avaliação das hipóteses 

mais aceitas sobre a patogenia da doença como o estresse oxidativo, a excitotoxidade 

pelo glutamato, a formação de agregados protéicos, o processo neuro-inflamatório, a 

disfunção mitocondrial, os defeitos no transporte axonal, a ativação da apoptose e, 

sobretudo, a participação das células não neuronais nestes processos (Jaiswal e Keller, 

2008; Cheroni et al., 2008; Dobrowolny et al., 2011). O modelo da SOD1
G93A

 é 

também empregado nas avaliações das intervenções terapêuticas in vivo (Shibata, 

2001). 

1.4. Neurônios motores  

Os neurônios motores apresentam vulnerabilidade seletiva na ELA, sendo esta 

uma característica marcante da doença. A razão dos neurônios motores serem 

susceptíveis à presença de mutações que afetem proteínas ubiquitinadas, como 

mutações da SOD1, não é algo compreendido completamente (Shaw e Eggett, 2000).  
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Sabe-se que o desenvolvimento da doença em modelos animais depende da 

expressão de SOD1 mutante. Fatores secundários à mutação da SOD1 estão 

relacionados à toxicidade do neurônio motor, como as formações de inclusões 

citoplasmáticas com acúmulo de SOD1, Hsp70, neurofilamentos e ubiquitina (Clement 

et al., 2003; Bruijn et al., 2004; De Vos et al., 2007). A diminuição localizada do 

transportador de glutamato EAAT2 no corno anterior da medula de animais 

transgênicos também foi referida, tanto que coincide com o fenômeno da gliose nesta 

área que, de fato, aparece antes da degeneração do neurônio motor e do seu axônio 

(Howland et al., 2002). A disfunção mitocondrial também está envolvida na morte do 

neurônio motor, evento este amplamente relacionado também à toxicidade na ELA. A 

organela apresenta-se dilatada e vacuolizada nos neurônios motores nas formas 

esporádicas e familiares antes do aparecimento dos sintomas (Hirano, 1991). Ainda, 

estudo em camundongos transgênicos SOD1
G93A

 mostrou a redução no transporte de 

organelas ligadas à membrana, tanto na direção anterógrada quanto retrógrada 

(Howland et al., 2002). O transporte mitocondrial é seletivamente reduzido na direção 

anterógrada levando, possivelmente, ao defeito na sinalização neuromotora (De Vos et 

al., 2007). 

A morte do neurônio motor na ELA foi abordado recentemente como parte da 

sinalização parácrina das células não neuronais. Clement e colaboradores (2003) 

utilizaram camundongos quiméricos formados pela mistura de células normais (não 

transgênicas) e células SOD1 transgênicas. A perda dos neurônios motores nesses 

animais não foi uniforme, havendo aumento da sobrevida neuronal nos locais de 

maiores populações de células gliais não transgênicas. Ainda, alguns neurônios não 

transgênicos acumularam inclusões de ubiquitina em seus pericários, evento este 

freqüente na doença, quando próximos de células não neuronais mutantes. Estas 

observações, portanto, indicaram a contribuição da sinalização de células não neuronais 

para o processo de morte do neurônio motor na ELA. De fato, o envolvimento de mais 

de um tipo celular (neurônio, astrócito e microglia) é necessário para a evolução da 

doença (Ferraiolo et al., 2011). No entanto, a presença de neurônios transgênicos é 

fundamental para evolução da neurodegeneração (Gong et al., 2000; Lino et al., 2002). 
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1.5. Astrócitos 

 As células gliais fazem parte do Sistema Nervoso e dentre suas diversas funções 

destacam-se o auxilio no suporte e as ações no funcionamento do sitema nervoso 

central (SNC). A microglia é a célula glial que desempenha o papel imunomodulador 

no SNC (Ling et al., 1973). Quando há lesão no tecido nervoso, ocorrem ativação e 

proliferação microglial com subsequente secreção de citocinas, prostaglandinas e 

outras substâncias que participam do processo inflamatório (Kreutzberg et al., 1996; 

Hanisch et al., 2002).  

A ativação microglial foi observada em tecidos pós mortem de pacientes com 

ELA, indicando a presença de uma cascata de eventos inflamatórios mediados por estas 

células durante o curso da neurodegeneração na doença (Kawamata et al., 1992). Essa 

ativação microglial já foi descrita como ocorrência histológica precoce que ocorre 

cerca de 60 dias após o nascimento do animal que carrega a mutação da SOD1 (Troost 

et al., 1993; Alexianu et al., 2001; Weydt et al., 2003; Boillee et al., 2006). Outro 

estudo demonstrou a presença de fatores solúveis pró-inflamatórios no fluído cérebro-

espinal de pacientes com ELA sendo que, muito possivelmente, esses fatores foram 

secretados pela microglia ativada (Almer et al., 2002). Ainda, daqueles pacientes com 

ELA a maior a severidade da doença foi correlacionada a maior quantidade de líquido 

cefalorraquidiano (Keizman et al., 2009).  

Os astrócitos são as células gliais encontradas em maior quantidade no SNC, 

tendo importância no suporte trófico, metabólico e estrutural dos neurônios (Ricci et 

al., 2009). A interação entre os astrócitos e os neurônios em situações fisiológicas é 

conhecida de longa data (Ramón e Cajal, 1899), entretanto os seus detalhes ainda 

precisam ser esclarecidos (Carmignoto, 2000). Essas células expressam diversas 

citocinas e fatores neurotróficos que podem interferir no metabolismo e na 

sobrevivência neuronal (Ransom e Ransom, 2012). Além disso, estas moléculas 

regulam a sinalização sináptica e podem também apresentar influência sobre o 

desenvolvimento das células neuronais precursoras do SNC (Seifert et al., 2006). 

Quando o SNC sofre uma lesão, os astrócitos tornam-se reativos, estado no qual a 

célula deflagra mecanismos de neuroproteção (Araque et al., 2001). Subsequentemente, 

os astrócitos participam da formação da cicatriz glial que é necessária para resolução 
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da lesão, formação aquela que também prejudica o crescimento axonal e a regeneração 

plena do SNC (Karimi-Abdolrezaee e Billakanti, 2012).  

A reatividade dos astrócitos é fenômeno presente nas patologias neurológicas do 

SNC, incluindo as lesões traumáticas, as isquemias, os tumores, as doenças infecciosas 

e neuroinflamatórias e as desordens neurodegenerativas. As mudanças que ocorrem nos 

astrócitos reativos é vasta e inclui hipertrofia da célula, aumento da expressão da 

proteína fibrilar glial ácida (GFAP). Alteração na expressão e na atividade do 

transportador de glutamato, da glutamina sintetase, das efrinas e seus receptores, da 

aquaporina-4 (AQP4) e dos canais de potássio são ocorrências observadas no astrócito 

reativo (Araque et al., 2001). Por sua vez, aumento da produção de moléculas 

inflamatórias como o fator de necrose tumoral α (TNF-α), interferon-γ, interleucina-6 

(IL-6) e espécies reativas de oxigênio (ROS) são características dos astrócitos reativos 

em resposta ao estado de lesão neuronal (Wagoner et al., 1999; Lau e Yu, 2001; 

Moreau et al., 2005; Murai e Pasquale 2011; Agulhon et al., 2012). 

Destaca-se então que a desregulação dos mecanismos da interação neurônio-glia 

pode influenciar diretamente a integridade dos neurônios motores, contribuindo para a 

fisiopatologia da ELA. De fato, estudos recentes sugerem que, em determinadas 

situações, as células gliais podem contribuir para o dano neuronal na ELA por tornar o 

ambiente tóxico aos mesmos (Bruijn et al., 2004). Descreve-se que a presença da 

SOD1 mutante nas células gliais é decisiva para a evolução da ELA. No SNC adulto, 

essas células atuam em processos fisiológicos neuronais diversos, como na modulação 

da neurotransmissão, na produção de fatores neurotróficos e na manutenção e 

desenvolvimento da vida da célula, além dos eventos de neuroplasticidade, e o 

envelhecimento neuronal (Neush et al., 2007). Essas células ainda apresentam papeis 

importantes nas respostas neuroimunomodulatórias e nos eventos neurodegenerativos 

de reparo e cicatrização (Morgenstern et al., 2002; Rhodes et al., 2003).  

Os astrócitos que mostraram-se notávelmente reativos no corno anterior da 

medula espinal e produzem quantidades aumentadas de moléculas relacionadas à 

inflamação na ELA, como é o caso da proteína ligada ao cálcio S100β, da ciclo 

oxigenase-2 (COX-2) e do óxido nítrico sintase induzível (iNOS) (Crosio et al., 2011). 

Ainda, os astrócitos reativos secretam mediadores pró-apoptóticos como o fator de 

crescimento do nervo (NGF) ou ligante Fas e produzem óxido nítrico (NO) e 
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peroxinitrito (ONOO), estas que presentes antes do aparecimento dos sintomas iniciais 

causam danos mitocondriais nos neurônios motores (Barbeito et al., 2004; Schiffer e 

Fiamo, 2004). Em pacientes com ELA e camundongos SOD1
G93A

 foram observados 

astrócitos com inclusões contendo agregados ricos em SOD1, sendo que a quantidade 

de inclusões nestas células aumenta com a evolução da doença (Bruijn et al., 1997; 

Hall et al., 1998). As inclusões astrocitárias aparecem antes mesmo daquelas vistas nos 

neurônios das regiões comprometidas do camundongo transgênico e a quantidade 

destas formações é 10 vezes maior nos astrócitos, denotando que esta célula é 

altamente sensível à presença da SOD1 mutante (Bruijn et al., 1997). Alguns 

mecanismos tóxicos relacionados à presença da proteína mutante no astrócito incluem 

a inibição do proteossoma e alterações no retículo endoplasmático da célula (Kikuchi et 

al., 2006), comprometendo os processos normais de degradação protéica intracelular, 

com posterior formação de agregados, alteração no transporte intracelular e 

desregulação das vias intracelulares de sinalização (Bruijn et al., 1998; Jonhston et al., 

2000).  

Disto posto, o estudo da interação neurônio/astrócito em muitas doenças 

neurodegenerativas, como a ELA, nas quais a causa primária da doença não está bem 

esclarecida, é fundamental para a compreensão da fisiopatogênia da doença. Os 

astrócitos se destacam não somente por serem células responsáveis pela homeostase e 

pelo suporte trófico dos neurônios no SNC, mas também por contribuirem com o 

processo neurodegenerativo através da liberação de citocinas pró-inflamatórias e 

apresentando perdas de funções normais ou ganhos de funções anormais (Araque et al., 

2001; Seifert et al., 2006; Allaman et al., 2011).  

Nagai e colaboradores (2007) analisaram as interações neurônio motor/ astrócito 

em sistema de co-cultura utilizando camundongos SOD1
G93A

 e mostraram aumento da 

morte neuronal quando os astrócitos
 
transgênicos eram co-cultivados com neurônios 

transgênicos. Já o efeito dos astrócitos não transgênicos não diferiu dos astrócitos de 

camundongos normais na sobrevivência do neurônio motor. Ainda, os autores 

observaram a diminuição do número de neurônios quando estes eram tratados com 

meio condicionado de astrócito transgênico, o que não ocorria quando eles eram 

tratados com o meio condicionado de astrócito não transgênico, evidenciando assim o 

papel tóxico destas células na ELA. 
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Sabe-se que o transportador de glutamato EAAT2/GLT-1 dos astrócitos retira o 

excesso do neurotransmissor da fenda sináptica, prevenindo assim a ocorrência do 

evento excitotóxico. Notavelmente, a diminuição e a disfunção nesse transportador nos 

astrócitos foram correlacionadas com o aumento de glutamato e ativação de seus 

receptores AMPA no corno anterior da medula espinhal dos camundongos SOD1
G93A

 e 

dos pacientes com ELA (Rothstein 2005; Howland et al., 2002). Assim, os eventos 

acima corroboram para o estado de excitotoxicidade aos quais os neurônios motores 

estão submetidos na ELA (Tortarolo et al., 2004; Pratt et al., 2012). 

Aumento dos receptores metabotrópicos de glutamato (mGluRs) mGluR1α, 

mGluR5 e mGluR2/3 nos astrócitos reativos é descrito na medula espinal de pacientes 

com ELA esporádica e familiar, sendo este um dos substratos para a excitotoxicidade 

na ELA (Niswender e Conn, 2010). 

Neste contexto, drogas que aumentam a recaptação de glutamato na fenda 

sináptica foram utilizadas no intuito de retardar a progressão dos sintomas de pacientes 

com ELA. Tais tentativas, porém, não mostraram efeitos clínicos relevantes (Stevenson 

et al., 2009; Gilbson e Bronberg 2012). Por outro lado, a ceftriaxona, que aumenta a 

atividade do receptor EAAT2, promoveu o aumento na sobrevida do animal SOD1
G93A

 

(Rothstein et al., 2005), denotando que os mecanismos exatos da morte do neurônio 

motor ainda são desconhecidos.  

O aumento da sinalização para os receptores metabotrópicos pode levar também 

à expressão maior de variantes de splicing NOS nos astrócitos da medula espinal de 

pacientes com ELA (Hensley et al., 2006). A reação do NO com o superóxido forma o 

peroxinitrito e, consequentemente, a nitração das proteínas transportadoras de 

glutamato (Barbeito et al., 2004).  

O astrócito pode contribuir ainda com a excitotoxicidade na ELA pelo aumento 

na liberação de glutamato através das mudanças inflamatórias que ocorrem nestas 

células (Blanc et al., 1998; Sica 2012). Quando estão reativos, os astrócitos expressam 

a COX-2, enzima que cataliza a síntese de prostanglandina E2 e estimula a liberação de 

glutamato. O tratamento de camundongos com inibidor de COX-2 atrasou o início da 

doença e aumentou a sobrevivência dos camundongos, o que coloca os astrócitos no 

centro dos processos de inflamação e excitotoxicidade, estes já descritos como 

fenômenos participantes da doença (Volterra et al., 1994; Drachman et al., 2002). 
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Adicionalmente a isto, a ativação dos mGluRs II estimula a liberação de TGFβ, o qual 

inibe a COX2 neuronal (Seifert et al., 2006). 

Os mecanismos da toxicidade glial, em particular no astrócito, são possívelmente 

mediados por moléculas secretadas por estas células ou por modificações na 

sinalização intracelular nelas com reflexo na comunicação neurônio-glial. Há várias 

maneiras as quais tais alterações da comunicação astrócito/ neurônio motor podem 

levar à toxicidade neuronal, como é o caso da inflamação, dos eventos relacionados à 

adesão, da toxicidade glutamatérigica, do trofismo parácrino astrocitário, entre outros. 

Então, tais moléculas são secretadas pelos astrócitos em condições normais e também 

patológicas sendo que algumas delas foram selecionadas para o estudo nesse trabalho. 

Dentre todas as moléculas secretadas pelos astrócitos algumas se destacam. No 

SNC, o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) está relacionado com a 

angiogênese, permeabilidade vascular e proliferação glial e recentemente foram 

relatadas outras funções como neuroproteção e neurogênese (Yasuhara et al, 2004). 

Outro fator que estimula o crescimento e a proliferação celular agindo durante o 

desenvolvimento e neurodegeneração é o fator de crescimento insulínico (IGF-I) 

(Corbo et al., 2010). Assim como as endotelinas (ET) que são responsáveis pelo tônus 

vascular cerebral e produzida por células endoteliais, neurônios e astrócitos em 

situações funcionais, por outro lado, quando em níveis altos, elas podem levar à 

ativação dos astrócitos e, assim, participar dos eventos neurodegnerativos (Hung et al., 

2012). 

Os astrócitos reativos produzem e liberam quantidades aumentadas de alguns 

fatores neurotróficos, incluindo, o fator de crescimento do nervo (NGF) (Küst et al., 

2002). O NGF foi a primeira neurotrofina a ser descoberta e, posteriormente, 

caracterizada com papel anti-apoptótico durante o desenvolvimento neuronal 

(Colafranscesco e Villoslada, 2011). O NGF que também age nos neurônios maduros e 

particularmente em células nervosas lesadas ou em degeneração (Lindvall et al., 1994; 

Tuszynski e Gage, 1995; Lykissas et al., 2007). A atividade biológica do NGF é 

regulada por dois tipos diferentes de receptores: A saber, o receptor de alta afinidade 

NGF (TrkA), que pertence à família dos receptores tirosina quinase e ativa a via da 

MAP quinase e o receptor de baixa afinidade NGF (p75), uma glicoproteína de 

transmembrana com falta do domínio tirosina quinase (Meakin e Shooter, 1992; 
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Casaccia-Bonnefil et al., 1999). Quando há a reatividade astrocitária, o NGF produz 

efeito tóxico potente por induzir a expressão do receptor p75 e a morte dos neurônios 

motores (Pehar et al., 2004; Turner et al., 2004; Vargas et al., 2004). 

Sabe-se que o TNF-α produzido pelos neurônios pode induzir a expressão de 

NGF nas células gliais. Além disso, a potente citocina inflamatória TNF-α, quando 

sintetizada pelos neurônios, pode rapidamente atrair células imunes como macrófagos e 

micróglias e deste modo, ser o mediador glial dos processos neurodegenerativos 

(Heese et al., 1998; Takei e Laskey 2008). 

