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RESUMO

Resumo
INTRODUÇÃO: As doenças retinianas associadas à neovascularização, tais como a
degeneração macular relacionada à idade e as retinopatias diabética e da prematuridade são
as principais e mais importantes causas da cegueira em todo o mundo. Nos últimos anos,
injeções intravítreas de fármacos com ação antiangiogênica, como o bevacizumabe (BVZ),
têm sido de grande valia tanto em pacientes na fase adulta quanto nos recém-natos.
Todavia, estudos experimentais in vitro e in vivo sugerem que essas drogas promovam
efeitos adversos sobre alguns processos celulares, interferindo diretamente em mecanismos
fisiológicos que mantém a homeostase do tecido retiniano, incluindo os mecanismos de
proliferação, diferenciação e morte celular. OBJETIVO: investigar o efeito do BVZ nos
processos de transcrição e tradução de marcadores da gliose: GFAP e vimentina, de morte
celular, caspase-3 e beclina-1, e dos proteoglicanos relacionados à manutenção e
desenvolvimento de tecido retiniano: neurocam, fosfacam e sindecam-3. MÉTODOS: Dois
modelos experimentais foram usados nesse estudo: 1) linhagem celular de Müller de Glia
humana adulta (MIO-M1), cultivada em meio de cultura D-MEM na presença e ausência de
BVZ por 12 e 24 horas nas concentrações de 0,25 mg/mL e 0,50 mg/mL e 2) explantes de
retinas de ratos 2 dias pós-nascidos submetidos à 0,50 mg/mL da droga por 48 horas.
Durante este período foram mantidos a 5% de dióxido de carbono à temperatura de 37°C. A
análise de proteínas foi realizada por imunocitohistoquímica e Western Blotting e a
expressão de RNAm, pela reação em cadeia da polimerase em tempo real (PCR Real Time).
Foi utilizado o Teste de ANOVA – fator único para a comparação entre os grupos controle e
tratados com BVZ de um mesmo período (12h ou 24h) e o teste t de Student para a
comparação entre as mesmas concentrações de 12h e 24h, e para a comparação entre os
grupos controle e tratado com BVZ dos explantes (p<0,05). RESULTADOS: Nas células MIOM1, o BVZ, aumentou a expressão gênica e diminui a tradução de VEGF na concentração de
0,50 mg/mL em 24h comparado a 12h. Para o GFAP, houve um aumento da transcrição em
0,50 mg/mL em 24h comparado a 12h e aos outros grupos em 24h. Entretanto, houve
xix

diminuição da tradução para estes mesmos períodos e condições. Para a vimentina, houve
aumento na transcrição em 0,50 mg/mL após 24h. Os achados de beclina-1 revelaram uma
diminuição da transcrição e tradução em 0,25 mg/mL em 24h comparado a 12h. A
transcrição entre os grupos do mesmo período aumentou nos grupos tratados com BVZ
tanto em 12h quanto em 24h. A tradução da beclina-1 diminuiu em 0,25 mg/mL, mas
aumentou em 0,50 mg/mL em 24h em relação à 12h. A comparação entre os grupos de 24h
revelou aumento da tradução em 0,50 mg/mL. Para a caspase-3, houve diminuição da
transcrição em 0,25 mg/mL e 0,50 mg/mL em 24h em relação a 12h e entre nos grupos
tratados com BVZ em 24h. A tradução revelou um aumento em 0,50 mg/mL em 24h em
relação a 12h. No fosfacam, houve diminuição da transcrição em 0,50 mg/mL em 24h
comparado a 12h e entre os grupos tratados com BVZ e controles para 12h e 24h. A
transcrição de neurocam diminuiu em 0,25 mg/mL e 0,50 mg/mL em 24h comparado a 12h e
entre os grupos tratados com BVZ e controles em 12h e 24h. A tradução aumentou em 0,50
mg/mL em 24h em relação a 12h, mas diminuiu entre os grupos em 24h. Nos explantes, a
transcrição e tradução de VEGF diminuiram no grupo tratado com BVZ após 48h.
CONCLUSÃO: Nossos resultados relacionados às células MIO-M1 e ao explante de ratos, in
vitro, nos permitem aventar o possível comprometimento ocasionado pela depleção do
VEGF pelo BVZ na homeostase do tecido retiniano, in vivo, interferindo nas moléculas
envolvidas na morte e diferenciação celular e na neuroproteção em indivíduos em fase
adulta e recém-nato.

Descritores: 1. Bevacizumabe 2. Fator A de crescimento do endotélio vascular 3. Neurocam
4. Proteínas tirosinas fosfatases classe 5 semelhantes a receptores 5. Sindecana-3 6. Retina
7. Células ependimogliais 8. Proteína glial fibrilar astrócita humana 9. Vimentina 10.
Caspase-3 11. Proteína Becn1 de rato.
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SUMMARY

Abstract
BACKGROUND: Vasoproliferative retinal disorders such as age-related macular
degeneration, diabetic retinopathy and retinopathy of prematurity are major causes of
blindness in the world. In recent years, intravitreal injections of drugs with antiangiogenic
action, as bevacizumab, have been very useful for both patients in adulthood and in
newborns. However, experimental studies, in vivo and in vitro, suggest that antiangiogenic
drugs may promote side effects in cellular proceedings, interfering directly in physiological
mechanisms of cellular proliferation, differentiation and death. POURPOSE: Investigate the
bevacizumab effects in transcription and translation processes of gliosis, GFAP and vimentin,
cellular death markers, caspase-3 and beclin-1, and proteoglycans involved in retinal tissue
maintenance and development, neurocan, phosphacan and syndecan-3. METHODS: Two
experimental models were used on this research: cellular lineage of adult and human Müller
glial cell(MIO-M1) were cultivated on D-MEM medium with 0,25 and 0,50 mg/mL
bevacizumab for 12 and 24 hours, and two days old rat retinal explants submitted to 0,50
mg/mL for 48 hours. During this period were stored in laboratory ovens at 5% carbon
dioxide pressure and 37 °C average temperature. Molecular techniques were used to
evaluate gene expression and protein content. Protein assessments were performed by
immunocytochemistry and western blotting analysis, while Real Time PCR was used to
measure mRNA content. ANOVA tests one factor were applied to compare the control and
BVZ groups of the same period (12h or 24h) and t test from Student to compare the same
conditions of 12h and 24h, and to compare the control and BVZ retinal explants groups
(p<0.05). RESULTS: At MIO-M1 cells, BVZ increased the gene expression and reduced the
translation of VEGF at concentration of 0.50 mg / mL in 24 hours compared to 12 hours. For
GFAP, there was an increase of transcription at 0.50 mg / mL in 24 hours compared to 12
hours and to the other groups at 24 hours. However, there was a decrease in translation for
these same periods and conditions. For vimentin, there was an increase in transcription at
0.50 mg / mL after 24 hours. The beclin-1 findings revealed a decrease of transcription and
xxii

translation at 0.25 mg / ml compared at 24 h compared to 12h. Transcription among groups
increased in BVZ treated groups at 12h and 24h. The translation of beclin-1 decreased at
0.25 mg / ml, but increased at 0.50 mg / mL at 24 hours compared to 12 hours. The
comparison between the groups at 24h revealed an increased in translation at 0.50 mg / mL.
For caspase-3, there was a decrease in transcription at 0.25 mg / ml and 0.50 mg / ml at 24
compared to 12 hours and among BVZ treated groups at 24h. Translation revealed an
increase at 0.50 mg / mL at 24 hours compared to 12 hours. For fosfacam, there was a
decreased in transcription at 0.50 mg / mL in 24 hours compared to 12 hours and among BVZ
treated groups and controls at 12h and 24h. The transcription of neurocam decreased at
0.25 mg / ml and 0.50 mg / ml at 24 hours compared to 12 hours and among BVZ treated
groups and controls at 12h and 24h. Translation increased at 0.50 mg / mL at 24 compared
to 12 hours, but decreased among the groups at 24 hours. For explants, transcription and
translation of VEGF decreased in the BVZ group treated after 48h. CONCLUSION: Our results
related to the MIO-M1 cells and explants of rats,in vitro, allow us to suggest the possible
impairment caused by depletion of VEGF by BVZ in the homeostasis of retinal tissue, in vivo,
interfering in the molecules involved in cell death and cell differentiation and
neuroprotection in individuals in adulthood and newborns.

Descriptors: 1. Bevacizumab 2. vascular endothelial growth factor A 3. neurocan 4. receptorlike protein tyrosine phosphatases class 5 5. syndencan-3 6. retina 7. ependymoglial cells 8.
glial fibrillary astrocytic protein human 9. vimentin; 10. caspase-3 11. Becn1 protein, rat.
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Considerações relevantes
As doenças retinianas associadas à neovascularização, tais como a degeneração

macular relacionada à idade, a retinopatia diabética e a retinopatia da prematuridade (ROP)
são importantes causas de perda visual em todo o mundo (1, 2).
Em fases avançadas, essas afecções podem ser caracterizadas por uma sequência de
eventos deletérios como hemorragia, falta de aporte sanguíneo por obstrução vascular,
seguida do estímulo para a formação de novos vasos sanguíneos e eventual descolamento
da retina, que podem levar à cegueira irreversível ou grave deficiência visual (1, 3).
Com relação ao tratamento, a administração de drogas através de injeção intravítrea
tem sido uma das principais opções utilizadas para o controle de doenças vítreorretinianas, e
entre estas, as drogas antiangiogênicas como o bevacizumabe (BVZ) (Avastin; Genetech Inc.,
São Francisco, Califórnia, E.U.A.) têm sido intensamente usadas no combate à formação de
neovasos (4, 5).
Embora essas medicações tenham se mostrado eficazes na redução da
neovascularização, tanto em estudos clínicos como experimentais (6-8), por sua ação inibidora
do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF, vascular endothelial growth factor),
pouco se conhece sobre a sua ação molecular sobre as células da retina tanto na fase de
desenvolvimento como na idade adulta.
Os possíveis efeitos adversos são particularmente importantes na utilização de
antiangiogênicos em recém-nascidos com ROP, cuja retina está em desenvolvimento ou nos
casos de tratamento com injeções repetidas mesmo em indivíduos adultos.
Estudos com esta abordagem demonstram a importância do VEGF não só sobre a
angiogênese e desenvolvimento vascular, mas também na promoção de proliferação,
diferenciação e sobrevivência dos neurônios e células da glia, os quais expressam os
receptores do VEGF (9, 10).
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Em estudo prévio avaliando os efeitos do BVZ sobre a retina de coelhos juvenis,
Fusco e col., 2012 (11), observaram uma redução na morte celular programada e um aumento
na proliferação glial apesar da ausência de alterações clinicamente evidenciáveis.
Desta forma, a geração de informações qualificadas sobre os efeitos dos
antiangiogênicos é um requisito fundamental para a elaboração de novos medicamentos e
sua utilização criteriosa de tal forma a obter maior eficácia com menores efeitos colaterais
possibilitando a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.
Estudos moleculares são, portanto, necessários para determinar quais as principais
alterações gênicas e proteicas causadas pelo tratamento para melhor compreender o seu
modo de ação e dar suporte a estratégias que minimizem os efeitos deletérios.
1.2

Ação do VEGF e sua interação com o BVZ
Sabe-se que a angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos e ocorre

fisiologicamente durante o crescimento embrionário, a cicatrização de ferimentos ou em
situações patológicas na idade adulta (12).
Neste último cenário, o VEGF tem sido considerado o principal indutor da
angiogênese na retina, atuando na proliferação de vasos sanguíneos, bem como exercendo
efeitos sobre vários tipos celulares, como por exemplo, na migração e modulação de
monócitos/macrófagos e de neurônios (12), atuando na neuroproteção

(13)

, na proliferação

das células gliais e no crescimento de neuritos (14).
Os diversos tipos de VEGF, originados a partir de splicing alternativo ou clivagem
proteolítica, são caracterizados por interação receptor-específico com a matriz extracelular
(MEC). Estas isoformas são conhecidas por darem origem a um espectro de padrões de
angiogênese marcado por diferenças na ramificação dos vasos, o que tem implicações
funcionais nos tecidos (15-17).
A família de VEGF engloba as isoformas A, B, C, D, e fator de crescimento placentário
(PlGF), sendo o VEGF-A a isoforma estudada neste trabalho. O VEGF é traduzido em
inúmeras isoformas, onde as mais presentes em humanos são VEGF121, VEGF165 e VEGF189, e
em ratos, VEGF120, VEGF164 e VEGF188 (15-17). Estas isoformas apresentam diferenças nas suas
3
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propriedades bioquímicas, tais como as suas afinidades para os receptores do VEGF e
proteoglicanos de sulfato de heparam (HSPGs), resultando em efeitos diferentes sobre o
crescimento dos vasos (15-17).
Os VEGFs se ligam de forma seletiva com afinidades diferentes a pelo menos cinco
receptores distintos (VEGFR): receptor-1, VEGFR-1 ou Flt-1; receptor-2, VEGFR-2, KDR ou Flk1; receptor-3, VEGFR-3 ou Flt-4, neuropilina-1 e -2. Os VEGFRs são membros da superfamília
dos receptores tirosina quinase e a sua ligação aos domínios extracelulares induz a
dimerização dos receptores (16, 17).
O VEGFR-2 é o receptor responsável por mediar os efeitos angiogênicos. O papel do
VEGFR-1 na angiogênese permanece controverso, uma vez que sua ativação demonstra
tanto estimular quanto suprimir a angiogênese. O VEGFR-1 solúvel inibe a angiogênese
retiniana, VEGFR-3 é altamente expresso nas ramificações angiogênicas, e assim como o
VEGFR-2, sua sinalização media a angiogênese. As neuropilinas são receptores específicos
para VEGF-A165, PlGF e VEGF-B e formam complexos de receptores com VEGFRs (16).
Em situações normais e saudáveis, as isoformas de VEGF são sequestradas por HSPGs
da MEC e estão sujeitas às ações de vários inibidores de VEGF e envolvidas na quiescência
vascular (16).
Durante a inflamação e a tumorigênese, o VEGF sequestrado pode ser liberado por
proteases, como as metaloproteinases de matriz dependentes de zinco (MMPs). Sabemos
que as proteases extracelulares podem agir na clivagem da MEC, dos inibidores solúveis e
gerar novas isoformas do VEGF, conduzindo a diferentes resultados biológicos (15).
O VEGF tem um papel chave na formação dos vasos sanguíneos fisiológicos e
patológicos durante a angiogênese, crescimento de tumores e doenças isquêmicas. A
hipóxia é um potente indutor de VEGF in vitro. O aumento de VEGF solúvel durante a hipóxia
é devido a sua taxa de transcrição que é mediada pela ligação do fator indutor de hipóxia-1,
HIF-1, ao seu fator de transcrição, PAS, que interage com o receptor translocador nuclear A,
ARNT (18).
A proteína Hu antígeno R, Hur, se liga com alta afinidade e especificidade com o
segmento regulatório de VEGF, VRS, que regula a estabilidade do RNAm. Além disso, um
4
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local de entrada de ribossomo interno (IRES) assegura a tradução de maneira eficiente do
RNAm, mesmo em condições de hipóxia. A proteína supressora de tumor, VHL, (von HippelLindau) regula também a expressão de VEGF em um nível pós-transcricional, degradando o
RNAm (figura. 1A) (19).
Uma vez traduzido, o VEGF fica livre na MEC disponível para desenvolver suas
atividades biológicas. A ligação com seus receptores específicos vão desencadear vias de
sinalização relacionadas aos múltiplos passos essenciais da angiogênese, como
sobrevivência,

migração,

proliferação

celular,

rearranjo

do

citoesqueleto

e

vasopermeabilidade, figura 1B (12).
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Figura 1.

Vias de sinalização do VEGF. A sinalização mais relevante para a angiogênese é
mediada através do receptor VEGFR-2 ou KDR. A ativação do receptor ocorre pela
dimerização induzida por VEGF seguida da autofosforilação em múltiplos resíduos
de tirosina no domínio intracelular desencadeando, na célula, vários eventos
relacionados
à
angiogênese.
Adaptado
de
http://www.genecopoeia.com/product/search/pathway/h_vegfPathway.php, acessado em 14 de
(20)
janeiro de 2015 .

Como mencionado anteriormente, o BVZ é capaz de se associar ao VEGF, impedindo
a sua ligação com os seus receptores dispostos na superfície celular das células alvo deste
pró-angiogênico (5).
Entretanto, a neutralização do VEGF pelo BVZ diminui a oferta deste fator de
crescimento para os neurônios que, supridos desta citocina essencial para a neurogênese,
neuroproteção e crescimento glial, podem comprometer a fisiologia do tecido (4, 5, 13, 14, 21).
Sendo assim, os estudos mostram claramente que, se por um lado o BVZ tem
impacto positivo no tratamento por inibir a neovascularização, por outro pode interferir em
funções vitais importantes para a manutenção e sobrevivência das células retinianas.
Para o melhor entendimento dos processos celulares, tornam-se cada vez mais
necessários estudos que possam avaliar o efeito das drogas antiangiogênicas sobre o
microambiente da retina de tal forma a melhor compreender e possibilitar maior chance de
sucesso terapêutico (22).
1.3

O BVZ e sua influência na apoptose e autofagia
Nos últimos anos tem ocorrido uma intensa investigação a respeito de drogas

antiangiogênicas no combate à formação de neovasos nas doenças vasculares, processo
conhecido como neoangiogênese. Entre estas drogas, o BVZ, mostrou eficácia considerável
na resposta ao tratamento de pacientes com câncer metastático de colorretal

(5, 13)

e

posteriormente nas doenças crônicas oculares que cursam com neovascularização, passando
a ser usado como medicamento de escolha em várias doenças retinianas em adultos e
recém-natos (2, 4).
Comercialmente conhecido como Avastin®, o BVZ é uma droga capaz de prevenir de
forma eficaz as várias etapas do processo angiogênico, atuando na inibição de todas as
isoformas do VEGF (5). A administração por via intravítrea passou a ser utilizada de forma off
6
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label, já que sua aprovação foi solicitada e obtida no FDA (Food and Drug Administration)
americano para tratamento de diversos cânceres (8, 23) .
O BVZ é um anticorpo monoclonal humanizado com peso molecular de 149 kDa
desenvolvido em camundongos que demonstrou alta afinidade por todas as isoformas de
VEGF-A e alta capacidade de inibição de crescimento tumoral em humanos (5). Os anticorpos
humanizados

consistem

em

moléculas

quiméricas

com

regiões

constantes

de

imunoglobulinas humanas fusionadas às regiões variáveis dos anticorpos murinos
produzidos pelo hibridoma. A estratégia da humanização envolve a substituição progressiva
das sequências murinas por sequências humanas homólogas, visando ter moléculas com
maior número de resíduos humanos (24, 25).
Modelos de ratos são, muitas vezes, indispensáveis para compreender a biologia de
muitas doenças. Liang e col., 2006

(26)