Dentre as várias resultantes da sinalização do TNF-α já descritas (para revisão 

ver McCoy e Tansey, 2008), o controle da liberação de glutamato na fenda pré-

sináptica e respostas aos receptores glutamatérgicos AMPA pós-sinápticos (Steinmetz 

e Turrigiano 2010) são potencialmente importantes na participação da citocina na 

patogênese da ELA. De fato, o aumento de TNF- α foi reportado no líquor de pacientes 

com ELA e parece estar relacionado à progressão da doença (Moreau et al., 2005; 

Cereda et al., 2008). 

O TNF-α produzido pelo astrócito é capaz de regular a expressão de outra 

citocina, a interleucina-6 (IL-6) nestas células (Sawada et al., 1992 and Chiang et al., 

1994). A IL-6 é a citocina mais abundante no SNC saudável e o astrócito é o maior 

produtor dessa citocina (Gruol e Nelson, 1997; Erta et al., 2012). De fato, o TNF-α e a 

IL-6 podem se regular uma a outra, positiva ou negativamente de modo em que as vias 

de sinalização subcelular e intercelular são mobilizadas (Al-Shanti et al., 2008). O 

aumento de IL-6 na medula espinal de camundongos SOD1
G93A 

e também no líquor e 

soro de pacientes com ELA já foram reportados (Moreau et al., 2005; Terenghi et al., 

2006), denotando a importância da citocina na patogênese da doença. As observações 

descritas acima apontam a participação da desregulação dos mecanismos de sinalização 

mediado por citocinas na toxicidade astrocitária na ELA. 

Deste modo, as alterações morfológicas e funcionais das células não neurais, em 

particular os astrócitos, parecem intervir com o processo da morte neuronal na ELA, e 

o conhecimento dos mecanismos relacionado se faz necessário. Este trabalho detalhou 

os efeitos tóxicos dos astrócitos sobre os neurônios motores no modelo experimental da 

ELA através de experimentos quantitativos in vitro e avaliou a participação de alguns 

genes e moléculas seretadas potencialmente envolvidas nesse processo. Para o 
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delineamento das vias possivelmente envolvidas, este estudo fundamentou-se nos 

achados das análises das expressões gênicas em larga escala feitas por experimentos de 

microarray realizados no laboratório a partir de tecido da medula espinal de 

camundongos SOD1
G93A

.  

 



12 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral  

Avaliar a influência dos astrócitos na morte dos neurônios motores em sistemas 

in vitro de culturas de neurônios motores e co-culturas de neurônios motores/astrócitos, 

células obtidas da medula espinal dos camundongos transgênicos SOD1
G93A

 e não-

transgênicos (wild type). Neste contexto, estudar in vitro a expressão de genes e a 

secreção de moléculas diferenciais pelos astrócitos obtidos da medula espinal de 

animal neonato (P1) e adulto jovem (P60) na fase pré-sintomática da doença. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Adequar a metodologia para a obtenção de culturas altamente purificadas de 

neurônios motores e astrócitos da medula espinal de camundongos transgênicos e wild 

type em P1; 

 

- Avaliar a influência das moléculas secretadas no meio condicionado de astrócitos 

transgênicos e wild type (P1 e P60) no trofismo dos neurônios motores transgênicos e 

wild type, através da quantificação de prolongamentos neuronais e da morte neuronal, 

utilizando métodos estereológicos específicos;  

 

- Avaliar a influência dos astrócitos transgênicos e wild type (P1 e P60) co-cultivados 

com neurônios motores transgênicos e wild type através da quantificação da morte 

neuronal; 

 

- Quantificar moléculas potencialmente envolvidas na patogênese da ELA, indicadas 

pelos experimentos de microarray, no meio condicionado de astrócitos transgênicos e 

wild type (P1 e P60) utilizando-sea técnica do ELISA sanduíche; 

 

- Quantificar e expressão gênica de genes potencialmente envolvidos na patogênese da 

ELA que foram indicadas pelos experimentos de microarray, nos astrócitos 

transgênicos e wild type (P1 e P60), através da técnica de PCR quantitativo (qPCR). 
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 3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto foi aprovado pelas Comissões de Ética e de Biossegurança em 

Organismos Geneticamente Modificados da Faculdade de Medicina/Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo (Aprovação número: 0113/08- ANEXO A).  

3.1. Modelo animal  

Camundongos transgênicos B6SJL-TgN(SOD1
G93A

)1 Gur que expressam o gene 

mutante G93A para hSOD1, originalmente produzidos por Gurney e colaboradores 

(1994), foram obtidos do Laboratório Jackson (Bar Harbor, ME, USA). Estes animais 

são largamente utilizados como modelo experimental para o estudo da ELA (Miana-

Mena et al., 2005). 

3.1.1. Colônias de animais 

As colônias de camundongos transgênicos SOD1
G93A 

foram estabelecidas no 

Biotério Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). A 

reprodução e o alojamento dos animais são realizados em ambiente specif pathogen 

free (spf) para garantir a estabilidade das colônias, controle sobre a reprodução e 

homogeneidade fenotípica entre os animais. Este procedimento foi realizado por 

técnicos especializados do Biotério Central da FMUSP. O regime spf compreende 

gaiolas ventiladas com filtros especiais, bem como a manipulação dos camundongos e 

suas proles em regime estéril dentro de câmara de fluxo laminar. Temperatura 

ambiente controlada entre 21 e 22ºC, umidade do ar em torno de 55% e iluminação sob 

ciclo claro/escuro com fase de 12 horas em cada ciclo. Ainda, a ração, a água e a 

maravalha são autoclavadas antes da utilização. Para verificar a não contaminação da 

colônia por agentes patogênicos, os animais são periodicamente submetidos a controles 

bacteriológicos e parasitológicos segundo a rotina spf estabelecida no Biotério da 

FMUSP. A identidade genética dos animais foi obtida por testes de genotipagem 

realizados pelos alunos do laboratório. 

Os cruzamentos foram realizados entre machos heterozigotos SOD1
G93A

 com 

fêmeas da linhagem B6/SJL-F1, com o intuito de gerar uma prole aproximadamente 

50% heterozigota SOD1
G93A

 (transgênica) e 50% wild type (selvagem), segundo 

orientações do Laboratório Jackson que nos forneceram as matrizes para o 

estabelecimento das colônias. Os casais foram mantidos com suas respectivas proles 
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até 30 dias de idade quando, então, foram separados por sexo e por genótipo. Os 

animais transgênicos foram utilizados como experimentais e os não transgênicos como 

controles. 

3.1.2. Genotipagem dos Camundongos 

A identificação dos camundongos transgênicos ou wild type utilizados nos 

experimentos foi realizada através da genotipagem. O primeiro passo constituiu na 

extração de amostras de DNA de cada um dos animais a partir de fragmento da cauda. 

O procedimento de extração de DNA seguiu o protocolo a seguir 500μl de tampão 

contendo 1mg/ml de proteinase K, 20mM TrisHCl (pH 8,0), 10mM NaCl, 30mM 

EDTA (pH8,0) e 0,5% SDS (Sigma) que foram adicionados a cada amostra individual 

da cauda. As amostras foram incubadas a 60ºC e agitadas 1.400 r.p.m no Thermomixer 

(Eppendorf) por 1 hora. Após a diluição completa da cauda, as amostras foram 

centrifugadas a 146000x g por 10 minutos. Os sobrenadantes foram transferidos para 

tubos contendo 500μl de isopropanol gelado e misturados suavemente, oscilando o 

tubo até o aparecimento do precipitado. As amostras foram centrifugadas a 14.000 

r.p.m por 10 minutos e os sobrenadantes desprezados. Os tubos foram lavados por duas 

vezes com 500μl de etanol 70%. Após uma centrifugação final de 14.000 r.p.m por 5 

minutos, os sobrenadantes foram descartados e os tubos deixados secar em posição 

invertida por 15 minutos. Após a secagem do precipitado de DNA foi adicionado a 

cada tubo 200μl de tampão TE contendo 10mM Tris-HCl (pH 7,4), 1mM EDTA e água 

deionizada. As amostras de DNA foram armazenadas à 4°C até a realização da 

genotipagem por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).  

Os iniciadores utilizados para realização da PCR foram: IMR113 (5’ 

ATCAGCCCTAATCCATCTGA-3’) e IMR114 (5’CGCGACTAACAATCAAAGTGA- 

3’) foram utilizados para amplificação de um fragmento da hSOD1 (236 pares de 

bases) e IMR042 (5’CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT-3’) e IMR043 

(5’GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC-3’) para amplificação de um fragmento da 

interleucina-2 de murino (324 pares de bases) como controle positivo, de acordo com 

as recomendações descritas pelo Laboratório Jackson (http://jaxmice.jax.org/pub-

cgi/protocols/protocols.sh?objtype=protocol&protocol_id=523). A reação de PCR 

inclui os primers citados acima e contem para cada amostra 12,5μl PCR Master Mix 

(2X) (Fermentas Life Sciences), 500nM de cada iniciador, 100ng de DNA e água livre 
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de nucleotídeos para o volume final de 25μl. A reação compreendeu um período inicial 

de 3 minutos à 95ºC, seguidos por 35 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 60ºC por 30 

segundos e 72ºC por 45 segundos, que se repetiam por 35 ciclos, além de um período 

de 2 minutos à 72°C com um resfriamento até 10ºC.Os produtos das reações das PCRs 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1% contendo brometo de etídeo, 

visualizados por exposição à luz ultravioleta (Figura 1). 

 

Figura 1. Imagem das bandas obtidas por PCR e visualizadas em gel de agarose para 

determinação do genótipo dos animais, transgênico (tg) e wild type (wt), para a enzima hSOD1. O 

marcador (M) da PCR aparece na coluna da esquerda. Para o animal tg (coluna do centro) observa-se a 

presença da banda de 236 pares de bases correspondente à SOD1 humana mutante e da banda de 324 

pares de bases correspondente à interleucina-2, o gene constitutivo usado como controle. Nos animais wt 

(coluna da direita) observa-se apenas a presença do fragmento de 324 pares de bases, correspondente ao 

gene controle. 

 

3.2. Culturas primárias de células 

As culturas primárias de neurônios motores e astrócitos foram obtidas a partir das 

medulas espinais de camundongos de um dia de vida (P1) transgênicos e wild type 

segundo protocolos publicados e modificados em nosso laboratório. Além disso, a 

cultura de astrócitos também foi obtida a partir da medula espinal de animais adultos 

jovens de 60 dias de vida (P60) transgênicos e wild type, período em que já existe 

ativação astroglial e que precedem os primeiros sintomas clínicos da doença (Troost et 

al., 1993; Alexianu et al., 2001; Weydt et al., 2003; Alves et al., 2011). 

A grande maioria dos estudos em ELA cultiva neurônios a partir da medula 

espinal de animais em idades embrionárias devido à dificuldade de cultivo a partir do 

tecido do animal após o nascimento. Entretanto, nosso grupo conseguiu bons resultados 

com a obtenção destas células do animal neonato P1, após adaptação do protocolo 
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(Scorisa et al., 2010). Os animais neonatos foram decaptados no seu primeiro dia de 

vida e imersos em solução de etanol 70% por cerca de 2 minutos para assepsia da 

superfície corpórea, a região lombar da medula espinal foi exposta e removida com 

tesouras previamente esterilizadas. Posteriormente, a dura-máter e vasos sanguíneos 

foram retirados do segmento da medula espinal, com o auxílio de pinças 

microcirúrgicas sem danificar o tecido e então foi colocada em tubos esterilizados e 

submetida aos protocolos descritos a seguir. 

3.2.1. Cultura de astrócito a partir de camundongo P1 

As medulas espinais foram retiradas conforme descrito acima e a obtenção de 

culturas de astrócitos dos camundongos transgênicos e wild type P1 foi reproduzida a 

partir de uma cultura mista de células gliais (Silva et al., 1998; Nagai et al., 2007). As 

medulas espinais dos animais P1 foram retiradas e mantidas em Solução salina 

balanceada de Hank (HBSS- Life technologies). No fluxo laminar foram lavados 

novamente com HBSS os fragmentos medulares e transferidos para um tubo contendo 

HBSS. As medulas foram trituradas primeiramente por pipeta Pasteur e posteriormente 

por uma seringa com uma agulha 19G. Após não serem mais visiveis os fragmentos 

medulares, o conteúdo foi centrifugado a 700x g por 5 minutos. O precipitado foi 

ressuspendido em DMEM acrescido com 10% de soro fetal bovino (SFB/Gibco), 

100U/ml (Gibco) de penicilina e estreptomicina (D-10). As células foram então 

plaqueadas em placas de 12 poços com lamínulas de vidro previamente tratadas com 

poli-L-lisina (PLL) e mantidas à 37
o
C em incubadora de CO2 à 5%. O meio de cultura 

foi trocado a cada 2 dias sendo que a cultura atingiu a confluência no 14º dia. A cultura 

não estava purificada até aquele período, sendo ainda, uma cultura mista de células 

gliais. Após a confluência, as placas foram então, centrifugadas à 200 r.p.m por 18 

horas, processo de destacamento das microglias amebóides que permaneceram 

suspensas no meio de cultura.. O meio glial foi então retirado e DMEM puro foi 

adicionado no poço para eliminação do soro. As células gliais foram então 

tripsinizados com uma solução de tripsina (0,06%) na presença de EDTA (0,25mM) e 

Ca
+2

 (0,25mM). Para que as microglias ramificadas permaneceram fixas à placa, 

enquanto que os astrócitos passaram a estar suspensos na solução de tripsina. Assim, a 

solução contendo os astrócitos foi coletada e colocada em outra placa com lamínulas de 

vidro previamente tratadas com PLL. O mesmo volume de DMEM com SFB foi 
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adicionado para bloquear o processo de tripsinização e, assim, as células aderiram nas 

lamínulas.  

3.2.2. Cultura de astrócito a partir do camundongo P60 

Os procedimentos para a cultura de astrócitos a partir da medula espinal P60 

foram reproduzidos conforme descrito por Marriott et al., (1996) e modificado pelo 

nosso grupo. Grupos de 3-5 animais transgênicos e wild type P60 foram perfundidos 

com solução salina. As medulas espinais foram removidas e suas meninges e vasos 

sanguíneos retirados com auxílio de pinças finas previamente esterilizadas. Em 

seguida, o tecido foi transferido para um tubo com solução salina balanceada de Earle 

(Earle´s balanced salt solution; Sigma). Posteriormente, em fluxo laminar, esta 

solução foi trocada por uma nova solução de DMEM e os fragmentos medulares foram 

cortados com o auxílio de uma tesoura e colocados em tubos onde foram triturados 

com uma pipeta Pasteur e com uma seringa acoplada à agulha 19G. As medulas que 

estavam já completamente dissolvidas na solução foram então centrifugadas à 700x g 

por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressupendido em DMEM 

suplementado com 0,1mg/ml de l-valina, 10% SFB e 100µ/ml de penicilina e 

estreptomicina. As células foram plaqueadas em placas de 6 poços previamente 

tratadas por 1 hora com PLL e mantidas à 37
o
C em incubadora de CO2 à 5%. Ao 

atingiram a confluência em 3 semanas, as placas de 6 poços foram centrifugadas à 200 

r.p.m por 18 horas em temperatura ambiente para eliminação das microglias 

amebóides. Em seguida, o DMEM puro foi adicionado às culturas para eliminação do 

soro e os astrócitos foram tripsinizados com uma solução de tripsina (0,06%) na 

presença de EDTA 0,25mM e Ca
+2

 (0,25mM). Após essa etapa, as microglias 

ramificadas permaneceram fixas à placa e os astrócitos passaram a ficar suspensos na 

solução de tripsina. A suspensão contendo as células foram colocadas em outra placa 

de 12 poços contendo lamínulas pré-tratadas com PLL onde foi adicionado o mesmo 

volume de DMEM com SFB para interromper o processo de tripsinização. Os 

astrócitos foram, então, mantidos nessas placas por cerca de 2 semanas até atingirem a 

confluência. 
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3.2.3. Cultura de neurônios motores a partir de camundongos P1  

As culturas de neurônios motores da medula espinal de camundongos 

transgênicos e wild type foram obtidas a partir do protocolo descrito por Henderson et 

al. (1996), posteriormente adaptado pelo pesquisador Bradley Turner da Universidade 

de Melborne (Austrália) e gentilmente cedido para nós. Ainda, foram realizadas 

algumas modificações e adequações do protocolo no laboratório, principalmente em 

relação ao cultivo dessas células de animais transgênicos e wild type P1. 

A medula espinal dissecada foi colocada em solução tampão fosfato (PBS) e 

transferida para um tubo contendo PBS e tripsina na concentração final 0,025% 

(Gibco) e colocado em banho-maria à 37ºC por 5 minutos e depois mais 5 minutos sob 

leve agitação. Em seguida, a medula espinal foi colocada em um novo tubo contendo 

400µl do meio Leibovitz-15 (L-15, Gibco), 50µl de albumina soro bovina (BSA) 4% 

(Sigma) e 50µl de DNase (Sigma) na concentração de 1mg/ml, o frasco foi então 

agitado manualmente e o tecido ressuspendido com pipeta. Alguns pequenos 

fragmentos que restavam do material foram então colocados em outro tubo com 450µl 

de L-15, 50µl de BSA 4% e 10µl de DNase na concentração de 1mg/ml. Os fragmentos 

de tecidos foram ressuspendidos, duluídos e colocados juntos em seus respectivos 

tubos e transferidos cuidadosamente para tubos já contendo 1ml de BSA 4%. O 

material foi submetido à centrifugação de 5 minutos à 350x g e após a centrifugação o 

sobrenadante foi retirado e o precipitado ressuspendido em 1ml de L-15 e transferido 

para um novo tubo contendo 1ml de 3,7% de gradiente de densidade Optiprep (Sigma) 

diluído em Tricina, uma interface rosada foi formada e o material foi então 

centrifugado a 700x g por 15 minutos sem breque. Após a centrifugação os neurônios 

motores estavam localizados na banda turva da interface e foram coletados com a ajuda 

de uma pipeta Pasteur. As células foram colocadas em um novo tubo e centrifugadas a 

700x g por 5 minutos e a seguir foram depositadas em placa com 24 poços e lamínula 

de vidro, previamente tratada com Poli-L-D-Ornitina (25µg/ml, Sigma) e laminina 

(25µg/ml, Sigma). Foi possível obter cerca de 10
5
 células a partir de cada medula 

espinal. As células foram cultivadas com meio Neurobasal A suplementado com 1% de 

penicilina/estreptomicina, 2% de soro de cavalo, 0,5mM de L-glutamina, 25µM de 2-

mercaptoethanol, 10ng/ml de fator neurotrófico ciliar (CNTF), 10ng/ml de fator 
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neurotrófico derivado da glia (GDNF) todos adquiridos da Sigma e suplementado B27 

da Gibco. 

3.3. Análise da pureza das culturas de astrócitos  

A pureza das culturas primárias de astrócitos foi detalhadamente estudada através 

de metodologias distintas, porém complementares. Assim, marcações 

imunocitoquímicas seguidas por quantificação estereológica, o western blotting e PCR 

semi quantitativo (PCR-RT). 

3.3.1. Imunocitoquímica e análise estereológica  

A imunocitoquímica de dupla marcação foi realizada nas culturas de astrócitos. 

As células plaqueadas nas lamínulas foram marcadas com o anticorpo contra a proteína 

glial fibrilar ácida (GFAP), que está presente apenas nos astrócitos. Anticorpo cálcio 

ionizado ligado ao adaptador de molécula I (Iba-I), é uma proteína exclusiva de 

microglia. Após, diferenciação dos dois perfis celulares presentes puderam ser 

quantificados O procedimento da imunocitoquímica iniciou-se com a remoção do meio 

de cultivo e a fixação das células em paraformoldeído 4% em temperatura ambiente 

por 30 minutos, seguida de uma lavagem com PBS por 5 minutos. Em seguida, uma 

solução de Triton 1% diluída em PBS foi adicionada por 10 minutos, seguida por duas 

lavagens de 5 minutos, a primeira com uma solução composta por PBS e Tween 20 

(0,02%) e a segunda com uma solução de PBS, Tween 20 (0,02%) e BSA (1%). Após 

essas lavagens, bloqueio dos sítios inespecíficos foi realizado com PBS, soro normal de 

cabra (2%), BSA (4%) e Triton (0,2%) por 30 minutos em temperatura ambiente. O 

anticorpo anti-Iba-1 feito em coelho (Wako) diluído 1:350 em PBS foi incubado à 4°C 

por 18. horas. Após esse período, 3 lavagens de PBS foram realizadas e o anticorpo 

secundário biotinilado anti-coelho, feito em cabra IgG (Vector) e diluído 1:250 em 

PBS foi incubado em temperatura ambiente por 60 minutos. Após esta incubação, o 

anticorpo secundário foi removido com 3 lavagens de 5 minutos de PBS e Avidina e 

Biotina (Vector) foram acrescentadas e diluídas em PBS na concentração 1:125 por 50 

minutos. A reação imunocitoquímica foi realizada com 0,03% de diaminobenzidina 

(DAB) e 2,5% de peróxido de hidrogênio (H2O2) para reação de peroxidase. A reação 

foi finalizada com lavagem da lamínula em solução trizma base (pH 7,4). Esta reação 
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cromogênica conferiu coloração marrom ao tipo celular especifico com cada um dos 

anticorpos primários. 

Em seguida, 3 lavagens de 10 minutos em PBS foram realizadas e um novo 

bloqueio foi feito com solução de PBS contendo NGS (2%), BSA (4%), Triton (0,2%) 

por 30 minutos em temperatura ambiente. Depois desta etapa o anticorpo anti-GFAP 

feito em cabra foi incubado diluído 1:300 em PBS por 18 horas a 4°C. Após esse 

período 3 lavagens de PBS foram realizadas e o anticorpo secundário biotinilado anti-

cabra feito em coelho (Vector) diluído 1:250 em PBS foi incubado em temperatura 

ambiente por 60 minutos. Após esta incubação, o anticorpo secundário foi removido 

com 3 lavagens de 5 minutos de PBS e Avidina e Biotina (Vector) foram acrescentadas 

diluídas 1:125 em PBS por 50 minutos. A reação imunocitoquímica para GFAP foi 

realizada com 0,05% 4-cloro-naftol e 2,5% de peróxido de hidrogênio (H2O2) para 

reação de peroxidase. Esta reação cromogênica conferiu coloração azulada aos tipos 

celulares de interesse. As lamínulas foram montadas com solução de glicerol em PBS e 

as imagens foram capturadas em microscópio (Olympus AX-70).  

Na próxima etapa, preparados contedo as imunomarcações de duas cores foram 

submetidas a quantificação dos tipos específicos de células através da metodologia 

estereológicaPara isso 9 imagens equidistantes de cada lamínula foram capturadas em 

um aumento de 20 vezes. Uma moldura de contagem formada por 216 pontos foi 

sobreposta às imagens coletadas e todas as células imunomarcadas com GFAP e Iba-1 

que atingiram os pontos da moldura foram contadas. Assim foi possível estimar o 

número médio de células de cada perfil presentes na cultura e calcular a porcentagem 

de pureza com base na razão entre o número de células marcadas com GFAP pela soma 

do número de células marcadas com GFAP e Iba-1.  

3.3.2. Western Blotting 

Para a extração de proteínas e realização do Western Blotting nas culturas 

astrocitárias, as células foram lavadas com PBS por 5 minutos e depois o tampão de 

lise composto por DTT (Sigma) e 10μg/ml coquetel inibidor de proteases (Sigma) foi 

adicionado aos poços de cultivo das células. As células foram destacadas da superfície 

da placa com o auxílio de um raspador de células, que então ficaram soltas no tampão 

de lise. O homogenado foi transferido para um tubo de plástico e mantido à 100ºC por 
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10 minutos em banho-maria. A quantidade de proteína presente no tampão foi 

quantificada através do método de Bradford (1976). 

Para quantificação da expressão de GFAP, marcador de astrócitos, e Iba1, 

marcador de microglia, nas culturas de astrócitos foram utilizados respectivamente 

20µg e 60µg de proteína. As proteínas foram submetidas à eletroforese de 100V 

durante 60 minutos em gel de poliacrilamida (10%) contendo SDS (dodecil sulfato de 

sódio). Como controle, foi colocado no gel proteína extraída de cultura purificada de 

microglia. Após a eletroforese, as proteínas presentes no gel foram transferidas para 

membranas de PVDF sob voltagem constante de 100V por 60 minutos. As membranas 

com as proteínas foram bloqueadas em solução contendo leite (10%) e tampão de Tris 

contendo 0,05% Tween 20 (TBS-T) por 15 minutos sob leve agitação à temperatura 

ambiente. Em seguida, as membranas foram incubadas à 4°C por um período de 18 a 

24 horas com leite a 3% em TBS-T contendo o anticorpo anti-GFAP na concentração 

de 1:20.000 ou o anticorpo anti-Iba1 na concentração 1:1.000. No dia seguinte, as 

membranas foram lavadas com TBS-T e incubadas com anticorpo secundário anti-

coelho conjugado a HRP na concentração de 1:10.000 diluído em TBS-T com leite 

(3%) por 1 hora. Após a incubação com o anticorpo secundário, as membranas foram 

lavadas por duas vezes com TBS-T e uma vez com tampão TBS por 10 minutos cada. 

A reação quimioluminescente foi realizada com o kit ECL (Western Lightning 

Chemiluminescence Reagent Plus, Perkinelmer, EUA) por 2 minutos. As membranas 

foram expostas aos filmes fotográficos sensíveis a quimioluminescência (Hyperfilm 

ECL, AmerSham Biosciences) pelo período de 30 segundos e revelados de acordo com 

as recomendações do fabricante do filme. 

3.3.3. PCR transcriptase reversa (PCR-RT) 

O RNA das células foi extraído com método do Trizol (Invitrogen) de acordo 

com as recomendações do fabricante. Brevemente, as células foram lisadas em 500µl 

de solução de Trizol, ao qual foi adicionado 200µl de clorofórmio. Após agitação, a 

solução foi incubada à temperatura ambiente durante 5 minutos, seguidos de 

centrifugação à 12.000x g durante 15 minutos em centrífuga refrigerada (4°C). A fase 

aquosa foi transferida para outro tubo para precipitação do RNA em 500µl de 

isopropanol. Para aumentar a eficiência da precipitação, a solução foi incubada durante 

18 horas à -80°C. Após este período, o RNA foi descongelado sobre gelo e então 
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incubado durante 10 minutos à temperatura ambiente. A solução foi centrifugada a 

13.000x g por 30 minutos à 4ºC para coleta do RNA. O precipitado foi lavado com 

etanol 75% e novamente centrifugado com 1.500x g por 5 minutos à 4ºC. Após a 

remoção do etanol e secagem por 15 minutos, o RNA foi eluído em 50µl de água livre 

de nucleotídeos. Para a realização da reação de transcrição reversa já com amplificação 

dos genes de interesse o Kit Ready-to-go PCR beads (GE healthcare) foi utilizado de 

acordo com as recomendações do fabricante. Para cada reação 1µg de RNA total foi 

utilizado. As sequências utilizadas para os iniciadores podem ser encontradas na Tabela 

1. O gene constitutivo gliceraldeído fosfato desidrogenase (GAPDH) foi escolhido 

como controle endógeno. O protocolo de ciclagem foi 5 minutos à 94°C, seguidos de 

40 ciclos de 3 segundos à 94ºC, 60 segundos à 60ºC para anelamento dos iniciadores e 

90 segundo à 72ºC para extensão, finalizando com 7 minutos a 72°C. Os produtos das 

PCRs foram analisados em gel de agarose 1% contendo brometo de etídeo sob 

exposição à luz ultravioleta. 

 

Tabela 1: Sequências de iniciadores utilizados na PCR transcriptase reversa específica 

para astrócito (GFAP), microglia (CD11b) e controle (GAPDH) foram obtidas pelo 

GenBank. 

Genes Iniciador avanço 5’-3’ Iniciador retrocesso 5’-3’ 

GFAP GCA GAG ATG ATG GAG CTC AAT GAC C GTT TCA TCC TGG AGC TTC TGC CTC A 

CD11b ATG GAC GCT GAT GGC AAT ACC TCC CCA TTC ACG TCT CCA 

GAPDH CCA AGG TCA TCC ATG ACA AC GCT TCA CCA CCT TCT TGA TG 

 

3.4. Análise da pureza das culturas de neurônios motores  

A pureza da cultura primária de neurônio motor foi avaliada por análise 

estereológica de marcações imunocitoquímicas para neurônios motores. Para 

identificação dos neurônios motores na cultura o anticorpo colina acetiltransferase 

(ChAT) foi utilizado. Resumidamente, as culturas plaqueadas em lamínulas foram 

lavadas por 5 minutos com PBS para retirada do meio de cultura, depois foram 

incubadas com paraformoldeído 4% por 30 minutos e lavadas com PBS novamente. 

Após essa etapa, a solução de PBS contendo 1% de triton foi incubada por 10 minutos, 

depois PBS contendo 0,02% de Tween 20 foi incubado por 5 minutos e para finalizar a 



23 

 

permeabilização uma solução de PBS contendo 0,02% Twenn 20 e 1% BSA foi 

colocada por 5 minutos. O bloqueio das marcações inespecíficas foi realizado com uma 

solução de PBS contendo 2% NGS, 4% BSA, 0,2% triton por 30 minutos em 

temperatura ambiente. 

O anticorpo primário contra a ChAT (Millipore) foi utilizado na concentração de 

1:1.500, diluído em PBS contendo 0,2% Triton, 1% NGS e 2% BSA incubados por 24 

horas. As células nas laminulas foram lavadas 3 vezes com PBS por 5 minutos e 

incubadas com anticorpo secundário específico ao hospedeiro do anticorpo primário e 

conjugado a um fluoróforo Texas Red (Jackson). O controle negativo foi realizado pela 

omissão do anticorpo primário da incubação. As lamínulas foram montadas em lâminas 

utilizando meio de contagem contendo DAPI (Vector). 

Logo após o término dos produtos de imunomarcação, seis imagens de cada 

lamínula (n=3) foram fotografadas em microscópio de fluorescência (Olympus AX70) 

e as células ChAT positivas e ChAT negativas (apenas marcadas com DAPI) foram 

contadas. O grau de pureza das culturas foi obtido através da razão entre o número de 

células ChAT positivas pelo número total de células.  

3.5. Tratamento dos neurônios com meio condicionado de astrócito 

Os meios condicionados das culturas de astrócitos transgênicos e wild type de P1 

e P60 foram mantidos nas culturas por 4 dias. Então, os meios foram coletados e 

centrifugados a 700x g por 5 minutos para eliminação das células em suspensão. O 

sobrenadante foi coletado e congelado. Antes do uso, os meios condicionados foram 

suplementados com penicilina/estreptomicina e com 10ng/ml de cada um dos fatores 

neurotróficos CNTF e GDNF (Nagai et al., 2007). 

As culturas purificadas de neurônios motores foram obtidas de animais 

transgênicos e wild type como descrito no tópico 3.2.3. Vinte por cento do meio das 

culturas dos neurônios foi substituído pelo meio condicionado das culturas de 

astrócitos obtidos de animais transgênicos e wild type de P1 e P60 perante os 5 dias de 

cultura. O tratamento das culturas de neurônios foi realizado de acordo com a Tabela 2: 
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Tabela 2: Grupos experimentais estudados na co-cultura e no tratamento de 

neurônio wild type (wt) ou transgênico (tg) com o meio condicionado de astrócitos wt 

ou tg (n=3). 

 

 

 
Astrócito wt Astrócito tg 

 Neurônio (wt) P1 P1 

  P60 P60 

 Neurônio (tg) P1 P1 

  P60 P60 

 

3.5.1. Análise do trofismo de neurônios in vitro na presença do meio 

condicionado de astrócito 

As culturas contendo os neurônios derivados dos animais transgênicos e wild 

type tratados com meio condicionado de astrócitos transgênicos e wild type de P1 e P60 

foram acompanhadas por 6 dias após o plaqueamento (n=3). As culturas foram 

fotografadas no pré e 5
o
 dia de tratamento em microscópio invertido com objetiva de 

20 vezes em 6 campos da placa equidistantes entre si, sendo o primeiro campo obtido 

de um ponto aleatório no quadrante superior esquerdo da placa. 

A área dos prolongamentos neuronais foi determinada em cada animal utilizando 

ferramenta esterológica específica segundo procedimento de rotina no laboratório 

(Gomide e Chadi, 1999). Após o procedimento de coleta, as imagens foram 

transferidas para o computador e sobrepostas a uma moldura de contagem 

estereológica formada por 675 pontos com área definida de 4,9x10
5
 µm

2
 foi sobreposta 

às imagens coletadas dos 6 campos da placa. Todos os prolongamentos neuronais dos 

neurônios que atingiam os pontos da moldura foram contados. Este procedimento foi 

realizado em todos os campos. Os resultados foram obtidos a partir da quantificação da 

fração de área (Aa) que é a somatória de pontos dos prolongamentos (Σpr) divididos 

pelo total de pontos da moldura (Aa=Σpr/total pontos) de cada imagem obtida pela 

estereologia. Os resultados do 5º dia de tratamento foram expressos como porcentagem 

em relação aos resultados obtidos no pré-tratamento com meio condicionado. A partir 

disso foi possível obter uma visão geral sobre o crescimento dos prolongamentos dos 

neurônios tratados em relação aquele período que não receberam tratamento. A média e 

o erro padrão dos grupos foram calculados. 
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3.5.2. Análise da degeneração neuronal in vitro na presença do meio 

condicionado de astrócito  

A degeneração dos neurônios motores da cultura foi estudada através da 

marcação do Fluoro-Jade C (Millipore), um marcador que emite fluorescência quando 

ligado à neurônios que estão em processo de morte. As culturas foram avaliadas ao 

final do 5º dia de tratamento com meio condicionado de astrócitos transgênicos e wild 

type P1 e P60 (n=3). Os poços de neurônios motores transgênicos e wild type 

submetidos aos tratamentos com meios condicionados de astrócitos foram lavados por 

5 minutos com PBS e fixados com paraformoldeído 4%. Após a fixação, os poços 

foram novamente lavados com PBS por 5 minutos e as células permeabilizados com 

0,2% triton diluído em PBS. O Fluoro-Jade C foi incubado por 30 minutos na 

concentração de 0,0001%. Após esse período, as células foram lavadas no escuro com 

água destilada por 3 vezes de cinco minutos e depois foram montadas em lâminas com 

Montex contendo DAPI (Vector). De cada lamínula 6 imagens equidistantes entre si 

foram obtidas sob microscópio de fluorescência (Olympus AX70) no aumento de 20 

vezes. Depois desta etapa, as células em degeneração (marcadas em verde) e os núcleos 

totais das células presentes, marcados com DAPI, foram quantificados pelo método 

estéreológico utilizando uma moldura de 432 pontos com distância de 30µm
2
 

sobreposta as imagens fotografadas em microscópio de fluorescência sob o aumento de 

20x. Os corpos celulares marcados em verde indicavam o processo de 

neurodegeneração e foram contados, assim como todos os núcleos celulares, marcados 

em azul com DAPI. Assim, os corpos celulares marcados foram expressos pela 

quantidade de núcleos, resultando na porcentagem de células em degeneração existente 

em cada imagem. A média e o erro padrão dos grupos foram calculados. 