, demonstraram que o bloqueio do VEGF pelo BVZ

numa fase precoce de tumorogênese foi suficiente para inibir sua progressão e, assim, a sua
aplicação foi validada para avaliar o papel do VEGF em diferentes modelos de xenoenxertos.
Apesar dos relatos observados sobre a relação do uso do BVZ na prática clínica,
poucos estudos ainda esclarecem as alterações moleculares induzidas por drogas
antiangiogênicas, haja vista, que estas podem interferir nos processos de neovascularização,
neurogênese, ou mesmo na retina do paciente adulto em tratamento continuado por longo
prazo (11, 27).
Pesquisas clínicas apontam para o sucesso do emprego destas drogas, demonstrando
que os pacientes podem contemplar uma diminuição da ocorrência de hemorragia ocular e a
melhora da acuidade visual, principalmente no início do tratamento e por curtos períodos de
tempo (6, 7, 28, 29). Em estudos experimentais, a injeção intravítrea mostrou-se capaz de inibir a
permeabilidade vascular e a neovascularização coroidal na retina de modelos animais (8, 30).
Outros estudos começam a sinalizar importantes efeitos adversos no decorrer do
tratamento de pacientes, principalmente quando injeções repetidas são realizadas.
Observaram-se, nesses casos, efeitos adversos após várias sessões de aplicações intravítrea
com o BVZ, como inflamações, oclusão arterial, extravasamento vascular ou descolamento
da retina, especialmente nos casos de retinopatia diabética proliferativa (31-36).
7
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O BVZ parece ser bem tolerado durante o primeiro ano de tratamento

(6)

, o que

sugere que critérios para o seu uso devam ser melhores definidos e que em determinados
estágios, da patogênese do tecido retiniano ou em certas etapas do tratamento clínico, o
seu uso deve ser investigado e melhor compreendido.
Como permanecem dúvidas a respeito do seu uso, acredita-se que o estudo de
biomarcadores possa elucidar, ou até mesmo discriminar, o uso do BVZ na conduta
terapêutica desses pacientes.
Paralelamente ao que ocorre com os estudos clínicos, os experimentais divergem
quanto aos efeitos do BVZ sobre a retina. Apesar de demonstrado na literatura que a
neutralização do VEGF pelo BVZ não causa danos na permeabilidade ou perfusão vascular
observa-se em outros estudos, intensa morte celular nas camadas nuclear interna e externa,
bem como em outros tipos celulares da retina (8, 10, 23, 37, 38).
Recentemente, demonstrou-se que as células gliais de Müller expressam receptores
para o fator de crescimento VEGF e sofrem apoptose quando este é neutralizado,
evidenciando um papel autócrino das células gliais em modelo animal

(10)

. Além disso,

sugere-se que o BVZ prejudica moderadamente a proliferação celular e altera a função
fagocítica do epitélio pigmentar da retina (EPR), produzindo efeitos na permeabilidade ou
seletividade do EPR (39-41).
Os eventos celulares de proliferação, diferenciação, migração celular, crescimento
axonal-dendrítico e morte celular programada são processos fundamentais na geração do
sistema nervoso e, por isso, estudados intensamente durante o desenvolvimento neural (42).
Dois principais aspectos de morte celular programada extensamente descritos na
literatura são apoptose, evidenciada pela expressão das proteínas caspase-3 (CASP-3) e
caspase-9 e autofagia, e pela beclina-1 (BECL-1) (43). Ambos os processos estão intimamente
ligados e sabe-se que o controle e a regulação desses eventos apoptóticos mitocondriais
ocorre por meio dos membros da família de proteínas BCL-2 (B cell lymphoma protein 2) (44,
45)

.
A apoptose é amplamente estudada por grupos que avaliam a segurança e toxicidade

do BVZ na retina, seja por estudos de fragmentação de DNA (TUNEL) ou pela expressão
8
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gênica e imunomarcação das caspase-3 e caspase-9 (36, 46-51). Estes estudos reforçam o papel
neuroprotetor do VEGF no ambiente retiniano, que estimula a produção de BCL-2, proteína
anti-apoptótica (52-55).
A autofagia ou macroautofagia é a única via intracelular para a degradação em massa
e reciclagem de proteínas de longa duração e organelas citoplasmática, sendo essencial para
a viabilidade celular

(56-59)

.

Indiscutivelmente, a beclina-1 é requisitada para a autofagia e a BCL-2 regula a
apoptose. A relação entre autofagia e morte celular, principalmente a apoptose dirigida por
BCL-2, tem sido motivo de intensos estudos durante os últimos anos (60, 61).
1.4

Microambiente da retina: papel das células de Müller
A retina é composta tanto por células neuronais quanto por células da glia e pela

matriz extracelular (MEC), figura 2. A glia é composta por células de Müller, de Schwann,
astrócitos e oligodendrócitos. Este arcabouço complexo, que é a MEC, é sede de inúmeros
processos celulares, os quais são importantes pelo fornecimento do suporte estrutural aos
neurônios, pela sinalização para a produção e distribuição de citocinas e fatores de
crescimento para a manutenção e sobrevivência dos diversos tipos celulares presentes, bem
como manter a homeostase iônica deste órgão (62, 63).

9
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Figura 2.

Esquema da retina representando as células presentes no tecido e suas interrelações. A retina é dividida em camadas de células com atividades distintas. São
elas: camada pigmentar, camada de bastonetes e cones que se projeta na camada
pigmentar, camada plexiforme externa, camada nuclear interna, camada
plexiforme interna, camada ganglionar, camada fibrosa do nervo óptico e
membrana limitante interna. A célula de Muller comunica-se com todas as células
das
diferenes
camadas
devido
a
sua
disposição
radial.
http://www.infoescola.com/visao/retina/ acessado em 10/07/2014.

No que se refere às células gliais, se por décadas esse tipo celular não recebeu a
devida atenção dos pesquisadores em todo o mundo, recentemente acredita-se que são
mais numerosas do que os neurônios e estão envolvidas em quase todas as funções neurais
devido à sua abrangência por toda a camada retiniana (63).
Outros estudos atuais indicam que a glia também tem um papel regulador nas
conexões sinápticas entre os neurônios, e que essas células não-neuronais enviam
mensagens entre si, gerando uma interdependência dos neurônios para se comunicarem. Os
relatos indicam que a glia está envolvida na regulação do fluxo sanguíneo cerebral uma vez
que emite sinalização por meio de neurotransmissores (62, 63).
A célula de Muller é o principal tipo glial na retina de vertebrado adulta e está
localizada ao longo da espessura da retina interna. Possui papéis reguladores não só pela sua
10
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morfologia, como também pela função secretora na síntese de fatores angiogênicos como o
VEGF, além de modular respostas inflamatórias e imunológicas sob condições patológicas
(64)

.
Neste cenário, o dano ao tecido retiniano induz as células de Müller à divisão celular

assimétrica e dão origem às células progenitoras que migram para a retina no local da lesão
onde se diferenciam e proliferam (65).
A denominação para este processo é a gliose, uma resposta desencadeada para toda
alteração patológica que acomete a retina. Os marcadores celulares para o processo de
gliose na retina é a expressão da proteína glial fibrilar ácida (GFAP, do inglês “glial fibrillary
acidic protein”) e a vimentina (64).
Segundo os estudos prévios na literatura, um aumento de expressão de GFAP em
células de Muller foi observado na retina in vivo após a injeção intravítrea de BVZ em alta
concentração, sendo que nenhuma evidência de toxicidade nos modelos animais foi
observada (11).
A superexpressão inicial de GFAP nas células de glia de Müller frente à presença de
BVZ pode ser comparada a uma “tentativa” de neuroproteção com o reparo da lesão através
da liberação de fatores neurotróficos, na degradação de citocinas e de glutamato e na
conversão para glutationa (66).
A vimentina (VIM) é expressa em processos das células gliais de Müller e em
astrócitos retinianos desde estágios precoces após o nascimento até a idade adulta (67). O
aumento da VIM e a supressão da expressão do gene do GFAP observados no estudo de
Miguel e col., 2012, sugerem que o BVZ provoca atraso na maturação das células gliais do
rato recém-nascido (27).
Com o decorrer do tempo, no entanto, a gliose interfere na habilidade das células
Muller em manter a homeostase do meio extracelular retiniano

(68)

, alterando o

metabolismo neuroquímico e resultando na morte dos neurônios (69).
Esta constante comunicação entre as células gliais, neuronais e da coróide
(vasculares) em busca da homeostase para o tecido se estabelece por interações de
moléculas de adesão e MEC. O microambiente que se cria e as interações célula-célula e
11
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célula-matriz desencadeiam vias sinalizadoras que estimulam o crescimento, a angiogênese
e a produção de fatores anti-apoptóticos, todos envolvidos na manutenção e sobrevivência
das células neuronais (70).
Entre as moléculas de adesão e de MEC participantes na manutenção da homeostase
do tecido retiniano foi evidenciada a expressão dos membros da família dos proteoglicanos
que tem sido considerada como imprescindível na proliferação, migração e morfogênese das
células endoteliais, neuronais e não-neuronais (71).
Os proteoglicanos mais abundantes no sistema nervoso central são heparam e
condroitim sulfatados que estão, principalmente, relacionados ao processo de
neovascularização e modulação do crescimento do neurito, respectivamente (71-80).
1.5