3.6. Sistema de co-cultura neurônio motor/astrócito 

Para os experimentos de co-culturas, os astrócitos P1 e P60 e os neurônios 

motores foram cultivados e purificados como descrito no item 3.2. Um dia após 

realização das culturas de neurônios motores, os astrócitos foram tripsinizados das 

placas, coletados e centrifugados a 700x g por 5 minutos. Em seguida, os astrócitos 

foram ressuspendidos em DMEM contendo 10% de SFB e contados no microscópio. 

5x10
4
 astrócitos foram plaqueados sobre os neurônios motores. No dia seguinte, o meio 

de cultivo foi trocado e assim foi mantida a troca a cada 2 dias. A partir desse dia, as 
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co-culturas foram mantidas por 5 dias quando, então, realizou-se os procedimentos de 

marcações citológicas e quantificação. 

3.6.1. Análise da degeneração neuronal in vitro no sistema de co-cultura 

neurônio motor/astrócito 

As mesmas combinações de grupos experimentais que foram realizadas para o 

experimento do meio condicionado também foram realizadas nas co-culturas (Tabela 

2). As lamínulas com as co-culturas foram imunomarcadas com Fluoro-Jade C, 

conforme descrito anteriormente, tornando possível observar neurônios em 

degeneração. Para análise da degeneração neuronal, 6 imagens equidistantes no 

aumento de 20 vezes foram capturadas em microscópio (Olympus AX70). Depois 

desta etapa análise estereológica quantitativa foi realizada para as células em 

degeneração (marcadas em verde) e os núcleos totais das células presentes, marcadas 

com DAPI. Moldura de contagem de 432 pontos, com área por pontos de 30µm
2
 foi 

utilizada. Os pontos que se sobrepunham aos núcleos das células e as células em 

degeneração foram contados. Assim, quantificar a morte dos neurônios motores foi 

possível em cada grupo. Uma média aritmética das imagens foi realizada e calculada a 

porcentagem dos núcleos celulares saudáveis com as células em degeneração. 

3.7. Microarray 

O experimento de microarray avaliou a expressão gênica de animais SOD1
G93A

 

transgênicos e wild type nas idades pré-sintomáticas de 40 e 80 dias. A plataforma 

utilizada continha 44.000 genes correspondentes ao genoma completo do camundongo. 

Os resultados obtidos foram analisados segundo aspectos funcionais desses genes que 

foram diferencialmente expressos. Através da ferramenta DAVID foi possível 

organizar os dados segundo as famílias de genes, funções moleculares, processos 

biológicos, componente celular, classe da proteína, vias de sinalização e relação em 

doenças neurodegenerativas. 

Um longo estudo foi realizado objetivando a eleição dos genes alterados que 

estivessem relacionados aos astrócitos e que pudessem ser responsáveis pelo 

desencadeamento da morte do neurônio motor. Para isso, foi levada em consideração a 

diferença de expressão do transgênico em relação ao wild type (fold relativo), a 

importância do gene para a sinalização parácrina na sobrevivência neuronal, funções 
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moleculares, processos biológicos, via de sinalização, relevância na literatura e 

contextualização comos astrócitos.  

A análise da literatura indicou algumas moléculas solúveis secretadas pelos 

astrócitos que pudessem ser quantificadas no meio condicionado e objetos deste estudo 

(ANEXO C e D). 

 

3.8. ELISA Sanduíche  

A análise da literatura indicou algumas moléculas solúveis secretadas pelos 

astrócitos que pudessem ser quantificadas no meio condicionado (Anexo C); 

A quantificação das moléculas secretadas nos meios condicionados das culturas 

de astrócitos foi realizada pela técnica do ELISA Sanduíche utilizando kits comerciais. 

As moléculas investigadas foram: NGF (Chemicon), endotelina-1, IGF-I (Uscn) e foi 

utilizado um kit Multiplex (Millipore) para IL-6, TNFα e VEGF. 

Após condicionamento dos meios por 4 dias, os mesmos foram coletados, 

centrifugados e armazenados em alíquotas de 100 e 200µl e estocadas a -80 ºC até sua 

utilização (n=4).  

As amostras, os calibradores e a curva de diluição foram incubados em poços pré-

sensibilizados com o antígeno por um período de 4 a 24 horas dependendo das 

instruções dos kits. Depois desta etapa, lavagens foram realizadas para remover 

anticorpos não ligados e os poços foram incubados com o conjugado enzimático para 

amplificação da leitura por um período de 1 hora. Em seguida, incubou-se o substrato 

TMB, que reage com o conjugado enzimático e produz uma cor. Essa cor foi medida 

no espectofotômetro, onde foi determinada a densidade óptica de cada poço, 

mensurando na absorbância λ=450nm (BioTek). As leituras foram dadas a partir das 

curvas de diluições seriadas com concentrações conhecidas e dos poços preparados 

com o anticorpo em questão de cada kit, os dados foram expressos em pg/μl.  

As moléculas quantificadas pelo Multiplex foram observadas através de 

quimioluminescência, onde anticorpos específicos presentes na placa foram conjugados 

com microesferas de cores diferentes. As amostras e os padrões foram incubados nos 

poços junto com o mix de microesferas coloridas e em seguida, os anticorpos de 

detecção biotinilados foram adicionados. Assim, cada anticorpo de detecção específico 

se ligou as microesferas correspondentes. A amplificação do sinal foi realizada 
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adicionando o conjungado Estreptoavidina-ficoeritrina que se ligou ao anticorpo 

biotinilado e emitiu um sinal fluorescente lido no aparelho Luminex. Todos os dados 

foram expressos em pg/ml. 

Para controle da validação de todas as placas, foram realizados dois padrões com 

concentrações conhecidas (um acima da concentração e outro abaixo) que foram lidos e 

comparados com os valores da curva. 

3.9. Extração de RNA e realização da PCR quantitativa (qPCR)  

Os RNAs das culturas de astrócitos transgênicos e wild type foram extraídos pelo 

método do Trizol conforme descrito anteriormente. A quantificação do RNA foi 

realizada no espectrofotômetro NanoDrop 1.000 (Thermo) e a integridade do RNA foi 

avaliada utilizando o kit Nano6000 Bionalyzer (Agilent). Após essa etapa 1.000ng de 

RNA total foram submetidos à reação de transcrição reversa utilizando-se o kit RT-

transcription reagents (Applied Biosystems), que utiliza a enzima Multiscribe como 

transcriptase, de acordo com as recomendações do fabricante. A reação foi incubada 

em termociclador por 10 minutos a 25 ºC seguidos de 30 minutos a 42ºC, e por último 

5 minutos a 70 ºC, após essa etapa o cDNA foi armazenado no freezer -20 ºC.  

A descrição dos genes de interesse estudados e escolhidos a partir do microarray 

(Anexo D) foram avaliados pelos métodos Taqman e SYBR. Os genes AKAP13 

(Mm01320098_m1), HIPK3 (Mm01278553_g1), NKRF (Mm01297400_m1) e UBE2I 

(Mm04243971_g1) foram avaliados pelo método Taqman. Enquanto que os genes 

NTF5 e TGFA foram estudados pelo método SYBR. As sequências dos iniciadores 

utilizados para os experimentos SYBR estão descritos na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Sequências de iniciadores dos genes avaliados pelo método SYBR. 

Genes Iniciador avanço 5’-3’ Iniciador retrocesso 5’-3’ 
Amplificado 

(pb) 

Eficiência 

(%) 

NTF5 

TGFα 

GAPDH 

GCACTGGCTCTCAGAATGCAA 

GGAACCTGCCGGTTTTTGG 

CGGCACAGTCAAGGC 

CCCGCACATAGGACTGCTTA 

CACCCACGTACCCAGAGTG 

CCGGCCTTCTCCATG 

44 

67 

156 

102,58 

100,37 

92,30 

 

O gene GAPDH foi utilizado como controle endógeno tanto para o SYBR quanto 

para o Taqman (Mm99999915_gl) uma vez que esse gene não mostrou alterações de 

expressão gênica pela análise do microarray. Todas as reações foram realizadas no 
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aparelho StepOnePlus Real-Time PCR System utilizando placas de 96 poços Fast 

MicroAmp Optical (Applied Biosystems). 

As reações Taqman seguiram conforme as recomendações do fabricante, tendo 

sido usados 1X TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied biosystems), 1x ensaio 

a ser avaliado e 60ng cDNA transcrito a partir de 1.000 ng de RNA total. As reações 

foram realizadas nas condições universais de ciclagem que consiste em 2 minutos a 

50°C, seguidos de 10 minutos a 95ºC para a ativação da enzima AmpliTaq Gold® 

DNA polymerase, seguidos de 50 ciclos de desnaturação a 95ºC durante 15 segundos e 

1 minuto a 60 ºC para o pareamento dos iniciadores de sonda e extensão.  

As reações SYBR foram realizadas em volume final de 25μl, contendo 1X 

Maxima SYBR Green/Rox qPCR Master Mix (Fermentas), 400nM ou 800nM de 

oligonucleotídeos e cDNA convertido a partir de 1.000ng de RNA total.  

As reações foram realizadas nas condições universais de ciclagem: 10 minutos a 

95ºC para a ativação da enzima Maxima® Hot Start Taq DNA Polymerase, seguidos 

de 50 ciclos de desnaturação a 95ºC durante 15 segundos e um minuto a 60ºC para o 

pareamento dos iniciadores e extensão. Ao final da amplificação foi adicionada uma 

etapa de 20 minutos de duração, na qual a temperatura aumenta gradualmente de 60°C 

para 95°C a 0,3°C por segundo com a contínua aquisição da fluorescência (Morrison et 

al., 1998), a partir da qual se obtém uma curva de dissociação, na qual a presença de 

um pico único confirma a especificidade da amplificação.  

Uma vez que a cada ciclo da reação (tanto Taqman quanto SYBR) novas 

moléculas de fita dupla são formadas, o nível de fluorescência emitida aumenta 

gradualmente, sendo que quanto menor o ciclo em que a fluorescência atinge um 

determinado limite, maior é o nível de expressão do transcrito analisado (Morrison et 

al., 1998). O parâmetro utilizado é o Ct (Cycle Threshold ou ciclo limite), uma linha 

aleatória fixa na região exponencial das reações e usada para determinar o ciclo em que 

cada amostra atinge determinado valor de fluorescência (Livak e Schmittgen, 2001). 

As reações, realizadas em duplicata, aceitaram valores de desvio padrão até 0,5 e foram 

repetidas quando ultrapassaram esse valor. 

Os oligonucleotídeos foram obtidos a partir do banco de dados 

http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/. Apesar deste banco de dados fornecer tanto a 

sequência dos iniciadores quanto as temperaturas de anelamento e tamanho do 
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fragmento, as sequências e tamanhos dos fragmentos foram verificados através do 

banco de dados para genoma http://www.ensembl.org/index.html, e as temperaturas de 

anelamento foram avaliadas no programa OligoTech versão 1.00 (Copyright© 1995) 

para identificação de estruturas secundárias e homodímeros. 

Para cada par de oligonucleotídeos foram testadas diferentes concentrações 

(400nM, 800nM e 1000nM), sendo as quantidades ideais padronizadas 

individualmente. Considerou-se a utilização da menor concentração de 

oligonucleotídeos, a fim de evitar a formação de estruturas secundárias devido ao seu 

excesso obtendo-se os menores valores de Cts. 

Obtidas as concentrações ideais dos oligonucleotídeos, a eficiência para cada par 

foi calculada usando cinco diluições seriadas de cDNA convertido de RNA total 

(100ng, 20ng, 4ng, 0,8ng e 0,16ng). A partir dos resultados, um gráfico relaciona os 

Cts com o valor das quantidades de cDNA em logaritmo de base 10. O valor 

correspondente ao coeficiente angular (slope) da equação da reta da curva padrão (y = 

ax + b, a = slope) foi utilizado para cálculo da eficiência da reação (Tabela 3) através 

da seguinte equação:  

 

O uso da amostra calibradora, que é uma amostra comum utilizada em todas as 

placas, permite a comparação de duas reações independentes para um mesmo gene. 

Essa amostra é utilizada quando o número de amostras avaliadas é superior ao número 

de amostras que cabem em uma placa e no caso de haver necessidade de repetições de 

amostras que eventualmente apresentarem duplicatas ruins (desvio padrão maior do 

que 0,5). 

A expressão diferencial dos transcritos alvo foi determinada pela quantificação 

relativa em relação à média de GAPDH, uma vez que o experimento do microarray 

não apontou expressão diferencial entre transgênicos e selvagens para este gene em 

nenhuma das idades analisadas. Para cálculo da medida relativa de expressão foi 

utilizado o modelo matemático 2
(-∆∆Ct)

. 

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Os dados foram obtidos através da análise de variância (ANOVA) de uma via 

(One-Way), seguido pelo pós-teste de Bonferroni, também foi realizado em alguns 

casos o teste t, que será relatado no momento da apresentação de cada resultado. Foram 
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aceitas como variações significativas aquelas em que a diferença entre os grupos 

resultou em um p<0,05. Os resultados estão apresentados como média aritmética ± erro 

padrão da média.  

O programa estatístico GraphPad Prism versão 5 foi utilizado como ferramenta 

para todos os cálculos estatísticos. 
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5. RESULTADOS 

A apresentação dos resultados foi dividida em 4 partes. A primeira parte 

demonstra as padronizações das culturas celulares e a purificação das culturas de 

astrócitos e neurônios motores. Na segunda parte, observam-se os resultados obtidos 

dos experimentos in vitro com o tratamento com meio condicionado e a co-cultura 

neurônio motor/astrócito. Na sequência, o ELISA Sanduíche das moléculas secretadas 

no meio condicionado dos astrócitos está descrito. Por último, o qPCR dos genes 

estudados nos astrócitos é apresentado. 

5.1. Padronização dos experimentos in vitro e análise de pureza das culturas 

5.1.2. Culturas de astrócitos P1 e P60 

A técnica para a obtenção das culturas de astrócitos P1 e P60 altamente 

purificadas foi padronizada no laboratório. Alguns protocolos de cultivo de astrócitos 

foram cuidadosamente estudados e testados (Saura et al., 2007; Nagai et al, 2008). 

Após modificações e adequações destes protocolos, as culturas puras de astrócitos 

foram obtidas e foram identificadas através da imunocitoquímica (Figuras 2 e 3). As 

análises permitiram constatar a pureza do tipo celular de aproximadamente 96% nas 

culturas de astrócito P1 (Figura 4a) e de 98% para as culturas de astrócitos de P60 

(Figura 4b). 

 

 

Figura 2: Fotomicrografias representativas de imunocitoquímicas de culturas purificadas de astrócitos 

obtidos da medula espinal de camundongos P1 realizada através do método de imunoperoxidase com 

diaminobenzidina (a e b). As setas apontam para astrócitos imunomarcados com GFAP em a. A seta 

indica presença de microglia imunomarcada com o anticorpo específico Iba-1 nas culturas em b. Barra: 

20µm.  
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Figura 3: Fotomicrografia ilustra a cultura purificada de astrócitos obtidos a partir da medula espinal de 

camundongo selvagem P60. O método de imunoperoxidase de duas cores, empregando diferentes 

cromógenos, foi utilizado. O 4-chloro-naphthol (coloração azul) e a diaminobenzidina (coloração 

marrom) foram os cromógenos utilizados na detecção de GFAP e Iba1, respectivamente. A seta aponta 

para a presença de rara microglia encontrada na cultura. Barra: 20µm.  

 

 

Figura 4: Os gráficos mostram a pureza das culturas de astrócitos quantificadas por estereologia a partir 

de imagens imunomarcadas com a GFAP, marcador específico de astrócitos e o Iba-1, marcador 

específico para microglia. (a) A análise das culturas de astrócitos de camundongos wild type P1 indicou 

aproximadamente 96% de pureza. (b) A análise das culturas de astrócitos de camundongos wild type P60 

indicando 98% de pureza. 