Proteoglicanos Neurocam e Fosfacam na retina
Muitos PGs de MEC e de superfície celular estão sendo identificados no tecido

nervoso e vêm se destacando em funções como: interações célula-célula, célula-MEC,
proliferação e diferenciação celular, indicando um envolvimento na neurogênese,
neuroproteção e orientação para migração celular e dentre os de MEC destacamos o
neurocam e o fosfacam (72, 77, 79, 81).
Os

proteoglicanos

funcionalidades,

(PGs)

constituídos

por

são

complexos

macromolecular

glicosaminoglicanos

(GAGs)

de

sulfatados

múltiplas
ligados

covalentemente ao seu corpo proteico central. Os GAGs são heteropolissacarídeos lineares
não-ramificados de peso molecular elevado, formado por repetidas unidades dissacarídeas.
Possuem numerosos grupos carboxila e sulfato em suas moléculas, os GAGs são poliânions, e
ligam-se por eletrovalência a elevado número de cátions que, por sua vez, atraem moléculas
de água. Os principais tipos de GAGs que compõem os proteoglicanos são, condroitim
sulfato, heparam sulfato, dermatam sulfato e queratam sulfato e por isso são chamados de
proteocondroitim sultato (CSPG) e assim, sucessivamente, para os demais (82, 83).
Por sua hidratação e devido à sua ampla localização, eles têm um papel de destaque
na manutenção da integridade estrutural dos tecidos conjuntivos, nos processos dinâmicos

12

INTRODUÇÃO

de adesão, mobilidade/migração celular e também nos mecanismos de diferenciação e
morfogênese, pois têm grande afinidade o pelos fatores de crescimento, em geral (81, 82, 84).
A MEC é um complexo supramolecular que constitui um veículo para a passagem de
células, moléculas hidrossolúveis e íons diversos e essa matriz é formada por GAGs, PGs,
glicoproteínas adesivas, fatores de crescimento e fibras e fibrilas colágenas e elásticas (85).
Inicialmente os PGs eram classificados com base na composição dos GAGs e nas
ultimas décadas, com o avanço das metodologias de biologia molecular, a classificação
passou a ser feita baseando-se na composição do seu corpo proteico ou na localização
destas macromoléculas no tecido (86).
Uma imensa variedade dessas moléculas, com estruturas constituídas de diferentes
esqueletos proteicos e de diferentes classes, tamanhos, números e tipos de GAGs,
certamente contribui para as distintas funções biológicas atribuídas a estes complexos. A
interação destes PGs com moléculas específicas da MEC de cada um dos tecidos de que
fazem parte, modula qualitativa e quantitativamente essas funções. Assim, a atividade de
cada uma está relacionada não só com a sua estrutura molecular, mas também com sua
localização (80).
Com base neste último aspecto, os PGs são classificados em extracelulares (ou de
matriz extracelular), de superfície celular e intracelular (87). Os CSPG de MEC estão presentes
principalmente em cartilagem e tecido ósseo e formam uma família de moléculas chamadas
lecticana, que incluem o agrecam, versicam, brevicam, neurocam e fosfacam (73, 75, 76).
O VEGF é o principal fator de crescimento mediador da angiogênese e também está
envolvido na manutenção das células neuronais e epiteliais da retina (62-64). Estudos mostram
que a atividade do VEGF requer a presença de HSPGs de superfície celular e MEC para sua
atuação, via seus ligantes de heparina

(72, 80, 81)

. Com respaldo em todos esses achados,

acredita-se que os HSPGs sejam importantes não apenas no processo da neoangiogênese,
como também nos mecanismos de proliferação e diferenciação das células de Müller e dos
neurônios da retina.
O sindecam-3 (SDC-3) é um HSPG de superfície celular diretamente ligado ao
desenvolvimento neurito, agindo como co-receptor para moléculas promotoras do
13
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crescimento do neurito associadas à MEC (HB-GAM, heparin-binding growth-associated
molecule, ou pleiotropina) mediada pelas cadeias de heparam sulfato presentes nos GAGs
deste HSPG (88, 89).
Estudos recentes têm demonstrado o papel fundamental dos HSPGs para a
integridade estrutural e funcional do endotélio. Os HSPGs situados na porção basal dos vasos
sanguíneos agem como receptores interagindo com várias proteínas da MEC, estando
envolvidos no controle da angiogênese, na diferenciação e sobrevivência celular (84, 90).
In vitro e in vivo, as células do tecido retiniano secretam predominantemente CSPG e
DSPG para a MEC e HSPG para a membrana plasmática

(71-73)

. O papel dos PGs na retina é

importante para manter a homeostase do tecido neural, na qual as conexões neuronais
devem estar estabelecidas. Para isso, os axônios são guiados por quimiocinas liberadas por
moléculas da superfície de células neuronais e não-neuronais ou ainda na MEC, capazes de
promover ou bloquear o crescimento do axônio ou neurito (82).
Os PGs têm a habilidade de promover e/ou bloquear a extensão do axônio, interferir
na concentração de moléculas no meio e no tipo de neurônio que o PG está interagindo. Os
HSPG são comumente associados à neuritogênese, ao contrário dos CSPG e DSPG que, in
vitro, bloqueiam o crescimento dos neuritos; porém o contrário já foi relatado também (82).
O neurocam e fosfacam são os PG mais expressos no tecido neural durante o
desenvolvimento. A expressão desses PG é detectável em níveis embrionários, tendo seu
pico de expressão em 7 dias de nascimento e depois começam a decair a níveis
imperceptíveis na idade adulta. Nesta fase, esses CSPG voltam a se expressar em condições
patológicas, como em eventos isquêmicos, para inibir a comunicação de células afetadas
com células sadias via moléculas de adesão neurônio-glia e neuronal (82, 83, 91).
Até o momento, existe um trabalho evidenciando a influência do BVZ nestes PG. O
nosso grupo (11) demonstrou que o BVZ tem um papel regulador tanto na transcrição quanto
na tradução do neurocam em retinas de ratos prematuros, in vivo, e sugerimos que o
desenvolvimento do tecido retiniano nestas condições pode estar comprometido, o que já
tinha sido proposto por Miguel e col., 2012 (27).
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JUSTIFICATIVA
Como já descrito, a retina é composta tanto por células neuronais quanto por células

da glia e MEC, imprescindíveis para a manutenção e sobrevivência do tecido retiniano, bem
como para manter a homeostase iônica deste tecido.
O BVZ é um monoclonal “anti-VEGF” que apesar do seu uso, em cânceres e
tratamento das retinopatias, há dúvidas em relação ao comprometimento dessa droga na
retina, pois são poucos os relatos sobre sua atuação no que se refere, principalmente, aos
processos de desenvolvimento e manutenção das células da retina.
Há uma preocupação eminente com o uso continuo desta medicação que, apesar da
sua eficácia no controle da neoangiogênese, pode levar a complicações para a retina como,
por exemplo, a gliose.
Estudos com esta abordagem demonstram a importância do VEGF, não só, sobre a
angiogênese e desenvolvimento vascular, mas também na promoção de proliferação,
diferenciação e sobrevivência dos neurônios e células da glia, os quais expressam os
receptores do VEGF (9, 10).
Sabemos que a homeostase iônica na retina é mantida pelo complexo
supramolecular da MEC onde os PGs tem um papel de destaque, uma vez que estão
associados aos processos de desenvolvimento e manutenção celular.
Recentemente, publicamos e fomos premiados em dois estudo em explantes de
retinas de ratos lister tratados com 0,50 mg/mL de BVZ por 48 horas in vitro, que mostrou,
que embora, não tenham alterações na morte celular, foi evidenciado uma diminuição
significativa de neurocam e de GFAP e também um aumento importante na síntese da
proteína vimentina, o que sugere uma interferência específica na diferenciação da glia nas
retinas em desenvolvimento

(27, 92)

.

Com base no exposto, entendemos que é essencial compreender os efeitos de drogas
antiangiogênicas, como o BVZ, nas células gliais da retina, pois não há relatos sobre seus
efeitos na expressão e síntese dos PGs da retina, fosfacam e neurocam, o que pode ser
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relevante, uma vez que está bem estabelecida a relação dessas macromoléculas com o
processo de angiogênese, desenvolvimento neuronal e homeostase da retina.
Baseado nos resultados do nosso grupo e também na literatura, acreditamos que o
estudo em linhagem de células de Muller com o tratamento pelo BVZ seja uma ferramenta
importante para pesquisas translacionais. Obter dados mais específicos sobre a resposta
direta deste tipo celular em relação ao uso do BVZ e se haverá alguma ação de supressão ou
superexpressão dos marcadores relacionados ao aumento da glia e homeostase do tecido
retiniano pode ser um caminho relevante para novas abordagens terapêuticas.
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3.1

OBJETIVOS
Gerais
Estudar os efeitos do BVZ, de maneira distinta, avaliando se há supressão ou

superexpressão dos marcadores de gliose, morte celular, estruturais de MEC e angiogênese
nas células de Müller na linhagem MIO-M1 e na cultura de tecido organotípica de explantes
de retina em desenvolvimento de ratos Lister, recém-nascidos.
3.2

Específicos
1. Nas células da linhagem MIO-M1: Investigar se a depleção do VEGF pelo BVZ é
tempo dependente quando tratado por diferentes concentrações e como essa
depleção se comporta frente a transcrições e traduções dos marcadores de
gliose (GFAP e VIM), morte celular (BECL-1 e CASP-3), estruturais de MEC
(fosfacam e neurocam) e angiogênese (VEGF); e
2. Analisar a transcrição e tradução do VEGF, como fator controle dessa
depleção, nas células MIO-M1 e nos explantes de retinas de ratos Lister recémnascidos.
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MÉTODOS
Os experimentos com cultura de células, extração de RNA, síntese de cDNA e

Western Blotting foram executados no Laboratório de Investigação Médica do
Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia – LIM33 da Faculdade de Medicina da
USP.
4.1

Modelos experimentais

4.1.1 Linhagem celular imortalizada de glia de Müller de humano adulto
A linhagem celular usada neste estudo, MIO-M1 (Muller 1, Moorfields Institute of
Ophthalmology), foi gentilmente cedida pela Dra. G. Astrid Limb do Instituto de Oftalmologia
da Universidade de Londres (University College London, Londres, Grã-Bretanha)

(66)

. São

células de Müller isoladas e imortalizadas de glia adulta e humana, com características de
células tronco, que foram cultivadas sob condições ótimas para seu desenvolvimento. As
células foram cultivadas em frascos para cultura com dimensão de 25 cm3 (TPP, Switzerland)
contendo meio de cultura Dubecco´s Modified Eagle Medium (D-MEM, Sigma-Aldrich, St.
Louis, MO), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, GIBCO BRL), 3,7 g de
Bicarbonato de sódio/L, 100 μg/mL de Piruvato de Sódio, 25 mM Hepes/L (todos adquiridos
da Sigma-Aldrich) e 1 μg/mL de Penicilina e Estreptomicina (GIBCO BRL). O meio de cultura
foi substituído por meio novo a cada 3 ou 4 dias. Foram incubadas na estufa a 37ºC e a CO2
5% por todo o período de experimentos. O fármaco BVZ foi acrescido nas concentrações e
tempos determinados por testes de viabilidade celular – MTT. A condição controle conteve
apenas o meio de cultura sem o BVZ.
Para definir as concentrações de BVZ e os tempos de incubação utilizados no estudo,
foram executados ensaios iniciais com as concentrações de 0,25 mg/mL a 2 mg/mL de BVZ
incubados por períodos de 12, 24, 48 e 72 horas em 1x106 células. O critério de escolha das
concentrações foi feito com base na viabilidade celular de, no mínimo, 60%
(correspondendo cerca de 6x105 células por frasco) para cada concentração e período. A
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viabilidade acima de 60% permite que haja um número mínimo de células para a execução
dos experimentos.
4.1.2 Modelo de explante de retina de ratos recém-natos
Foram utilizados 30 ratos (Ratus novergicus) da linhagem Lister hooded recémnascidos (2 dias de idade) e pesando, em média, 10 g. As matrizes foram mantidas sob um
ciclo claro / escuro 12/12 horas, com livre acesso à água e comida (no caso, amamentação).
 Cultura de Tecidos
Explantes da retina foram preparados como descrito primeira e anteriormente por
Linden e col. em 2003 (93). Os animais, no 2º dia pós-natal (P2) foram sacrificados através da
utilização de anestesia profunda com uma mistura éter/água (1:1). Em seguida, os olhos
foram removidos e transferidos para uma placa de Petri contendo solução salina livre de
cálcio e magnésio (CMF), onde as retinas foram dissecadas e cortadas com auxílio de bisturi
(lâmina nº 15), em explantes de aproximadamente 1 mm²

(93)

. Estes foram transferidos para

Erlenmeyers contendo 3 mL de meio de cultura basal completo (BME 5 % de FCS; glutamina
2 mM, penicilina-G 100 U/mL e sulfato de estreptomicina 100 μg/mL). Após um período de 4
horas, alguns explantes foram fixados para serem utilizados como controle e outros
receberam meio de cultura completo com a droga ser testada.
Os frascos foram mantidos em um agitador orbital a 80-90 rotações/min e 37 °C por
48 horas. No grupo experimental foi adicionado 60 μL (1,5 mg ou 0.5 mg/mL) de solução de BVZ,
a mesma dose é normalmente utilizada para tratar retinopatia da prematuridade (ROP) (94).
Em seguida, estes explantes foram fixados para análise morfológica a qual incluiu microscopia
óptica de rotina e imunohistoquímica para os marcadores de proliferação, morte celular e
diferenciação da retina, bem como para os proteoglicanos e fator de crescimento.
Parte dos explantes submetidos aos experimentos com e sem BVZ foi destinada às
análises de expressão gênica por reação em cadeira da polimerase (PCR) em tempo real e
para a quantificação das proteínas por Western Blotting dos mesmos marcadores,
proteoglicanos e fatores de crescimento.
 Considerações Éticas
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Todos os animais foram tratados segundo as normas estabelecidas pela ARVO
(Statement for the use of animals in ophtalmic and vision research) e pela Comissão de Ética
com Uso de Animais do Centro de Ciências da Saúde – Instituto de Biofísica Carlos Chagas
Filho (CEUA-CCS) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
4.2

Metodologia

4.2.1 Teste Preliminar de Viabilidade Celular – Corante vital Azul de Tripan
Para estabelecer concentrações e tempos ideais de exposição ao BVZ sem que haja
perda celular significativa por toxicidade à droga, realizamos um ensaio-piloto para
viabilidade celular com 0,25 mg/ml a 2,0 mg/ml de BVZ em 24, 48 e 72 horas por azul de
Tripan. Foi definido como controle, o as células não cultivadas com a droga em seu meio de
cultura. O critério de escolha foi baseado com base na viabilidade celular de, no mínimo,
60% (correspondendo cerca de 6x105 células por frasco) para todas as concentrações e
períodos. A viabilidade acima de 60% permite que haja um número mínimo de células para a
execução dos experimentos de extração de RNA e imunofluorescência.
Após o período de incubação, o meio de cultura do frasco foi substituído por 3 mL de
Tripsina-EDTA 0.5% (GIBCO BRL) por aproximadamente 3 minutos para desprender as células
do fundo do frasco de cultura. Terminado este tempo, foi adicionado 3 mL de DMEM
suplementado com 10% SFB para de neutralizar a tripsina que, após 10 minutos, tem ação
citotóxica. O total de 6 mL foi transferido para tubo Falcon de 15mL (TPP) estéril e este foi
submetido à centrifugação a 1500 rpm por 5 minutos para decantar as células e deixar no
sobrenadante o que é desprezível. Após a remoção deste sobrenadante, as células foram
ressuspendidas em 1 mL de DMEM. 10 µL desta solução contendo células foram diluídos na
proporção 1:1 com o corante vital Azul de Tripan 4% (Invitrogen) e então contadas na
câmara de Neubauer. Esta contagem não foi excedida de 5 minutos após a diluição,
conforme instruções do fabricante. Em um microscópio óptico de campo claro (Nikon,
modelo TS-100), sob aumento de 100x, foram contadas as células dos quatro quadrantes
laterais, inclusive as que estavam nas linhas delimitantes dos mesmos. As células que
estavam coradas em azul e com bordas refringentes foram consideradas mortas. Foi
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realizada média aritmética desta contagem e o resultado foi então multiplicado por 10
(volume da solução, em µL, que foi utilizado na câmara), fator de diluição com o azul de
tripan que, neste caso foi 2 e por 103, correspondente à área, em mm3, da mesma. A
contagem foi feita em duplicata em teste duplo cego, a fim de evitar tendências na segunda
leitura.
4.2.2 Ensaio de Viabilidade e Proliferação Celular – MTT
Baseado nos resultados do ensaio-piloto com azul de tripan (dados não mostrados)
foi realizado teste de viabilidade celular mais preciso e com maiores concentrações da droga
em questão.
As células dos frascos de cultura foram transferidas para placas de 96 poços (TPP), na
concentração de 5x103 células em 100 µL de DMEM suplementado. Após 48 horas para
adesão celular, foi adicionado BVZ (exceto nos controles) nas concentrações de 0,25 mg/mL
e 0,50 mg/mL por 12 e 24 horas. A viabilidade celular foi então avaliada nos diferentes
grupos pelo ensaio colorimétrico MTT, brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5difeniltetrazolio](Sigma-Aldrich), um sal que é reduzido por proteinases mitocondriais, ativas
apenas em células viáveis (95). Alíquotas de 10 µL de MTT na concentração de 5 mg/mL
diluídas em tampão fosfato salina (PBS) foi adicionado ao meio e incubado por 3 horas,
período suficiente para que a célula metabolize o MTT, formando cristais intracelulares
macroscopicamente visíveis pela notável coloração roxa (Figura 3). A placa foi vertida
rapidamente sobre uma superfície absorvente para a retirada do meio DMEM e então foram
acrescentados 100 µL de dimetil sulfóxido (DMSO, Invitrogen), agitado por 30 minutos em
temperatura ambiente e protegida da luz. Em seguida, foi feita a leitura em absorbância de
570 nm no leitor de ELISA modelo Expectramax 190 (Molecular Devices, Sunnyvale, CA) (96).
Os experimentos foram realizados em quadruplicatas e o DMSO também teve sua
absorbância captada para descontar esse valor do obtido nas leituras das amostras. Os
valores absolutos obtidos da densidade óptica foram convertidos em porcentagem e os
controles foram considerados 100% de células viáveis.
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Figura 3.

Metabolização do MTT pelas células controle MIO-M1 após tratamento com BVZ
por 12 e 24 horas nas concentrações de 0,25 e 0,50 mg.mL-1. À esquerda, no
tempo 0 (t=0) da adição do MTT ao meio de cultura e, à direita, após 3 horas (t=3
h) da adição. Nota-se a presença de cristais de formazan sintetizados pela
metabolização do MTT pelas enzimas mitocondriais de células viáveis (setas). t=
tempo; h= horas.