 

 

O Western Blotting da GFAP foi realizado nas culturas de astrócitos e do Iba-1 

nas culturas de microglia (usada como referência). A marcação da banda de 50kDa, 

correspondente à proteína GFAP foi intensa, e a marcação para a banda de 17kDa, 

correspondente à proteína Iba-1 foi fraca nas culturas de astrócitos, sendo que o inverso 

disto foi observado nas culturas de microglia (Figura 5). Estes resultados indicam a 

pureza na cultura de astrócitos deste trabalho. 
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O produto da PCR foi observado no gel de agarose nos experimentos de PCR-RT 

(Figura 6). A expressão gênica de GFAP foi semelhante àquela observada para 

GAPDH, enquanto que a marcação de CD11b mostrou-se mais fraca (Figura 6). 

 

 
Figura 5: Análise da pureza das culturas de astrócitos de camundongos wild type P1 e comparação com 

cultura de microglia de camundongos wild type P1 pelo método de Western Blotting. Observa-se a 

marcação mais intensa da banda de 50kDa, correspondente ao  GFAP, nas culturas de astrócitos. Por 

outro lado, a banda de 17kDa, correspondente à marcação do anti-Iba-1, está fracamente marcada na 

cultura de astrócitos e fortemente marcada na cultura de microglia. 

 

 

 

Figura 6: Imagens representativas das bandas obtidas por PCR-RT e visualizadas em gel de agarose 

para a verificação da pureza das culturas de astrócitos P1. As PCRs foram realizadas utilizando-se 

primers de oligonucleotídeos para a GAPDH (308 pares de base) como controle endógeno, para o GFAP 

(260 pares de base, específico para astrócitos) e para o CD11b (135 pares de base, específico para 

microglia). Observa-se a marcação da GFAP semelhante à observada para aquela do GAPDH, enquanto 

que a marcação da banda do CD11b mostrou-se menos evidente. 

 

5.1.3. Culturas de neurônios motores 

O desenvolvimento e o crescimento dos neurônios motores, nas culturas obtidas 

da medula espinal de camundongos wild type foram observados pelo contraste de fase 

(Figura 7a). A presença dos neurônios motores e a pureza das culturas destes neurônios 
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foram avaliadas pela técnica de imunocitoquímica utilizando o anticorpo anti- ChAT e 

o DAPI para a detecção do núcleo das células (Figura 7b). 

 

 

Figura 7: Fotomicrografias ilustrativas das culturas purificadas de neurônios motores obtidas a partir da 

medula espinal de camundongos P1 (a,b). Imagem de contraste de fase da cultura mostra os corpos 

celulares dos neurônios e seus prolongamentos (a). Culturas neuronais imunoreativas ao ChAT 

confirmam a presença dos neurônios motores na cultura (b). Os núcleos celulares marcados com DAPI 

são observados em azul. Barra: 20µm. 

 

Nota-se que a grande maioria das células presentes (núcleos DAPI positivos) é ChAT 

positiva e consequentemente representada por neurônios motores. 

A pureza das culturas de neurônios motores foi realizada a partir da quantificação 

estereológica das células ChAT positivas em relação ao número total de células da 

cultura que tiveram seus núcleos marcados com DAPI. Esta análise permitiu a 

verificação do grau de pureza da ordem de 80% nestas culturas (Figura 8). 
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Figura 8: Gráfico demonstra a presença de 80% de células imunorreativas para a ChAT (ChAT+) e 20% 

de células desprovidas desta imunorreatividade (ChAT-) na cultura de neurônios motores da medula 

espinal do camundongo P1. Todas as células tiveram seus núcleos marcados com DAPI. ***p<0,001, 

segundo o teste-t de Student. 
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5.2. Sistema de co-cultura neurônio/astrócito 

A Figura 9a ilustra, por contraste de fase, a presença de ambos os tipos celulares 

em co-cultura. Ainda, a Figura 9b ilustra, por imunofluorescência de duas cores, a 

presença de células imunomarcadas com ChAT (neurônios motores) e GFAP 

(astrócitos) no 3º dia do cultivo destas células. 

 

 

Figura 9: Fotomicrografias representativas de co-culturas de neurônios motores e astrócitos retirados de 

animais SOD1G93A em P60. A co-cultura visualizada por contraste de fase (a) permitiu a observação da 

presença de dois perfis celulares com morfologias distintas. A imunofluorescência de duas cores (b) 

permitiu a observação da marcação específica dos neurônios motores ChAT positivos (vermelho) além 

da marcação específica dos astrócitos GFAP positivos (verde). Barras de escala: 10µm. 

 

5.3. Tratamento com meio condicionado de astrócitos P1 e P60 

5.3.1. Análise dos prolongamentos neuronais 

A quantificação estereológica das culturas neuronais tratadas com o meio 

condicionado de astrócitos é apresentada na Figura 10a e 10b. Os tratamentos dos 

neurônios transgênicos com os meios condicionados dos astrócitos P1 e P60 reduziram 

em 36,2% e 29,7%, respectivamente, a quantidade de prolongamentos destes neurônios 

em relação àqueles mantidos em seu meio de cultivo após 5
o
 dia de cultura (Figura 10a 

e b), de acordo com a análise de variância de uma via ANOVA, seguida do pós teste de 

Bonferroni. Os tratamentos com o meio condicionado dos astrócitos wild-type P1 e P60 

não foram capazes de promover alterações na quantidade dos prolongamentos dos 

neurônios de nenhum dos genótipos (Figura 10a e b). 
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Figura 10: Os gráficos mostram a quantidade de prolongamentos no 5º dia de culturas de neurônios motores 

de animais wild-type (wt) e transgênicos (tg) após os tratamentos com os meios condicionados (MC) de 

astrócitos da medula espinal de camundongos P1 (a) e P60 (b) expressa em porcentagem dos respectivos 

valores encontrados imediatamente antes dos tratamentos. Para controle do procedimento, culturas 

adicionais de neurônios motores de animais wt e tg foram tratadas com meio neuronal, seguindo os mesmos 

parâmetros daquelas tratadas com MC. Para detalhes do tratamento consultar o texto. Os dados mostraram 

diferença tanto em P1 quanto em P60. *p<0,05, segundo teste ANOVA de uma via com pós-teste de 

Bonferroni 
 

5.3.2. Análise da morte neuronal após o tratamento com o meio condicionado 

de astrócito  

A quantificação estereológica dos perfis Fluoro-Jade C positivos nos neurônios 

motores após o tratamento com o meio condicionado de astrócitos está apresentada na 

Figura 11. Os tratamentos com os meio condicionado dos astrócitos transgênicos P1 e 

P60 aumentaram em 136% e 62,3%, respectivamente, os perfis de morte nas culturas 

de neurônios motores de camundongos wild type em relação ao tratamento com meio 

condicionado de astrócitos wild type da mesma idade (Figura 11a e b). Quando os os 

neurônios transgênicos P60 receberam o tratamento do meio condiconado de astrócitos 

transgênicos, aumento de 25,3% de morte neuronal em relação ao tratamento com meio 

condicionado dos astrócitos wild type da mesma idade foi observado(Figura 11b). 
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Figura 11: Os gráficos mostram a porcentagem de morte neuronal marcada pelo Fluoro-Jade C no 5º dia 

de tratamento dos neurônios wild type (nwt) e transgênico (ntg) tratados com os diferentes meios 

condicionados de astrócitos wild type e transgênicos, P1 (A) e P60 (B), em relação à morte neuronal 

observada antes dos tratamentos. * p<0,05; **p<0,01, segundo o teste ANOVA de uma via com pós-

teste de Bonferroni 

 

5.4. Sistema de co-cultura neurônio motor/astrócito P1 e P60 

5.4.1. Análise da morte neuronal na co-cultura neurônio motor/astrócito 

As culturas de neurônios motores que foram co-cultivadas com astrócitos e 

submetidas à coloração com marcador de morte neuronal Fluoro-Jade C estão 

ilustradas na Figura 12. 

 

Figura 12: Fotomicrografia representativa de co-cultura de neurônios motores/astrócitos obtidas de 

camundongos SOD1G93A submetida à marcação com Fluoro-Jade C. Os neurônios foram retirados da 

medula espinal do camundongo P1 e os astrócitos, por sua vez, dos animais P60. Os núcleos estão 

marcados com DAPI (azul) e os neurônios em degeneração marcados com Fluoro-Jade C (verde). 

Barra:10µm. 

  

O resultado das quantificações da morte de neurônios motores nos sistemas de co-

culturas com astrócitos de camundongos wild type e transgênicos P1 e P60 estão 
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demonstradas nas Figura 13a e 13b, respectivamente. Número maior de neurônios em 

neurodegeneração (perfis Fluoro-Jade C positivos) foi observado nas culturas dos 

neurônios wild type cultivados com astrócitos transgênicos P1 (110%) quando 

comparado às co-culturas de neurônios wild type cultivados com astrócitos wild type. 

Ainda, as culturas de neurônios trangênicos cultivadas com astrócitos transgênicos 

apresentaram maior morte neuronal quando comparados aos neurônios transgênicos 

cultivados com astrócitos wild type tanto em P1 (56%) quanto em P60 (80,6%). 

 

 

Figura 13: Os gráficos mostram a porcetagem de morte neuronal após a quantificação dos perfis 

neuronais Fluoro-Jade C positivos no 5º dia de tratamento dos neurônios wild type (wt) e transgênicos 

(tg) com os diferentes meios condicionados de astrócitos P1 (a) e P60 (b) wild type e transgênicos em 

relação à presença de perfis Fluoro-Jade C positivos antes dos tratamentos. ** p<0,001 segundo o teste 

ANOVA de uma via com pós-teste de Bonferroni 

 

5.5. Moléculas analisadas pelo ELISA Sanduíche 

As moléculas endotelina-1, IGF-I, NGF, TNFα, IL-6 e VEGF foram selecionadas 

para o estudo. As quantidades dessas moléculas nos meios condicionados das culturas 

astrocitárias de animais wild type e trangênicos de idades P1 e P60 foram detectadas 

pelo ELISA Sanduíche, como mostra o ANEXO C. A seleção das moléculas foi 

fundamentada pelos resultados do estudo da expressão gênica pelo microarray da 

medula espinal dos camundongos e, também, pela análise da literatura sobre a secreção 

delas pelos astrócitos.  

As análises dos dados foram feitas por ANOVA de uma via. As quantidades da 

endotelina-1 e do VEGF (Figura 14a e 14f) não demonstraram diferenças significativas 

entre os grupos. As quantidades de IGF-I no meio condicionado do astrócito 
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transgênico P60 diminuiu (38%) comparado aos astrócitos wild type P60 e aumentou 

(1.476%) comparado aos astrócitos transgênicos P1. Ainda, a quantidade de IGF-I nos 

astrócitos wild type P60 mostrou-se aumentado (1.870%) quando comparado ao meio 

condicionado de astrócitos wild type P1 (Figura 14b). A quantidade de NGF (Figura 

14c) mostrou-se aumentada no meio condicionado dos astrócitos transgênicos P60 

(255,3%) quando comparado ao wild type de mesma idade e em relação ao transgênico 

P1 (391,4%). A quantidade de TNF-α (Figura 14d) mostrou-se diminuído no meio 

condicionado dos astrócitos transgênicos P60 (89,3%) comparado ao wild type de 

mesma idade e também ao transgênico P1 (90,7%). Finalmente a quantidade de IL-6 

(Figura 14e) mostrou-se aumentada no meio condicionado dos astrócitos wild type P60 

(1.068%) quando comparado ao valor do meio condicionado do astrócito wild type P1 

e no meio condicionado dos astrócitos transgênicos P60 (363%) quando comparado ao 

astrócito transgênico P1. 
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Figura 14: Gráficos mostram os resultados de ELISA Sanduíche para os fatores endotelina-1 (a),  IGF-I 

(b), NGF (c), TNFα (d), IL-6 (e) e VEGF (f) realizado nos meios condicionados (MC) dos grupos 

astrócito wild type P1 (wtP1), astrócito transgênico P1 (tgP1), astrócito wild type P60 (wtP60) e astrócito 

transgênico P60 (tgP60).. Os valores são expressos em pg/ml * p<0,05 e *** p<0,001 segundo ANOVA 

de uma via seguido do pós-teste de Bonferroni. 

Moléculas presentes no MC de astrócitos 

a b 

d c 

f e 
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5.6. Análise de genes indicados pelo Microarray 

Experimentos de microarray realizados apartir do tecido da porção lombar da 

medula espinal de camundongos transgênicos e wild type foram processados em 

lâminas com 44.000 genes, sendo que 1.318 deles foram diferencialmente expressos 

(p<0,05) nos camundongos transgênicos com 40 dias e 1.314 deles estiveram 

diferentemente expressos nos animais transgênicos com 80 dias. A eleição dos genes 

foi realizada após estudo feito por vários integrantes do laboratório de acordo com o 

fold relativo, ou seja, a diferença de expressão entre o animal transgênico e o wild type, 

e também, a importância desses genes para os astrócitos no contexto da ELA.  

As análises foram realizadas pelos sistemas Taqman e SYBR a partir de culturas 

de astrócitos transgênicos e wild type de P1 e P60 como detalhado na metodologia. A 

expressão dos genes AKAP13, HIPK3, UBE2I e NKRF foram avaliados pelo método 

Taqman, e os genes TGFA e NTF5 foram estudados por SYBR. O teste ANOVA de 

uma via foi utilizado para análise estatística, porém os genes que não apresentaram 

diferenças estatísticas pelo ANOVA foram avaliados por teste t. 

Diferença de expressão gênica do AKAP13 não foi detectada nos astrócitos 

cultivados entre os grupos avaliados (Figura 15a). Com relação ao gene HIPK3, 

aumento da expressão de 446% foi observado nos astrócitos transgênicos P60 quando 

comparado aos astrócitos wild type P60 e aumento de 775% quando comparados aos 

astrócitos transgênicos P1 (Figura 15b). Aumento (107,9%) na expressão do gene 

NKRF foi observado nos astrócitos transgênicos P1 em comparação a medida feita nos 

astrócitos wild type P1 (Figura 15c). Com relação ao gene UBE2I, o ANOVA não 

mostrou diferença entre os grupos, mas o teste t evidenciou a dimunuição da expressão 

do gene nas culturas de astrócitos transgênicos P1 (60,1%) em relação aos valores 

encontrados nos astrócitos wild type P1 da mesma idade (Figura 15d). 

Dos genes estudados por SYBR, o ANOVA de uma via mostrou que houve 

diminuição da expressão do gene TGFA nos astrócitos wild type P1 (106%) quando 

comparado aos valores encontrados nas culturas de astrócitos transgênicos P1 e um 

aumento da expressão do gene nos astrócitos transgênicos P60 (93%) em comparação 

aos astrócitos wild type da mesma idade (Figura 16a). Adicionalmente, a análise pelo 

teste t mostrou aumento do NTF5 (69,4%) nos astrócitos P1 quando comparados aos 

astrócitos transgênicos P60 (Figura 16b). 
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Figura 15: Gráficos mostram a expressão dos genes AKAP13 (a), HIPK3 (b), NKRF (c) e UBE2I (d) 

através da técnica de PCR pelo método de Taqman, nas culturas de astrócitos da medula espinal de 

camundongos wild type em idades P1 e P60 (wtP1/wtP60) e de astrócitos de camundongos transgênico 

P1 e P60 (tgP1/tgP60). Os valores são expressos em fold relativo (a diferença de expressão entre o 

animal transgênico e o wild type).* p<0,05, ** p<0,01, segundo ANOVA de uma via e # p<0,05, segundo 

o teste t. 

 

 

Figura 16: Gráficos mostram a expressão dos genes TGFA (a) e NTF5 (b) através da técnica de PCR 

pelo método de SYBR nas culturas de astrócitos da medula espinal de camundongos wild type em idades 

P1 e P60 (wtP1/wtP60) e de astrócitos de camundongos transgênico P1 e P60 (tgP1/tgP60). Os valores 

são expressos em fold relativo (a diferença de expressão entre o animal transgênico e o wild type).* 

p<0,05, segundo ANOVA de uma via e # p<0,05, segundo o teste t. 
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6. DISCUSSÃO 

A paralisia progressiva da ELA é promovida pela degeneração de neurônios 

motores e evidências sugerem que esse evento seja influenciado por células não 

neuronais. O estudo de Clement e colaboradores (2003) mostrou a participação das 

células gliais no desenvolvimento da ELA através da utilização de animais quiméricos. 

A degeneração dos neurônios motores que expressavam a hSOD1 mutante nesses 

camundongos foi diminuída quando estavam em contato com as células gliais  wild-

type. Outros trabalhos demonstraram a importância dos astrócitos no desenvolvimento 

da ELA quando estas células eram obtidas de animais em idade pré natal (Nagai et al., 

2007; Di Giorgio et al., 2008) e em idade pós-natal pré-simptomática (Haidet-Phillips 

et al., 2011). 

Assim, para compreender melhor a importância dos astrócitos na morte dos 

neurônios motores na ELA, este trabalho utilizou sistemas in vitro de células de 

camundongos transgênicos SOD1
G93A 

e wild type. O trabalho avaliou a morte neuronal 

bem como a expressão de genes nas culturas de astrócitos e a presença de moléculas no 

meio condicionado destas células. 