4.2.3 Extração de RNA total da linhagem celular MIO-M1
Um total de 4x104 células tratadas com BVZ e controle nos tempos determinados
foram homogeneizadas em 1 mL de TRIzol (Invitrogen). Após homogeneização, foi
adicionado 0,2 mL de clorofórmio (Merck, Deutschland, Alemanha) para cada mL de TRIzol
utilizado, e em seguida a mistura foi submetida à centrifugação (12.000 g, 15 min, 4ºC;
Eppendorff modelo 5804R). Após separação da fase contendo RNA, acrescentamos 0,50 mL
de isopropanol (Merck) para cada mL de TRIzol e novamente foi centrifugado, nas mesmas
condições. O precipitado obtido (RNA total) foi lavado com etanol 75% e dissolvido em água
tratada com dietilpirocarbonato (DEPC; Sigma-Aldrich).
4.2.4 Extração de RNA total dos explantes de retinas de ratos
Para a extração do RNA total dos explantes de retinas, foi utilizado minikit RNeasy
(Qiagen, Courtabouef, France) de acordo com as instruções do fabricante.
O RNA total de ambos os modelos experimentais foi quantificado por absorbância em
espectrofotômetro Nanodrop 3000 (Thermo Scientific, Ashcille, NC, E.U.A.). Consideramos
que uma unidade de absorbância a 260 nm corresponde a 50 ng de RNA. A relação de
absorbância entre os comprimentos de onda de 260 e 280 nm de RNA total foi calculada
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para a certificação da ausência de contaminação protéica (260/280 nm; relação isenta de
proteína = 1,8 a 2,2).
A integridade do RNA total dos explantes foi determinada por eletroforese em gel de
agarose 1% (Invitrogen) em tampão tris-borato-EDTA 1X (TBE; 50 mM Tris base, 50 mM
ácido bórico, 1 mM EDTA, pH 8, todos sais adquiridos da Sigma-Aldrich). Só foram utilizados
os RNAs que apresentaram as bandas ribossômicas 28S e 18S íntegras. Do total obtido para
o RNA, 2 g foram utilizados para a síntese da 1a fita de cDNA e o restante armazenado a 80°C.
4.2.5 RT-PCR
Primeiramente, os cDNA foram sintetizados a partir de 2 ug de RNA total das
amostras de linhagem celular e explantes de retinas de ratos utilizando o kit SuperScript
VILO (Invitrogen) segundo as instruções do fabricante. Ao fim da reação, os cDNA
sintetizados foram então quantificados por nanosespctofotometria em aparelho Nanodrop
3000c, armazenados a -20°C ou foram direcionados à próxima fase do experimento.
 PCR qualitativo
Os cDNAs obtidos de 4x104 células da linhagem MIO-M1 e dos explantes foram
amplificados por PCR para a verificação da expressão dos genes descritos e ajuste de
temperatura de anelamento dos primers. No anexo I, estão descritas as sequências de pares
de bases de cada primer usado neste trabalho, todos obtidos da Invitrogen.
Foi utilizado o kit Platinum PCR Supermix (Invitrogen), 2 µl do cDNA total, 0,2 µM de
cada primer senso e antisenso (para GFAP, VIM, BECL CASP-3, fosfacam, neurocam, e VEGF;
além de GAPDH e ARBP, que foram utlizados como controles endógenos de MIO-M1 e
explantes, respectivamente) em 25 µL volume final de reação. A mistura de reação foi
amplificada em termociclador Gene Pro (Bioer) para PCR utilizando o seguinte programa:
1. Desnaturação por 5 minutos a 94ºC;
2. 35 ciclos de 1 minuto a 94ºC, 1 minuto a 58ºC correspondente à hibridização
dos iniciadores (primers) e 1 minuto a 72ºC (síntese da fita);
3. Extensão final por 10 minutos a 72ºC;
4. Armazenamento a -20ºC.
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Após as reações, os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de
agarose 1,5% em tampão TBE (tampão Tris 1M, ácido bórico 0,9M, EDTA 0,01M) 1X
contendo 100 µg/mL de brometo de etídio (Invitrogen), utilizando padrão de DNA de 100
pares de bases (Invitrogen). A documentação dos géis com os produtos de PCR foi feita por
meio do sistema de captação de imagens EC3 Imaging System (UVP, Upland, CA, USA) sob a
incidência de luz ultravioleta.
 PCR em tempo real
A análise quantitativa dos genes de interesse foi realizada pela técnica de PCR em
tempo real. Dois microlitros de cDNA de cada amostra foram amplificados utilizando o
protocolo do kit SYBR Green PCR Master Mix (Qiagen) em uma reação com volume final de
20 µL e 0,2 µM de primers específicos para cada gene alvo (VEGF, GFAP, VIM, CASP-3, BECL,
SDC-3, fosfacam e neurocam). Para cada análise, foram usadas no mínimo triplicatas do gene
GAPDH ou ARBP, usados como genes para controle endógeno da linhagem celular e do
explante, respectivamente, uma vez que suas expressões foram contínuas frente às
concentrações e tempos usados (dados não mostrados). O controle negativo da reação
consistiu de água Mili-Q autoclavada recentemente em substituição ao cDNA. A amplificação
dos produtos de PCR foi realizada no sistema de detecção Corbett Rotor-Gene 3000
(Qiagen), realizando, por 5 minutos a abertura das fitas à 95°C, seguido de 40 ciclos de 95°C
por 5 minutos, 58°C por 30 segundos para anelamento dos primers e 72°C por 30 segundos
pra extensão da fita que está sendo sintetizada.
A quantificação do transcrito foi realizada no software Rotor Gene versão 6.0 pela
equação aritmética 2CT x 100 K-1, onde Ct é o número de ciclos em que há 50% da síntese
do transcrito.
 Curva Padrão dos genes alvo
Foram desenhadas curvas padrões para os genes VEGF, GFAP, VIM, CASP-3, BECL,
GAPDH e ARPB a partir do cDNA das amostras controles de 12 e 24 horas para MIO-M1 e 48
horas para os explantes. As curvas foram realizadas em duplicatas e continham as seguintes
concentrações (500 ng/µL, 350 ng/µL, 250 ng/µL, 150 ng/µL, 50 ng/µL, 25 ng/µL e 15 ng/µL).
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Devido à baixa expressão dos genes neurocam e fosfacam em condições fisiológicas
adultas, as curvas padrões destes genes foram realizadas a partir do amplificado em PCR
qualitativo como já descrito anteriormente. Após a amplificação, a banda foi cortada do gel
e o produto de PCR foi extraído do mesmo com o auxílio do kit Gel Extraction Qiakit
(Qiagen), quantificado e então realizada as curvas padrões para o PCR em Tempo real nas
concentrações de 1,0 ng/µL, 0,1ng/µL, 0,01 ng/µL, 1,0 pg/µL, 0,1 pg/µL, 0,01 pg/µL e 1,0
fg/µL. As curvas que obtiveram valor de r2 superior a 0.980 foram usadas para as reações
futuras.
Baseada na curva padrão de cada gene em 12, 24 e 48 horas, foi escolhido uma
concentração única para fazer o mínimo de três réplicas de cada amostra (controle e
tratadas) que estivessem compreendidas entre 20 e 30 ciclos na curva padrão. Com isso, as
réplicas foram feitas em concentração de 300 ng ou 100 ng de cDNA para os genes testados,
com exceção do neurocam e fosfacam da linhagem celular MIO-M1 que foi utilizado a
concentração de 2,0 ng. Para a normatização dos resultados, foi necessário realizar
replicatas dos genes GAPDH (para MIO-M1) e ARBP (para os explantes), tidos como
controles endógenos. O programa de amplificação para as replicatas foi o mesmo utilizado
anteriormente para a padronização das curvas de concentração.
As curvas-padrão típicas para a linhagem celular MIO-M1 e para o explante de retina
são apresentadas nas figuras 4 e 5, respectivamente.
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Figura 4.

Curvas padrão de PCR em tempo real da linhagem celular MIO-M1. A, VEGF;
B,GFAP; C,vimentina; D, beclina-1; E, capase-3; F, neurocam; G, fosfacam; H,
GAPDH.
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Figura 5.

Representações gráficas das curvas padrão para os explantes de retinas de ratos
lister, controle em 48 horas, para os genes: A, VEGF120; B, VEGF164; C, ARBP.
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4.2.6 Imunocitoquímica para MIO-M1
Para a imunofluorescência da linhagem celular, 8 x104 células foram cultivadas em
lâminas para cultivo, chamber slides (Nalge Nunc International, Rochester, NY, E.U.A.) até
alcançarem 80-90% de confluência (aproximadamente 48 horas). Em seguida, o BVZ (grupos
tratados) foi adicionado ou não (grupo controle) por 12 horas ou 24 horas, nas concentrações
0,25 mg/mL e 0,50 mg/mL. Após tratamento, as lâminas com as células aderidas foram
fixadas em paraformaldeído (PFA) (Sigma-Aldrich) a 4% em PBS 0,1M pH 7.4 por 10 minutos
em temperatura ambiente.
As lâminas com as células devidamente fixadas foram inicialmente lavadas em
tampão de fosfato e salina (PBS) 0,01 M adicionado de Triton X-100 e posteriormente
lavados apenas com PBS 0,01M (salvo as lâminas destinadas às marcações de PG de
membrana celular que não foram lavadas com X-triton que, devido a sua ação lipolítica, ligase à porção fosfolipídica da membrana, degradando-a). Bloqueou-se com Albumina Bovina
Sérica (BSA) 10% diluída em PBS por 1 hora, para evitar ligações inespecíficas do anticorpo.
Adicionou-se o anticorpo primário (cada anticorpo diluído de acordo com as especificações
dos fabricantes) sobre as lâminas e incubou-se overnight em refrigeração a 4°C em câmara
úmida e escura. A marcação dos alvos desejados foi feita através de aplicação de anticorpo
secundário associado a cromóforo, e DAPI (Sigma-Aldrich) para coloração de núcleos.
Para evidenciar a proteína VEGF foi utilizado anticorpo contra VEGF na diluição 1:100
(Anti-VEGF, policlonal, clone (A-20) sc-152, Santa Cruz Biotechnology).
Para evidenciar as células gliais utilizou-se anticorpos contra GFAP, diluição 1:100
(Anti-GFAP, policlonal, clone (C-19) sc-6170, Santa Cruz Biotechnology) e vimentina, diluição
1:100 (Anti-vimentina, policlonal, clone (C-20) sc-7557).
Morte celular por apoptose e autofagia foi detectada usando anti-caspase 3 na
diluição 1:10 ( policlonal (clone H-277) sc-7148, Santa Cruz Biotechnology) e anti- beclina-1 1
na diluição 1:100 (Millipore, Billerica, MA).
Para a análise da matriz foram utilizados os seguintes anticorpos, anti SDC-3 na
diluição 1:100 (policlonal, clone ( V-14) sc-30883, Santa Cruz Bioetchnology), anti-fosfacam
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na diluição 1:100 (policlonal, anti-phosphacan – clone PTPζ (C-19) sc-1110, Santa Cruz
Bioetchnology), anti-neurocam na diluição 1:100 (policlonal, anti-neurocan – clone (C-12) sc20834, Santa Cruz Bioetchnology).
Os anticorpos primários foram diluídos em PBS-5% BSA. Os anticorpos fluorescentes
secundários (anti-IgG de coelho conjugado Alexa 488, Sigma-Aldrich) diluídos em 1% PBSBSA foram aplicados às lâminas, montadas em Fluormont Aqueous Mounting Medium
(Sigma-ALdrich), e observadas, inicialmente, sob um microscópio convencional de
fluorescência (Zeiss Axioskop 2 plus, Carl Zeiss, Baltimore, Maryland, USA). Depois o mesmo
material também foi observado sob um microscópio de varredura por laser (LSM) Zeiss
META 510, a 543 nm de comprimento de onda de excitação para o fluorocromo utilizado.
Todas as imagens foram adquiridas com resolução de 512 × 512 pixels, 75% de transmitância
a laser, e cortes ópticos de 0,7 µM de profundidade, e 1 minuto de tempo de varredura no
mesmo valor do ganho do detector. Controles negativos, sem a adição do anticorpo
primário, e positivos, realizados em tecidos que conhecidamente expressam a proteína,
foram preparados (dados não mostrados).
4.2.7 Imunohistoquímica para explantes de retinas de ratos
Para a imunofluorescência, após a incubação, foram submetidos à fixação em
paraformaldeído 4% por 1 hora e armazenados em tampão fosfato 0,1M pH 7,2.
 Obtenção dos cortes de retina
Após fixação, os explantes foram desidratados em solução de sacarose 30%,
montados em molde apropriado imersos em OCT (Tissue-Tek OCT Compound-FK Biotec) e
congelados à -30°C. Foram feitos cortes de 10 micrômetros de espessura com criostato Leica
CM3000 e colocados em lâminas revestidas com poli-L-lisina (Sigma-Aldrich). Os cortes de
retinas tratadas e controles foram colocados em lâminas diferentes.
 Imunofluorescência
Os cortes foram inicialmente lavados em tampão de fosfato e salina (PBS) 0,01 M
adicionado de Triton X-100 e posteriormente lavados apenas com PBS 0,01 M (salvo as
lâminas destinadas à marcações de PG de membrana celular que não foram lavadas com
triton X-100 que, devido a sua ação lipofílica, liga-se à porção fosfolipídica da membrana,
32

MÉTODOS

degradando-a). Bloqueou-se com BSA 10 % em PBS por 1 hora, para evitar ligações
inespecíficas do anticorpo. Adicionou-se o anticorpo primário (cada anticorpo diluído de
acordo com as especificações dos fabricantes) sobre os cortes e incubou-se overnight em
refrigeração a 4°C.
Para evidenciar a proteína VEGF foi utilizado anticorpo contra VEGF na diluição 1:100
(Anti-VEGF, policlonal, clone (A-20) sc-152, Santa Cruz Biotechnology).
Para a análise da matriz foram utilizados os seguintes anticorpos,
Os anticorpos fluorescentes secundários donkey anti-goat IgG-FITC (sc-2356, diluição
1:400, Santa Cruz Biotechnology) foram aplicados nos cortes por 2 horas a temperatura
ambiente. Todos os anticorpos foram diluídos em PBS-5%BSA. Após as reações, essas
preparações com anticorpos secundários conjugados com fluoróforos foram montadas em
Fluoromount Aqueous Mounting Medium (Sigma-Aldrich) e conservados à 4ºC protegidos da
luz. O controle foi processado sem a incubação com o anticorpo primário. As amostras foram
observadas, inicialmente, sob um microscópio convencional de fluorescência (Zeiss Axioskop
2 plus, Carl Zeiss, Baltimore, Maryland, E.U.A.). Depois as mesmas secções também foram
observadas sob um microscópio de varredura por laser (LSM) Zeiss META 510, a 543 nm de
comprimento de onda de excitação para o fluorocromo utilizado. Todas as imagens foram
adquiridas com resolução de 512 × 512 pixels, 75% de transmitância a laser, cortes ópticos
de 0,7 µM de profundidade, e 1 minuto de tempo de varredura no mesmo valor do ganho do
detector. Controles negativos, sem a adição do anticorpo primário, e positivos, realizados em
tecidos que conhecidamente expressam a proteína, foram preparados (dados não mostrados).
4.2.8 Western Blotting
A análise da proteína VEGF foi realizada por Western Blotting.
Inicialmente, foram preparados tampões para a extração, corrida e transferência da
proteína das amostras (anexo II).
Para os explantes, tratados ou não com BVZ, foi utilizado um pool de
aproximadamente 8 retinas por grupo, dissecadas como descritas anteriormente. A seguir,
as amostras foram trituradas, por 1 minuto, com 2 mL de tampão de extração com o auxílio
de um homogeneizador e permaneceram sob agitação por 48 horas à 4°C. Após este
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período, as amostras foram aliquotadas em volume de 100 µL e precipitadas com etanol
absoluto overnight. A proteína total foi dosada pelo método de Bradford (Bioagency, São
Paulo, São Paulo, Brasil). Cerca de 50 µg de proteína total foram ressuspendidas em 50 µL de
tampão de aplicação para gel de poliacrilamida-SDS, contendo β-mercaptanol. A seguir as
amostras foram desnaturadas por 5 minutos a cerca de 100ºC, aplicadas em gel 6% a 13% e
separadas por aproximadamente 3 horas a 80 Volts (V). Após a corrida eletroforética do gel,
foi realizada a eletrotransferência em membrana de nitrocelulose 0.45µm (Bio-rad, Cat#1620115) overnight a 40 V.
Para a reação de imunobloting, as membranas foram incubadas com solução tampão
Tris-Borato Salina,TBS, (anexo II) acrescidas de 5% de BSA por 3 horas em temperatura
ambiente para o bloqueio dos sítios de ligação inespecífica. Após, as amostras foram
incubadas com anticorpos primários nas concentrações de 1:100 para fosfacam e neurocam
e 1:200 para VEGF (Santa Cruz Biotechnology), diluídos em TBS overnight à 4°C e protegidos
da luz. Em seguida, foram realizadas lavagens com tampão de lavagem (TBS-Tween20 0,50%
e 5%BSA). Logo após, foram incubadas com anticorpos secundários, diluídos 1:1000 em
solução tampão TBS por 3 horas em temperatura ambiente. Foram realizadas 5 lavagens de
10 minutos cada com tampão de lavagem. A revelação quantitativa foi realizada por
quimioluminescência utilizando reagente LUMINOL (GE Health Care) no fotodocumentador UVI
Alliance com software UVI-band.
4.3

Análise Estatística
É apresentada a estatística descritiva dos resultados (média, EPM, n, média, IC90%).
Todas as análises foram realizadas com os dados log-transformados. A comparação

entre as diferentes condições em um mesmo tempo foi feita por ANOVA e pós-teste TukeyKramer, quando aplicável. A análise de diferença entre 2 tempos na mesma condição, foi
feita por teste t de Student. Valores de p menores do que 0,05 foram considerados
significantes.
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5.1

O BVZ manteve as células viáveis após 48 horas, como avaliado por MTT
Os testes de viabilidade celular evidenciaram que o BVZ nas concentrações 0,25

e 0,50 mg.mL-1 não foram tóxicos para as células MIO-M1.
A figura 6 representa a análise, por ANOVA, dos resultados da viabilidade
celular, após metabolização do MTT, quando foram tratadas com BVZ.
A

Figura 6.

Representação gráfica das médias e valores individuais obtidos após
metabolização do MTT em células MIO-M1. O grupo controle de 12 e 24
horas de cultivo com meio D-MEM. Os grupos tratados com 0,25 e 0,50
mg.mL-1 de BVZ. Análise dos resultados realizada por ANOVA fator único.
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5.2

Análise da expressão gênica e síntese proteica na linhagem celular e no
explante de ratos lister recém nascidos.