6.1 Avanços metodológicos para realização do trabalho 

Os estudos in vitro mostraram-se importantes para as pesquisas científicas, sendo 

possível com eles o estudo de células individualmente ou de grupos celulares 

específicos integrados. (Nagai et al., 2007; Di Giorgio et al., 2008; Haidet-Phillips et 

al., 2011). 

Este trabalho realizou padronizações para obter maior grau de pureza e 

viabilidade das culturas de astrócitos e neurônios motores, uma vez que a influência de 

tipos celulares contaminantes pode invalidar a interpretação correta dos resultados 

(Saura et al., 2007).  

Os trabalhos publicados não descrevem com detalhes o grau da pureza celular 

das culturas de astrócitos e neurônios (Nagai et al., 2007; Di Giorgio et al., 2008; 

Haidet-Phillips et al., 2011). Deste modo, os detalhes do cultivo e purificação das 

culturas de astrócitos de camundongos P1, realizado nas fases iniciais deste estudo, 

proporcionou a publicação de um artigo metodológico (Scorisa et al., 2010). As 

culturas de astrócitos de camundongos P1 e P60 foram iniciadas fundamentando-se em 
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protocolos descritos na literatura, porém, experimentos que comprovassem a pureza 

das culturas eram omitidos (Nagai et al., 2007; Marriott et al., 1996). O trabalho 

metodológico de Saura e colaboradores (2007) apresentou procedimentos diferentes 

para a purificação das culturas de células, permitindo-nos a realização de modificações 

que chegassem ao grau maior de pureza desejado nas culturas aqui realizadas, os quais 

foram da da ordem de 96% e 98% para as culturas de astrócitos P1 e P60, 

respectivamente.  

Deste modo, a primeira grande contribuição deste estudo foi o desenvolvimento 

da metodologia para obtenção de culturas purificadas de astrócitos da medula espinal 

do camundongo modelo da ELA, bem como a apresentação clara do estudo para 

demonstração do grau de pureza delas.  

O cultivo de neurônios motores empregado nesse trabalho foi padronizado de 

tecido retirado dos camundongos P1. Os protocolos descritos na literatura utilizam 

culturas obtidas de animais em fase embrionária (Nagai et al., 2007; Haidet-Phillips et 

al., 2011). O emprego dos animais neonatos foi um avanço para o estudo da ELA, uma 

vez que o SNC dos animais já está mais desenvolvido, e principalmente, por ser esta 

uma doença pós natal. O protocolo adaptado para esse trabalho, que utilizou a 

separação das células por densidade, possibilitou obtenção de 80% de pureza nas 

culturas de neurônios motores, valor considerado alto por se tratar de cultura primária 

de células. Trabalho que utilizou a metodologia de anticorpos para a separação das 

células reportou 70% de pureza nas culturas de neurônios de animais na fase 

embrionária (Haastert et al., 2005). Até onde sabemos, não há outros trabalhos na 

literatura que detalham a especificidade e a pureza das culturas de neurônios motores 

da medula espinal de camundongos para o estudo in vitro da ELA  

6.2 Toxicidade diferencial dos astrócitos em diferentes idades 

O tratamento das culturas de neurônios motores com o meio condicionado de 

astrócitos e a co-cultura de neurônios motores/astrócitos possibilitaram a análise da 

ação dos astrócitos sobre os neurônios motores. A influência dos astrócitos obtidos de 

animais SOD1
G93A

 com 1 dia de vida (P1) e 60 dias de vida (P60, fase pré-sintomática 

da doença). De fato, trabalhos já exploram a influência e a toxicidade dos astrócitos 

obtidos de animais de diferentes idades para o desenvolvimento da ELA (Nagai et al., 

2007; Haidet-Phillips et al., 2011). 
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Os astrócitos das diferentes idades estudados aqui são importantes para 

compreender momento em que as alterações dessas células surgem, e se essas 

alterações se comportam da mesma maneira desde a fase neonatal até a idade pré 

sintomática. A ELA, mesmo sendo uma doença de indivíduos adultos parece envolver 

alterações celulares diversas e precoces, ou seja em fases não sintomáticas. Assim, o 

estudo dos astrócitos, localizados próximos dos neurônios motores, é importante para o 

entendimento do seu envolvimento no desenvolvimento da patologia, uma vez que os 

neurônios motores são exclusivamente afetados na doença. 

Os neurônios motores transgênicos tratados com o meio condicionado de 

astrócitos transgênicos de camundongos P1 e P60 mostraram diminuição dos 

prolongamentos, indicando que os astrócitos transgênicos de ambas idades diminuem o 

trofismo neuronal.  

A morte neuronal promovida pela toxicidade dos astrócitos também foi avaliada 

e os resultados mostraram que o meio condicionado de astrócitos transgênicos 

contribuíram para a maior morte neuronal. Os resultados sugerem que os astrócitos 

transgênicos P60 são mais tóxicos do que os P1, pois promoveu o aumento da morte 

em neurônios transgênicos e wild type, enquanto que os astrócitos P1 apenas causaram 

morte nos neurônios transgênicos. Dados na literatura corroboram com estes 

resultados, onde tratamento com meio condicionado de astrócitos SOD1
G93A

 (Nagai et 

al., 2007) ou de pacientes com ELA esporádica e familiar levou ao aumento da morte 

neuronal quando comparados com astrócitos saudáveis (Haidet-Phillips et al., 2011), 

evidenciando o papel tóxico do astrócito na patogenia da ELA. Ressalta-se que esta é a 

primeira vez que a toxicidade do astrócito transgênico na ELA é relacionada à idade do 

modelo animal doador das células. 

Experimentos de co-cultura foram realizados na avaliação da toxicidade ser 

causada por moléculas secretadas no meio ou pelo contato direto de neurônios motores 

com astrócitos. Os resultados mostraram que os astrócitos transgênicos P1 causaram 

morte tanto nos neurônios transgênicos quanto wild type. Enquanto que os astrócitos 

P60 promoveram maior grau de morte apenas nos neurônios transgênicos. Nota-se que 

o contato entre as células favoreceu a toxidade dos astrócitos P1, porém  não podemos 

descartar a presença de moléculas solúveis secretadas pelos astrócitos agindo no 

sistema de co-cultura. Os resultados das co-culturas obtidos por Nagai e colaboradores 
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(2007) corroboram com os achados desse trabalho, acerca dos astrócitos transgênicos 

P1 causando a morte de neurônios motores independentemente de seu genótipo, 

entretanto, a análise do efeito do astrócito retirado do animal na fase pré-clínica da 

doença (P60) é uma contribuição original do noss estudo. Haidet-Phillips et al. (2011)  

demonstraram a indução maior da morte dos neurônios motores co-cultivados com 

astrócitos transgênicos provenientes tanto de camundongos G93A de idade P60 quanto 

de pacientes com ELA familiar e esporádica. Nossos dados, entretanto, mostraram que 

a toxicidade astrocitária ocorre já antes do aparecimento dos sinais clínicos.  

6.3 Moleculas tóxicas secretadas versus exacerbação de processos existentes 

Ainda não se sabe exatamente por qual via os astrócitos prejudicam o neurônio 

motor e colaboram com o processo de degeneração na ELA. Um dos objetivos desse 

trabalho foi mostrar a importância dos astrócitos e quais moléculas secretadas por eles 

poderiam colaborar com o processo de neurodegeneração. 

Os astrócitos se comunicam com outros astrócitos ou neurônios através da 

difusão de moléculas no espaço extracelular. Essa comunicação pode ser realizada 

através do contato célula-célula, mediado por moléculas que formam sua matriz 

extracelular, como a laminina, fibronectina e proteoglicana (Perea et al., 2005).  

Assim, algumas moléculas foram escolhidas para serem estudadas nesse trabalho. 

Com a ajuda do estudo do microarray e a identificação dos genes alterados, foi 

possível a seleção de algumas moléculas que pudessem também estar alteradas nos 

astrócitos. A endotelina-1 (ET-1), o IL-6, o IGF-I, o NGF, o TNFα e o VEGF, foram as 

moléculas escolhidas  

O EDNRA, gene do receptor para a ET-1, que esteve superexpresso nos 

resultados do microarray nos camundongos transgênicos de 40 dias comparados ao 

wild type foi avaliado neste trabalho. Diferença estatística não houve entre os grupos, 

demonstrando que aparentemente a ET-I não tenha relação com os astrócitos na ELA. 

A ET-1 é conhecida como moduladora da inflamação, mas pouco se sabe sobre 

seu possível papel na inflamação do cérebro. Os efeitos deletérios da ET-1 no SNC 

incluem o distúrbio na homeostase de água e a quebra da integridade da barreira 

hematoencefálica. No SNC, lesões isquêmicas favorecem a liberação de ET-1 dos 

astrócitos (Wang et al., 2011). A produção excessiva de NO aparece em processos 

neuroinflamatórios diversos e em algumas doenças neurodegenerativas que envolvem a 
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ativação dos astrócitos e causam a morte neuronal. Os mecanismos que envolvem ET-1 

e a liberação de NO nos astrócitos permanecem desconhecidos (Koyama e Michinaga, 

2012). No estudo de Hung e colaboradores (2012) foi mostrado que a exposição de 

astrócitos à ET-1 resulta no aumento na iNOS, produção de NO e metaloproteinase de 

matriz-9, elementos reconhecidamente relacionados à neurodegeneração  

A estimulação dos astrócitos com prostaglandina, um mediador antiinflamatório, 

cuja síntese é realizada pela endotelina-3 (ET-3), não modificou a síntese basal de NO 

(Wang et al., 2011). Por outro lado, foi observado aumento no modelo de isquemia 

cerebral aumento da iNOS no astrócito e na microglia após a exposição de ET-1 e ET-

3. Filipovich e colaboradores (2008) demonstraram que as 3 endotelinas (ET-1, ET-2 e 

ET-3) aumentaram a síntese do NO e de prostaglandinas nas células gliais. Antagonista 

seletivos para os receptores ETA e ETB inibiram a produção de NO e prostaglandinas, 

induzidas pelas endotelinas. Estas observações sugeriram que os mecanismos 

regulatórios das endotelinas interagem com ambos os receptores de endotelinas na 

inflamação glial. A inibição de receptores de endotelina pode ser um alvo terapêutico 

quando respostas inflamatórias estão envolvidas nas condições patológicas. 

O gene IGFPB4 se apresentou subexpresso na análise do microarray nos animais 

de 80 dias. Os resultados obtidos nas culturas de astrócitos mostraram ausência de 

diferença no nível de IGF-I na comparação entre os animais transgênicos e wild type 

P1. Apenas nas culturas dos astrócitos P60 foi possível observar a diminuição nos 

níveis de IGF-I nos animais transgênicos quando comparados aos wild type de mesma 

idade. A diminuição da IGF-I na cultura do astrócito transgênico P60 pode relacionar-

se à perda de suporte trófico dos astrócitos para os neurônios e, assim, colaborar para a 

morte neuronal. No tecido nervoso, o IGF-I tem ação pleiotrópica influenciando o 

desenvolvimento neuronal, plasticidade sináptica, regulação neuroendócrina, 

neurogênese adulta e cognição (Torres-Aleman, 1999; Fernández e Torres-Aleman, 

2010) e é um neuroprotetor por reduzir a inflamação cerebral e a reatividade 

astrocitária (Piriz et al., 2011). 

O NGF, BDNF, NT-3, NT-4/5 formam a família das neurotrofinas, estas 

moléculas com capacidade neurotrófica. (Meakin e Shooter, 1992; Casaccia-Bonnefil 

et al., 1999). 
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O receptor de alta afinidade do NGF, expresso pelo gene NTRK1, está diminuído 

nas análises do microarray em animais transgênicos de 40 dias e o receptor p75 NGFR 

está superexpresso nesses animais, aumentando a probabilidade do NGF se ligar ao 

receptor p75. O resultado do ELISA sanduíche no meio condicionado de astrócito 

mostrou que o nível do NGF está aumentado no meio condicionado dos astrócitos 

transgênicos P60 em relação aos astrócitos transgênicos e wild type P1 e P60, 

justificando a toxidade na fase pré-sintomática da doença, que irá colaborar sinalizando 

para a morte do neurônio motor. Um estudo in vitro publicado por Peahr e 

colaboradores (2004) confirmou que a liberação de NGF por astrócitos SOD1 mutante 

pode ser tóxica no meio de cultura, pois induz a apoptose em culturas de neurônios 

motores. Considerando que os níveis de seu receptor de maior afinidade está diminuído 

na medula espinal desses camundongos, a possibilidade desse fator, secretado pelos 

astrócitos, sinalizar os neurônios para a morte é maior. 

O trabalho de Domeniconi e colaboradores (2007) demonstrou que a forma 

precursora do NGF (pro-NGF) pode induzir a morte do neurônio motor por ocupação 

do receptor p75. A fonte inicial do pró-NGF são os astrócitos reativos, que aumentam 

os níveis de pró-NGF em resposta ao peroxinitrito. Os resultados demonstraram o 

papel dos astrócitos ativados e do pró-NGF na indução da morte do neurônio motor, 

sugerindo um possível alvo terapêutico para o tratamento da ELA. Adicionalmente, 

Ferraiolo e colaboradores (2011) demonstraram que a inibição do p75 em sistemas de 

co-cultura neurônios motores/astrócitos está relacionada à diminuição da secreção de 

pró-NGF pelos astrócitos. Esse trabalho também observou aumento da expressão do 

RNAm da p75 na medula espinal de pacientes com ELA. 

O NGF é reportado como indutor da expressão de TNF-α nos neurônios (Takei e 

Laskey 2008). Esse feedback parece ser importante para a manutenção da homesotase 

entre as células gliais e os neurônios. Porém, um distúrbio nessa comunicação pode 

levar à morte neuronal excessiva. O TNF-α produzido pelos neurônios pode induzir a 

expressão de NGF nas células gliais. Além disso, o TNF-α é uma citocina inflamatória 

potente que, quando sintetizada pelos neurônios, pode rapidamente atrair células 

imunes como os macrófagos e a microglia (Heese et al., 1998). 

O receptor NGFR tem afinidade primária ao TNF-α que em algumas situações 

pode adicionalmente exercer efeito de proteção ou toxidade. Hiperexpressão do gene 
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que codifica o NGFR foi observado nos animais de 40 dias pela análise do microarray. 

Os resultados obtidos nesse trabalho demonstram que o meio condicionado das culturas 

de astrócitos secretaram níveis fisiológicos de TNF-α, corroborando com os dados de 

Chung e Benvenieste, 1990. Apenas o grupo de astrócitos adultos transgênicos P60 

apresentou nível diminuído de secreção de TNF-α comparado com os outros grupos. 

O TNF-α se liga aos receptores: TNFR1 e TNFR2, estes que apresentam 

padrões diferentes de expressão, transdução de sinais e afinidades de ligação. O 

TNFR1 é expresso na maior parte das células do SNC e tem como alvo o TNF-α 

solúvel, já o TNFR2 é principalmente expresso pela microglia e células endoteliais. 

Quando o TNF-α se liga ao TNFR1, o domínio citoplasmático do receptor, chamado 

domínio de morte, é recrutado e diversas proteínas formam uma sinalização complexa. 

Isso pode consequentemente resultar na ativação de fatores de transcrição, como o fator 

NF-KappaB e a sua expressão gênica se torna importante para determinar o processo 

biológico de crescimento, morte ou inflamação celular que irá ocorrer. Os astrócitos 

normalmente expressam uma fosfoproteína, a PEA-15, que inibe os sinais de 

transdução pro-apoptóticos do TNFR1 e torna essas células resistentes aos sinais de 

morte. Já o TNFR2, utiliza um conjunto de proteínas do TNFR1, mas não apresenta o 

domínio de morte funcional e a sua estimulação conduz preferencialmente a ativação 

das vias de transdução de sinal anti-apoptótica e pró-inflamatória (Micheau e Tschopp 

2003; Cheng e Goeddel 2002).  

A ação do TNF-α é mais complexa do que inicialmente se pensava e pode 

produzir efeitos opostos, protetores ou nocivos dependendo de diversos fatores, 

incluindo o tipo de receptores predominantemente ativo pelo TNF-α, a concentração na 

qual a citocina age e a duração de sua ação. Santello e Volterra (2012) demonstraram 

que o TNF-α controla a função sináptica dos neurônios de acordo com as 

concentrações de TNF-α presentes no meio celular. Em níveis muito baixos, 

encontrado em cérebro saudávais, a citocina age provavelmente como um fator 

permissivo para a regulação sináptica. Já a produção em massa durante estados 

patológicos do SNC, torna-se capaz de modificar a função sináptica e produzir 

consequências nocivas, mostrando que não apenas o TNF-α, mas outras citocinas pró-

inflamatórias podem funcionar como via de mão dupla no SNC.  
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Já é sabido que as sinapses excitatórias são o alvo principal de ação do TNF-α, 

controlando a liberação de glutamato na fenda pré-sináptica e respostas aos receptores 

AMPA pós-sinápticos (Steinmetz e Turrigiano 2010), que se encontram aumentados 

com o intuito de fortalecer as sinapses. Além disso, dependendo da dose, o TNF-α 

controla o tráfego dos receptores GABA promovendo a endocitose ou a exocitose do 

mesmo. Em combinação, o TNF-α pode conduzir mudanças no equilíbrio excitatório 

ou inibitório das redes sinápticas através da regulação dos dois receptores (Santello e 

Volterra 2012). O TNF-α constitutivo foi reportado como controlador da liberação de 

glutamato dos astrócitos, além disso, os astrócitos são capazes de modular a sinapse 

através da gliotransmissão. A liberação de gliotransmissores tais como glutamato, D-

Serina, ATP e adenosina é induzida pelo aumento de cálcio citosólico, geralmente 

liberado pelo retículo endoplasmático. A liberação dessas moléculas pode induzir a 

ativação de receptores neuronais e subsequentemente modular as sinapses (Santello et 

al., 2011; Santello e Volterra 2012). 

Em pacientes com ELA foi observado aumento de TNF-α no líquor e no soro 

(Moreau et al., 2005) e no modelo animal de camundongos SOD1
G93A

 foi visto 

aumento da imunoreatividade de TNF-α antes dos primeiros sintomas (Elliott et al., 

2001). Interessantemente, o estudo de Growing e colaboradores (2006) mostrou que 

camundongos SOD1
G93A

 e SOD1
G37R

 knockout para TNF-α não apresentaram melhora 

no tempo de vida ou diminuição da perda neuronal, indicando que o TNF-α não 

contribui diretamente com a degeneração neuronal causada pela mutação da SOD1. 

O astrócito é o maior produtor da IL-6 (Gruol e Nelson, 1997; Erta et al., 2012). 

O gene IRF4 é requerido para a liberação de IL-6 e ativação de respostas imunológicas 

(Huber et al., 2008). Camundongos com deficiência em IRF-4 apresentam produção 

menor de IL-6 (Mudter et al., 2008). Os resultados mostram níveis semelhantes de 

secreção de IL-6 nos astrócitos transgênicos e wild type P1. Já em P60, houve a 

diminuição dos níveis no meio condicionado do astrócito transgênico quando 

comparado com o wild type. Essa diminuição da IL-6 pode ser justificada pela falta de 

sinalização de TNF-α nos animais trangênicos P60. 

Sabe-se que a secreção de IL-6 é induzida pelo TNF-α dos astrócitos (Sawada et 

al., 1992; Tanabe et al., 2010) e já foi demonstrado que em camundongo modelo da 

ELA o TNF-α do neurônio motor induz a IL-6 durante o processo de neurodegeneração 
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(Ikeda et al., 1996). Dessa forma, o TNF-α e a IL-6 podem se auto regular tanto 

estimulando quanto inibindo, dependendo da via de ativação ou da expressão dos 

receptores em questão (Sawada et al., 1992; Al-Shanti et al., 2008; Tanabe et al., 

2010). Por outro lado, o exercício induz a IL-6 a diminuir a regulação de TNF-α, 

diminuindo a inflamação (Funk et al., 2011). 

Os genes que codificam o VEGF, que tem função de neuroproteção e 

neurogênese, são o VEGFA, importante durante o desenvolvimento e para formação de 

vasos sanguíneos, e o VEGFB, que apresenta função na formação e manutenção de 

novos vasos sanguíneos durante processos patológicos e atuação na proteção de 

diversos tipos de neurônios como retina, córtex e neurônios motores (Poesen et al, 

2008; Zhang et al 2009). As análises do microarray mostrou que o gene VEGFA e o 

VEGFB apresentaram subexpressos nos animais de 40 dias e 80 dias respectivamente, 

fator que pode associar-se às modificações que já devem ocorrer na fase pré-

sintomática.  

Os resultados aqui obtidos não demonstraram alterações na secreção de VEGF 

entre os grupos transgênicos e wild type em ambas idades, evidenciando que as 

alterações de VEGF na ELA podem ser provenientes de outras células gliais. Estudos 

recentes mostraram que quando a secreção de VEGF é aumentada no corno ventral da 

medula spinal há aumento das junções neuromusculares e redução da astrogliose e 

inflamação no modelo animal da ELA (Barbeito et al 2009; Zheng et al, 2007). Van 

Damme (2009) demonstrou que o VEGF retarda a degeneração dos neurônios motores 

em ratos com ELA e estimula a expressão GluR2 nos neurônios motores através da 

influência dos astrócitos e protege os neurônios contra a estimulação excessiva dos 

receptores de glutamato AMPA. Sabe-se que a expressão VEGF esta diminuída nos 

neurônios sobreviventes na ELA (Brockington et al., 2006) e que seus níveis são 

reduzidos em 50% no soro de pacientes com ELA (Lambrechts et al., 2003). 

As alterações gênicas encontradas nos astrócitos neste estudo é inovadora e pode 

auxiliar na compreensão dos mecanismos da ELA. O gene AKAP13 que codifica para a 

proteína quinase A de ancoragem 13 se liga a outras proteínas quinases A formando 

complexos que atuam em mecanismos de inflamação e migração celular. O gene se 

apresentou superexpresso na análise do microarray nos animais transgênicos, quando 

comparados com os animais wild type, tanto em 40 quanto em 80 dias de vida. No 
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entanto, a análise da expressão gênica da AKAP13 nas culturas de astrócitos não 

mostrou diferenças entre os grupos analisados em nenhuma das idades do estudo (P1 e 

P60).  

O gene parece agir como ativador do fator de transcrição NF-KappaB 

(Matsumoto et al., 2003) e participar da regulação da sinalização de TLR2 (toll like 

receptor-2), esta proteína que tem um papel fundamental no reconhecimento 

patogênico e ativação do sistema imunológico inato (Kim et al., 2011). Em cultura de 

células AKAP13 deficientes, foram observadas diminuição da ativação NF-KappaB e 

translocação nuclear p65, corroborando com a diminuição da secreção de citocinas pró-

inflamatórias. Foi relatado ainda que a AKAP13 media a sinalização TLR2 através da 

fosforilação da via JNK (Shibolet et al., 2007).  

Nas análises do microarray, o gene HIPK3 apresentou-se superexpresso nos 

animais transgênicos comparados com os wild type em 80 dias. Os resultados 

mostraram que os astrócitos transgênicos P60 apresentam maior expressão de HIPK3 

em relação aos astrócitos wild type P60 e aos astrócitos transgênicos P1. 

O gene HIPK3 tem como função codificar proteínas quinases serina/threonina 

envolvidas na regulação da transcrição e apoptose. Ele regula resistência à apoptose 

promovendo a fosforilação do domínio de morte FADD, é largamente expresso no 

tecido de mamífero e está localizado no núcleo e citoplasma das células (Curtin e 

Cotter, 2004). 

Relatos recentes mostraram que a superexpressão de HIPK3 inibe a ativação da 

JNK e diminui a apoptose via regulação da Fas (Curtin e Cotter, 2003). No trabalho de 

Rochat-Steiner e colaboradores (2000), foi identificada uma nova proteína quinase de 

interação Fas de 130kDa chamada FIST/HIPK3. Fas é o receptor de morte neuronal 

que sinaliza para apoptose e está associada ao FADD. O FIST/HIPK3 fosforila a 

FADD, porém essa fosforilação parece não regular a apoptose. Apesar da via FasL ser 

indutor de apoptose, o FIST/HIPK3 ativo impede a ativação JNK pelas FasL e confere 

resistência à apoptose. Deste modo, a alta expressão do HIPK3 nos astrócitos 

transgênicos P60 pode impedir a apoptose destas células e mantendo-as vivas, 

aumentando, assim, a toxicidade na ELA. 

O gene NKRF que codifica para a proteína nkrf, repressora do NF-KappaB, 

também se apresentou superexpresso nos animais transgênicos de 80 dias segundo a 
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análise do microarray. O NKRF tem seu RNAm constitutivamente expresso em todos 

tecidos. A análise das culturas de astrócitos mostrou que a expressão gênica está 

aumentada nos animais transgênicos P1 quando comparados com os wild type da 

mesma idade. Nos animais P60 não houve diferença entre os transgênicos e wild type, 

apresentando talvez pouca influência nessa idade nas culturas de células.  

O NKRF promove a repressão do NF-KappaB, que inclui também outros genes 

alvos, como IFN-β, IL-8/CXCL8, iNOS. O NKRF se liga especificamente ao DNA 

abolindo a atividade transcripcional ao redor do NF-KappaB, ligando a locais não 

competitivos, distantes e com mecanismos independentes de posição. Porém, ainda não 

está claro se o NKRF é regulado por si só, ou se o papel funcional induz a ação do 

NRKF (Ho et al., 2009). 

Como já foi descrito anteriormente, o fator de transcrição NF-KappaB a chave 

regulatória da inflamação no SNC. Após trauma ou doença, a expressão do NF-kappaB 

é dependente da ativação de genes que podem levar para proteção ou favorecer a lesão. 

No trabalho de Brambilla e colaboradores (2009) foi demonstrado que a inibição do 

NF-KappaB nos astrócitos resultou na redução da severidade da doença e melhora 

funcional no modelo animal da esclerose múltipla (Encefalomielite Autoimune 

Experimental).  

A expressão aumentada do NKRF nos animais TG P1 pode representar a tentativa 

dos astrócitos em suprimir algum processo inflamatório causado por ROS ou citocinas 

liberadas no local, que possam de alguma forma romper o processo de homeostase, e 

levar os astrócitos ao processo de morte.  

As células gliais são ativadas precocemente nos animais transgênicos, sugerindo 

que a neuroinflamação tem um papel relevante na cascata de eventos em fases pré lesão 

e que guiam os neurônios motores para a morte nas fases subsequentes (Phillips e 

Robberecht, 2011). Essa cascata inflamatória inclui a expressão de COX2, secreção de 

citocinas e liberação de NO dos astrócitos que podem descender da ativação do NF-

KappaB tanto nos modelos experimentais quanto em pacientes com ELA (Barbeito et 

al., 2004). O trabalho de Crosio e colaboradores (2011) tentou realizar a inibição do 

fator NF-KappaB seletivamente nos astrócitos de camundongos SOD1
G93A

, porém não 

houve benefícios no início e na progressão da doença, indicando que a morte dos 

neurônios motores na ELA não pode ser prevenida pela inibição de uma simples via 
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inflamatória, pois vias alternativas estão ativadas na presença de estímulos tóxicos 

persistentes. Recentemente, ativação do NF-KappaB em neurônios, astrócitos e 

microglias da medula espinal pós mortem de pacientes com ELA foi reportada (Sako et 

al., 2012).  

Na análise do microarray, o UBE2I foi encontrado superexpresso nos animais 

transgênicos em relação aos wild type, tanto em 40 quanto em 80 dias. A enzima 

conjugadora de molécula SUMO (Small ubiquitin-like modifier) UBC9 é a proteína 

codificada pelo gene UBE2I. A conjugação de SUMO foi implicada em processos 

celulares diversos, como a transcrição, o transporte nuclear, o reparo de DNA, as 

interações proteína-proteína, a atividade mitocondrial, canais de membrana plasmática, 

ciclo celular e estrutura da cromatina (Seeler e Dejean, 2003; Johnson, 2004; Andreou 

e Tavernarakis, 2009).  

No resultado da expressão desse gene nos astrócitos, foi possível verificar 

diminuição da expressão de UBE2I nos animais transgênicos P1 em relação aos wild 

type. O UBE2I, como já foi descrito, está envolvido com diversas funções essenciais da 

célula e a diminuição da expressão nos astrócitos transgênicos P1 pode estar alterando 

alguma função celular precocemente. Nota-se que há uma mudança de comportamento 

celular nos astrócitos P60, pela idade e pelo genótipo, onde a expressão desse gene não 

se apresenta diminuída. Esse achado é de grande importância, já que se trata de um 

gene com funções celulares essenciais e se encontra alterado em uma idade tão 

precoce. Talvez essa alteração esteja relacionada com modificações nos astrócitos que 

se tornará tóxico para os neurônios. Já foi descrito por Akar e Feinstein (2009) que a 

sumoilação regula a expressão de NOS2 nos astrócitos. Eles comprovaram que a 

SUMO-Ubc9 reduz a ativação do promotor NOS2 nos astrócitos, portanto a 

diminuição da expressão de UBE2I aumenta a expressão de NOS2 e outros fatores 

inflamatórios que são tóxicos para os neurônios.  

O gene TGFA, que codifica para o fator de crescimento de transformação α 

(TGFα), apresentou-se subexpresso no microarray dos animais transgênicos com 40 

dias quando comparados com os animais wild-type. Os resultados obtidos nesse 

trabalho mostraram que a expressão de TGFA está diminuída nos astrócitos 

transgênicos P1 em comparação aos astrócitos wild type. Porém, essa situação se 
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inverte nas culturas de animais P60, em que foi observado um aumento na expressão 

deste gene em astrócitos transgênicos comparado aos wild type.  

Já foi descrito que a secreção de TGFα é aumentada nos astrócitos durante a 

degeneração do neurônio motor da medula espinal de camundongos com doença do 

neurônio motor, onde foi observado participação no TGFα no desenvolvimento da 

astrogliose. O ligante de TGFα é o receptor EGFR que também encontra-se aumentado 

na doença (Junier et al., 1994). 

O trabalho de White e colaboradores (2011) demonstrou que a administração de 

TGFα em camundongos no sítio de lesão da medula espinal pode aumentar o infiltrado 

de astrócitos e promover o crescimento axonal. O TGFα se liga ao EGF e ao seu 

receptor EGFR. Ele ativa diretamente o EGFR nessas células in vitro, induzindo a 

proliferação, migração e transformação do fenótipo celular. Já a superexpressão de 

TGFα in vivo através de injeção intraparenquimal adjacente ao local da lesão gerou 

proliferação celular, alteração na distribuição de astrócitos, facilitou o crescimento 

axonal e penetração das células na borda rostral da lesão. Dentre todas as funções desse 

gene, o aumento de TGFA nos astrócitos P60 pode estar relacionado com a astrogliose 

e proliferação celular. 

Os resultados do microarray também demostraram a subexpressão do gene NTF5 

nos animais de 40 dias. Os resultados obtidos nas culturas de astrócitos mostraram que 

esse gene está expresso de modo similar entre transgênicos e wild type nas mesmas 

idades. No entanto, o nível de expressão desse gene caiu nas culturas P60. As análises 

mostraram que houve uma diferença na expressão entre transgênicos P1 e P60. Nota-se 

que esse gene está menos expresso no transgênico da fase adulta, colaborando com a 

sinalização parácrina neuronal e diminuindo o suporte trófico astrocitário para esses 

neurônios. 

O gene NTF5 codifica um fator neurotrófico, a neurotrofina 5. As secreções de 

fatores neurotróficos permitem a sobrevivência neuronal e agem prevenindo o início da 

morte neuronal programada. Ainda, as neurotrofinas podem induzir diferenciação de 

células progenitoras para formar neurônios (Allen SJ, Dawbarn 2006). O trabalho de 

Duberley e colaboradores (1997) não demonstrou diferenças de NTF5 entre pacientes 

com ELA esporádica e controle através de imunohistoquímica de neurônios do córtex 

cerebral. Por outro lado, o trabalho de Küst e colaboradores (2002) demonstrou 
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aumento da expressão de NT-3 e NT4/5 em biopsias de bíceps braquial de pacientes 

pos mortem com ELA quando comparado ao controle.  
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7. CONCLUSÕES 

1- Culturas purificadas de astrócitos e neurônios são eficazes para o estudo in 

vitro da ELA. 

2- Astrócitos transgênicos são tóxicos aos neurônios motores transgênicos  e 

também potenciamente tóxicos aos neurônios motores wild type. 

3- A toxicidade dos astrócitos ao neurônio motor já é observada em P1e se 

arrasta até P60; 

4- A toxicidade astrocitária parece envolver a secreção de moléculas já que o 

experimento de co-cultura não invalida essa possibilidade. A concentração dessas 

moléculas no meio condicionado pode explicar alguns resultados discrepantes entre os 

experimentos do meio condicionado e co-cultura. 

5- A análise do ELISA e expressão gênica indicam o envolvimento do astrócito 

na desregulação dos mecanismos parácrinos fisiológicos destas células e possivelmente 

modulação sináptica, o neurotrofismo, a inflamação e a apoptose induzida. O TNF-α 

parece ser uma molécula importante desse mecanismo. 

6- Níveis aumentados de NGF secretados pelos astrócitos transgênicos P60 pode 

estar colaborando com o processo de morte neuronal e o baixo nível de TNF-α liberado 

por esses astrócitos indica problema de sinalização intracelular. 

7- As análises da regulação da expressão gênica nos astrócitos in vitro podem ser 

métodos adicionais e viáveis para o estudo da ELA. Experimentos adicionais nesse 

sentido são necessários e poderão detalhar as vias de sinalização tóxica. 

8- Os astrócitos transgênicos aparecem com funções celulares alteradas desde 

idade neonatal, sugerindo que as alterações de toxicidade  mediada pelo astrócito para 

o desenvolvimento da ELA ocorram precocemente, já em fase pré-sintomática. Estudos 

são necessários para total compreensão do gatilho na participação dos astrócitos na 

ELA. 
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ANEXO A- Aprovação  

 

Ao 

Departamento de Neurologia  

 

A Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 

Medicina da Universidade  de São Paulo, em  sessão de 10.02.10, tomou 

conhecimento que o Protocolo de Pesquisa nº 0113/08  intitulado “Análise de novos 

mecanismos envolvidos na neurodegeneração da Esclerose Lateral Amiotrófica. 

Estudo molecular no modelo experimental da doença e avaliação preliminar da 

possível relação com a clínica”, contempla o sub-projeto intitulado “Caracterização 

celular e molecular da influência do astrócito na degeneração do neurônio motor no 

modelo in vitro da esclerose lateral amiotrófica utilizando camundongos trangênicos  

para SOD1 humana mutante”, que será tese doutorado da aluna Juliana Milani 

Scorisa. 

 Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Gerson Chadi  

 

São Paulo, 10 de janeiro de 2010 . 

 

        PROF. DR. EDUARDO MASSAD 

   Presidente da Comissão de Ética para Análise  

de Projetos de Pesquisa 

 

 
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP e da FMUSP 

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
Rua Ovídio Pires de Campos. 225, 5º andar -  CEP 05430 010 – São Paulo - SP 

Fone: 011 - 30696442   fax : 011 - 3069 6492 – e-mail : cappesq@hcnet.usp.br / secretariacappesq2@hcnet.usp.br 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
mailto:secretariacappesq@hcnet.usp.br
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ANEXO C – Moléculas selecionadas a partir dos resultados do microarray para quantificação do meio condicionado dos astrócitos 

Molécula/ Função  Gene relacionado/ 

Função 

Fold na medula 

espinal SOD1
G93A

/ 

idade  

Trabalhos relacionados/Idéias principais  

Endotelina-1  

São peptídeos 

responsáveis pelo 

tônus vascular 

cerebral e são 

produzidas por 

células endoteliais, 

neurônios,astrócitos e 

microglias. Também 

modula a inflamação 

(Barners e Turner 

1997). 

EDNRA: Receptor de 

endotelina-1 (ET-1). 

+ 2,26 em 40 dias • No trabalho de Filipovich e colaboradores (2008) foi 

demonstrado que as endotelinas aumentaram a síntese de NO 

e prostaglandina nas células gliais; 

• •Os efeitos deletérios da ET-1 no SNC incluem distúrbio na 

homeostase de água e integridade da barreira 

hematoencefálica (Wang et al, 2011); 

• •Altos níveis de endotelina podem induzir a ativação e 

proliferação de astrócitos (Sasaki et al., 1998) e a regulação 

da secreção de citocinas (Filipovich et al., 2008). 
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Molécula/ Função  Gene relacionado/ 

Função 

Fold na medula 

espinal 

SOD1
G93A

/ 

idade  

Trabalhos relacionados/Idéias principais  

IGF-I  

 Fator de 

crescimento que 

pode agir durante o 

desenvolvimento e 

na 

neurodegeneração, 

fornecendo suporte 

trófico aos 

neurônios motores 

(Corbo et al., 2010). 

IGFBP4: Codifica a 

proteína IGFBP4. Nos 

fluídos biológicos, o 

IGF se liga às 

IGF-binding proteins 

(IGFBP), que agem 

como transportadores 

de IGF, prolongando 

sua meia vida e 

modulando sua 

atividade (Bach et al., 

2005). 

- 1,64 em 80 dias • Corbo et al (2010) demontraram uma correlação entre o IGF livre e 

a maior severidade da doença, com diminuição das IGFBPs no 

liquor e no soro de pacientes com ELA esporádica;  

• Kawamura e colaboradores (2012) demonstraram em um 

experimento in vivo uma menor imunoreatividade e expressão 

gênica de IGF nas microglias transgênicas em relação as wild types 

após axotomia do nervo hipoglossal lesionado do camundongo 

modelo da ELA de 70 dias, evidenciando um potencial 

neuroprotetor diminuído nessas células; 

• Bellini et al (2011) mostraram que o tratamento com IGF-I em 

culturas de astrócitos diminuiu a expressão dos TLR4 reduzindo a 

resposta inflamatória astrocitária e aumentando a produção de IGF, 

evidenciando a terapia com IGF como relevante para controlar a 

gliose reativa;  

• A produção de IGF-I está aumentada na microglia ativada após 

lesão no SNC (Beilharz et al., 1998; Gudi et al., 2011). Em cultura, 

o IGF-I aumenta a proliferação microglial e astrocitária (O’Donnell 

et al., 2002). 
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Molécula/ Função  Gene relacionado/ 

Função 

Fold na medula 

espinal SOD1
G93A

/ 

idade  

Trabalhos relacionados/Idéias principais  

 NGF  

Anti-apoptótico no 

desenvolvimento 

neuronal 

(Colafranscesco e 

Villoslada, 2011), 

age também nos 

neurônios maduros. 

Ao Se ligar no 

receptor p75 sinaliza 

diretamente para 

morte celular 

(Turner et al., 2004). 

NTRK1: Envolvido 

no desenvolvimento 

e maturação de 

neurônios centrais e 

periféricos, 

regulação da 

proliferação, 

diferenciação e 

sobrevivência 

neuronal. 

 

- 2,43 em 40 dias •Aumento de NGF na medula espinal (Anand et al., 1995) e em 

músculos de pacientes com ELA (Stuerenburg and Kunze, 1998; 

Kust et al., 2002)  

•O tratamento com antagonista do receptor p75 em culturas de 

células bloqueou o efeito de morte neuronal, porém não mostrou 

efeitos estatisticamente diferentes quando reproduziu o 

experimento in vivo (Turner et al., 2004); 

•O Trabalho de Ferraiolo e colaboradores (2011) mostrou que o 

astrócito TG secreta mais pró-NGF que faz com que aumente a 

expressão de receptores p75 nos neurônios e aumente a morte 

neuronal. A inibição do p75 esta relacionada com diminuição do 

pró-NGF. Esse trabalho também observou aumento da expressão 

do RNAm de p75 na medula espinal de pacientes com ELA; 

•Não há trabalhos que quantificaram a quantidade de NGF 

secretada pela microglia na ELA. Heese e colaboradores (1998) 

mostraram que a secreção microglial de NGF aumenta com a 

estimulação através do LPS. 

p75 ou NGFR: 

Receptor de 

afinidade 

secundária do NGF. 

Indutor de morte 

celular. 

+ 1,75 em 40 dias 

 

 

 



88 

 

Molécula/ Função  Gene/ Função  Fold na medula 

espinal 

SOD1
G93A

/ idade  

Trabalhos relacionados/Idéias principais  

TNF-α  

Em excesso 

desencadeia a morte 

neuronal; Citocina 

pró inflamatória. 

 

 

CXCR4: 

Transdução de sinal 

pelo aumento 

intracelular de íons 

de cálcio e aumento 

da ativação 

MAPK1/MAPK3. 

-1,80 em 40 dias •Weydt et al (2004) demonstraram um aumento de TNF-α pelas 

microglias TG P60 in vitro porém não mostrou dados de pureza da 

cultura;  

•Santello e Volterra (2012) publicaram que o TNF-α pode ser 

neuroprotetor ou não dependendo da quantidade e tempo de exposição 

das células ao TNF-α. Ainda a ausência de TNF-α sobrecarrega o 

sistema de captação de glutamato astrocitário e falha na ativação dos 

receptores pré-sinápticos NMDA enfraquecendo a sinapse; 

•Aumento de TNF-α no líquor e soro de paciente com ELA (Moreau 

et al., 2005) e aumento da imunoreatividade de TNF-α em 

camundongos SOD1
G93A

 antes dos primeiros sintomas (Elliott et al., 

2001). 

NGFR:receptor de 

afinidade primária 

ao TNFA e de 

afinidade secundária 

ao NGF (p75). 

+ 1,75 em 40 dias 

IL-6  

Citocina pró 

inflamatória 

(Salman et al., 2000) 

IRF-4: Requerido 

para a ativação da 

resposta imune. 

Ativação das células 

imunocompetentes. 

- 3,76 em 80 dias •Camundongos com deficiência em IRF-4 tem menor produção de IL-

6 (Mudter et al., 2008) e outras citocinas pró inflamatórias e são 

resistentes a esclorese multipla experimental (Brustle et al., 2007);  

•IRF-4 – Não está descrito no contexto da ELA;  

•Foi descrito o aumento de IL-6 no líquor (Terenghi et al., 2006), soro 

(Moreau et al., 2005) e pele (Ono et al., 2001) de pacientes com ELA; 

•Weydt et al (2004) demonstraram uma diminuição da secreção de IL-

6 pelas microglias transgênicas P60 in vitro. Discutiram como um 

resultado surpreendente e usaram o diálogo microglia ativando 

astrócito através do TNFα e secretando IL-6 como hipótese. 
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Molécula/ Função  Gene relacionado/ 

Função 

Fold na medula 

espinal SOD1
G93A

/ 

idade  

Trabalhos relacionados/Idéias principais  

VEGF  

 Angiogênese, 

permeabilidade 

vascular e 

proliferação glial, 

 e recentemente 

outras funções 

como 

neuroproteção e 

neurogênese 

(Carmeliet 2000).  

 

VEGFA: importante 

para a formação de 

vasos sanguíneos e 

durante o 

desenvolvimento. 

 

- 1,08 em 40 dias  

 

• Durante o processo de neurodegeneração aumenta a proliferação 

astroglial e microglial através da sinalização dos receptores VEGFR-1 

( Boer et al., 2008); 

• VEGF retarda a degeneração dos neurônios motores em ratos com 

ELA (Van Damme, 2009); 

•  A expressão VEGF é diminuída nos neurônios sobreviventes na ELA 

(Brockington et al., 2006) e seus níveis são reduzidos em 50% no 

soro de pacientes com ELA (Lambrechts et al., 2003); 

• Tovar-y-Romo e Tapia (2012) mostraram que a administração do 

VEGF antes ou após o início dos sintomas da doença foi capaz de 

prevenir a morte neuronal; 

• Camundongos SOD1
G93A

 com inibição do VEGFA apresentaram 

animais com degeneração de motoneurônios mais graves e com curta 

expectativa de vida (Lambrechts et al., 2003); 

• Camundongos com VEGFA silenciado são modelos experimentais 

para ELA (Lambrechts et al., 2003);  

• Ainda não há registros na literatura que quantificaram VEGF 

secretado pelos astrócitos ou microglias na ELA.  

 

VEGFB: Apresenta 

função na formação e 

manutenção de novos 

vasos sanguíneos 

durante processos 

patológicos, tem 

importância na proteção 

de diversos tipos de 

neurônios como retina, 

córtex e neurônios 

motores na ELA (Poesen 

et al, 2008; Zhang et al 

2009). 

 

- 1,31 em 80 dias  
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ANEXO D- Genes selecionados a partir dos resultados do microarray para quantificação da expressão gênica nos astrócitos 

 

Gene/ Função  Fold na medula espinal 

SOD1
G93A

/ idade  

Trabalhos relacionados/Idéias principais 

AKAP13  

É induzida pelo TLR2 para 

ativar a via NF-KappaB e 

direcionar o local e a 

resposta imunológica 

específica (Kim et al., 

2011); coordena a via da 

Rho (Diviani et al., 2001). 

+ 1,55 em 40 dias 

+ 2.62 em 80 dias 

• Há pouca informação na literatura sobre a expressão de AKAP13 em 

microglia, astrócitos e macrófagos; 

• AKAP13 está diretamente relacionada com inflamação. Receptores toll like 

(TLR) são reguladores essenciais da imunidade inata, iniciando uma cascata 

cumulativa na ativação do fator de transcrição do NF-KappaB (Matsumoto et 

al., 2003).  

• Outra função conhecida da AKAP13 é de ser uma proteína que coordena a via 

da Rho (Diviani et al., 2001). Essa via é composta principalmente pelas 

moléculas Cdc42, Rac1 e RhoA. Tais moléculas participam da organização 

do citoesqueleto e da adesão célula/matriz extracelular (Jones et al., 2000), 

participando da mobilidade celular. A AKAP13 é ativada por moléculas 

extracelulares como proteínas G para regular a actina e o citoesqueleto, se 

tornando essencial para induzir a migração celular (Mayers et al., 2010); 

• A AKAP13 é ativada por moléculas extracelulares e regula a actina e o 

citoesqueleto, se tornando essencial para induzir a migração celular (Mayers 

et al., 2010); 

• AKAP13 não foi explorado no contexto da ELA. 
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Gene/ Função  Fold na medula espinal 

SOD1
G93A

/ idade  

Trabalhos relacionados/Idéias principais 

HIPK3 

Regula a fosforilação da 

FADD, fator essencial para 

ativação da apoptose; 

confere resistência à 

apoptose (Curtin e Cotter, 

2004).  

- 2,37 em 80 dias  • Rochat-Steiner e colaboradores (2000) identificaram uma nova proteína 

quinase de interação Fas chamada FIST/HIPK3. Fas é o receptor de morte 

neuronal que sinaliza para apoptose e está associada à FADD. O 

FIST/HIPK3 fosforila a FADD, porém essa fosforilação parece não 

regular a apoptose. Apesar do ligante da Fas (FasL) ser um importante 

indutor de apoptose, o FIST/HIPK3 ativo impede a ativação JNK pelas 

FasL e confere resistência à apoptose; 

• A superexpressão de HIPK3 inibe a ativação de JNK e diminui a apoptose 

via regulação da Fas (Curtin e Cotter, 2003); 

• Ainda não foi explorado no contexto da ELA. 

NKRF  

Codifica para a proteína 

NKRF, repressora do NF-

KappaB (Feng et al., 2002). 

+ 4,96 em 80 dias • O NF-KappaB é um fator requerido para transcrição de moléculas pró-

inflamatórias, necessário para a imunidade inata e inflamação (Ma et al, 

2011); 

• A inibição do NF-KappaB seletivamente em astrócitos não resultou em 

benefícios na progressão da ELA, apenas a diminuição dos processos 

inflamatórios (Crosio et al., 2011); 

•  Foi reportado através de imunohistoquímica maior ativação do NF-

KappaB em neurônios, astrócitos e microglias da medula espinal pós 

mortem de pacientes com ELA (Sako et al., 2012); 

• O NKRF não foi estudado no contexto da ELA. 
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Gene/ Função  Fold na medula espinal 

SOD1
G93A

/ idade  

Trabalhos relacionados/Idéias principais 

UBE2I  

Participa do processo de 

sumoilação que é visto 

como uma pequena 

ubiquitinização levando à 

alteração na atividade 

protéica (Xu et al., 2009). 

Relacionada com regulação 

da proliferação e morte 

celular (Qin et al., 2011). 

+ 2,04 em 80 dias 

+1,03 em 40 dias 

• O silenciamento do UBE2I por RNAi resultou em uma retenção citoplasmática da 

BCRA1, causando uma intensa proliferação celular (Qin et al., 2011); 

•  Foi descrito por Akar e Feinstein (2009) que a sumoilação regula a expressão de 

NOS2 nos astrócitos. Foi demonstrado que a SUMO-Ubc9 reduz a ativação do 

promotor NOS2 nos astrócitos, portanto a diminuição da expressão de UBE2I 

nessas células aumenta a expressão de NOS2 e outros fatores inflamatórios 

tóxicos aos neurônios; 

• Não foi explorado no contexto da ELA. 

TGFA  

Codifica para o fator de 

crescimento 

 de transformação α (TGFα). 

Tem funções ligadas a 

diferenciação celular, 

proliferação neuronal e 

neuroproteção (Vieira, 

2006). 

-1,18 em 40 dias • A administração de TGFα no sítio da lesão da medula espinal de camundongos 

levou a proliferação astocitária, alteração na distribuição local destas células, 

crescimento axonal e penetração das mesmas na borda rostral da lesão (White et 

al., 2011); 

• Qu e colaboradores (2012) mostraram ativação microglial é acompanhada pela 

fosforilação do EGFR in vivo e in vitro modulando a resposta inflamatória após a 

lesão medular. E a inibição do EGFR reduz a ativação de microglia e astrócitos; 

• Não foi explorado no contexto da ELA. 
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Gene/ Função Fold na medula espinal 

SOD1
G93A

/ idade 

Trabalhos relacionados/Idéias principais 

NTF5 

Codifica a NT-5. 

Sinalização pelos 

receptores p75 e 

TRKB (Banfield et 

al., 2001). 

 

- 2,11 em 40 dias • Todas as NT 3,4/5 apresentam mesma afinidade para se ligarem aos 

receptores p75. Porém, apresentam diferentes afinidades aos receptores Trk, 

e o receptor Trkb é o que apresenta maior afinidade para NT4/5 (Branfield et 

al., 2001). Ainda, as neurotrofinas podem se ligar simultaneamente aos 

receptores Trk e p75; 

• Os astrócitos podem dar suporte trófico e metabólico para os neurônios e 

regular crescimento de dendritos e guiamento axonal através da neurotrofina 

5. As neurotrofinas liberadas pelos astrócitos podem também causar 

apoptose neuronal por ativação do receptor p75 na ausência dos receptores 

de ativação Trk (Blackburn et al., 2009); 

• Duberley et al(1997) analisaram secções cerebrais de neurônios corticais de 

pacientes pós mortem com sALS e não observaram diferenças entre a 

intensidade de NTF5 em relação aos controles;  

• Outro estudo mais recente mostrou aumento nos níveis de RNAm NT-4/5 no 

tecido muscular de pacientes com ELA durante a progressão da doença 

(Küst et al., 2002). 
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