5.2.1 Transcrição e tradução dos genes VEGF, GFAP, VIM, BECL-1, CASP-3, fosfacam
e neurocam na linhagem celular MIO-M1.
 A adição de BVZ levou a um discreto aumento da transcrição de VEGF
somente após 24 horas de incubação com 0,50mg.mL-1.
A figura 7A mostra a análise da transcrição do gene VEGF, em cópias.µL-1, em
relação aos tempos de 12 e 24 horamédiass. Não encontramos diferenças significativas
entre os grupos controles e os grupos tratados com 0,25 mg.ml-1. No grupo tratado
com 0,50 mg.mL-1 de BVZ, a transcrição do VEGF aumentou em 24 horas em relação a
12 horas de tratamento (teste t; p<0,05; tabela 1).
A análise dos dados, log-transformados por ANOVA, em relação às
concentrações estudadas, não indicou nenhuma diferença significativa entre os grupos
controles e tratados com BVZ, tanto após 12 como 24 horas de incubação (tabela 17).
A figura 7B mostra a análise da marcação de VEGF, por imunocitoquímica, em
relação aos tempos de 12 e 24 horas de tratamento com BVZ. Não encontramos
diferenças significativas entre os grupos controle e os tratados com 0,25 mg.ml-1 com
BVZ. No entanto, no grupo tratado com 0,50 mg.mL-1 de BVZ, a intensidade de
marcação de VEGF diminuiu em 24 horas em relação a 12 horas de tratamento (teste t;
p<0,05; tabela 2).
As análises em relação às concentrações estudadas foram realizadas por
ANOVA. Em ambos os tempos de incubação, encontramos uma diminuição da
intensidade da marcação de VEGF entre os grupos estudados (p<0,01). O pós teste,
Tukey-Kramer, para 12 horas indicou diferença entre os grupos controle e tratados
com BVZ. Para 24 horas, o mesmo teste indicou diferença entre o grupo tratado com
0,50 mg.mL-1em relação ao controle e ao grupo tratado com 0,25 mg.mL-1 de BVZ
(tabela 17).
As figuras 7C-E revelam as marcações típicas para VEGF nas condições
estudadas.
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Tabela 1. Estatística descritiva dos resultados de PCR real time para a transcrição
do VEGF nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

0,88
0,80
0,70
0,56
0,60
1,10

0,16
0,19
0,15
0,12
0,10
0,17

9
5
6
5
9
5

0,72
0,73
0,63
0,37
0,57
1,04

IC90%
p
inferior superior
0,50
1,25
ns
0,28
1,32
0,32
1,09
ns
0,22
0,90
0,37
0,83
<0,05
0,62
1,57

Tabela 2. Estatística descritiva dos resultados Imunocitoquímica para a
transcrição do VEGF nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

2,18
1,82
1,03
0,71
0,69
0,03

0,42
0,19
0,04
0,24
0,02
0,01

3
3
3
3
3
3

2,45
1,94
1,02
0,80
0,69
0,02

IC90%
p
inferior superior
0,39
3,97
ns
1,01
2,63
0,86
1,19
ns
-0,32
1,73
0,62
0,76
<0,05
-0,02
0,07
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Figura 7.

Análises de VEGF nas células MIO-M1 após 12 e 24 horas de tratamento
com BVZ. A. Representação gráfica das médias e valores individuais do
transcrito para o gene VEGF em relação aos tempos estudados. B.
Representação gráfica das médias e valores individuais da intensidade de
marcação pelo anticorpo para VEGF. C-E. Fotomicrografias de microscopia
confocal a laser para a marcação do VEGF (verde). Núcleo marcado com
DAPI (azul). À esquerda, grupos estudados por 12 horas e, à direita, 24
horas. C. Grupos controles. D. Grupos tratados com 0,25 mg/mL de BVZ. E.
Grupos tratados com 0,50 mg/mL de BVZ.
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 O BVZ aumentou a transcrição em 24 horas e diminuiu a proteína GFAP
nas células MIO-M1
A figura 8A mostra a análise da transcrição do gene GFAP, em cópias.µL-1, em
relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os grupos
tratados com 0,25 mg.ml-1. Entretanto, observamos um aumento da transcrição entre
os controles e grupo tratado com 0,50 mg.ml-1 em 24 horas em relação à 12 horas
(teste t; p<0,05; p<0,01, respectivamente; tabela 3).
A análise dos dados log-transformados por ANOVA, em relação às
concentrações estudadas, não indicou nenhuma diferença entre os grupos controle e
tratados com BVZ, após 12 de incubação. Em 24 horas de tratamento, houve um
aumento da transcrição de GFAP entre os três grupos estudados (p<0,001). O pósteste, Tukey-Kramer, indicou diferença entre o grupo tratado com 0,50 mg.mL-1em
relação ao controle e ao grupo tratado com 0,25 mg.mL-1 de BVZ (tabela 17).
A figura 8B mostra a análise da marcação de GFAP, por imunocitoquímica, em
relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença significativa entre os
controles e os grupos tratados com 0,50 mg.ml-1. Entretanto, no grupo tratado com
0,25 mg.mL-1 de BVZ, a intensidade de marcação de GFAP diminuiu em 24 horas em
relação a 12 horas de tratamento (teste t; p<0,05; tabela 4).
As análises em relação às concentrações estudadas foram realizadas por
ANOVA. Em 12 horas de incubação, encontramos uma diminuição da intensidade da
marcação de GFAP entre os grupos estudados (p<0,05). O pós teste, Tukey-Kramer,
para 12 horas indicou diferença entre o grupo 0,50 mg.mL-1em relação ao controle e
ao grupo tratado com 0,25 mg.mL-1 de BVZ. Não observamos diferenças na marcação
de GFAP em 24 horas entre todos os grupos estudados (tabela17).
As figuras 8C-E revelam as marcações típicas para GFAP nas condições
estudadas.
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Tabela 3. Estatística descritiva dos resultados de PCR real time para a transcrição
do GFAP nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

0,60
1,08
0,66
0,91
0,80
4,72

0,10
0,11
0,11
0,08
0,15
0,14

6
3
6
3
6
3

0,58
1,10
0,63
0,83
0,69
4,66

IC90%
p
inferior superior
0,60
0,60
<0,05
1,08
1,08
0,66
0,66
ns
0,91
0,91
0,80
0,80
<0,001
4,72
4,72

Tabela 4. Estatística descritiva dos resultados Imunocitoquímica para a
transcrição do GFAP nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

0,49
0,35
0,53
0,17
0,19
0,14

0,04
0,03
0,10
0,02
0,03
0,04

3
3
3
3
3
3

0,53
0,35
0,49
0,18
0,18
0,18

IC90%
p
inferior superior
0,33
0,66
ns
0,23
0,47
0,11
0,95
<0,05
0,10
0,23
0,08
0,30
ns
-0,03
0,31
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Figura 8.

Análises de GFAP nas células MIO-M1 após 12 e 24 horas de tratamento
com BVZ. A. Representação gráfica das médias e valores individuais do
transcrito para o gene GFAP em relação aos tempos estudados. B.
Representação gráfica das médias e valores individuais da intensidade de
marcação pelo anticorpo para GFAP. C-E. Fotomicrografias de microscopia
confocal a laser para a marcação do GFAP (verde). Núcleo marcado com
DAPI (azul). À esquerda, grupos estudados por 12 horas e, à direita, 24
horas. C. Grupos controles. D. Grupos tratados com 0,25 mg/mL de BVZ. E.
Grupos tratados com 0,50 mg/mL de BVZ.
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 O BVZ aumentou a transcrição da vimentina em 0,50 mg.mL-1 quando
tratada por 24 horas.
A figura 9A mostra a análise da transcrição do gene VIM, em cópias.µL-1, em
relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os grupos
controle e tratados com 0,25 mg.ml-1 de BVZ. Entretanto, observamos um aumento da
transcrição entre grupos tratados com 0,50 mg.ml-1 de BVZ em 24 horas em relação à
12 horas (teste t; p<0,05; tabela 5).
A figura 9B mostra a análise da marcação de VIM, por imunocitoquímica, em
relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os grupos
estudados (teste t; tabela 6).
A análise dos dados, log-transformados por ANOVA, em relação às condições
estudadas, não indicou nenhuma diferença entre os grupos tanto na transcrição
quanto para a intensidade de marcação da VIM (tabela 17).
As figuras 9C-E revelam as marcações típicas para VIM nas condições
estudadas.
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Tabela 5. Estatística descritiva dos resultados de PCR real time para a transcrição
da VIM nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

0,71
1,01
0,87
0,98
0,97
1,85

0,07
0,22
0,10
0,18
0,15
0,19

3
3
3
3
6
3

0,63
0,90
0,81
1,19
0,77
1,90

IC90%
p
inferior superior
0,71
0,71
ns
1,01
1,01
0,87
0,87
ns
0,98
0,98
0,97
0,97
<0,05
1,85
1,85

Tabela 6. Estatística descritiva dos resultados Imunocitoquímica para a
transcrição da VIM nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

2,51
3,71
2,60
4,21
3,89
2,68

0,26
2,21
0,83
1,41
0,32
0,55

3
3
3
3
3
3

2,35
1,41
1,61
3,26
3,83
3,19

IC90%
inferior superior
1,39
3,63
-5,80
13,22
-0,98
6,18
-1,84
10,26
2,52
5,27
0,32
5,05

p
ns
ns
ns
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Figura 9.

Análises de VIM nas células MIO-M1 após 12 e 24 horas de tratamento de
BVZ. A. Representação gráfica das médias e valores individuais do transcrito
para o gene VIM em relação aos tempos estudados. B. Representação
gráfica das médias e valores individuais da intensidade de marcação pelo
anticorpo para VIM. C-E. Fotomicrografias de microscopia confocal a laser
para a marcação da VIM (verde). Núcleo marcado com DAPI (azul). À
esquerda, grupos estudados por 12 horas e, à direita, 24 horas. C. Grupos
controles. D. Grupos tratados com 0,25 mg/mL de BVZ. E. Grupos tratados
com 0,50 mg/mL de BVZ.
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 O BVZ diminuiu a transcrição e modulou a beclina-1 em relação ao
tempo de tratamento
A figura 10A mostra a análise da transcrição do gene BECL-1, em cópias.µL-1, em
relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os grupos
tratados com 0,50 mg.ml-1 de BVZ. Entretanto, observamos uma diminuição da
transcrição de BECL-1 nos controles e grupos tratados com 0,25 mg.ml-1 em 24 horas
em relação à 12 horas de tratamento (teste t; ambos p<0,05; tabela 7).
A análise dos dados, log-transformados por ANOVA, em relação às
concentrações estudadas, indicou diferença entre os grupos controle e tratados com
BVZ, tanto após 12 horas como em 24 horas (ambos p<0,05). Os pós-testes, TukeyKramer, indicaram diferenças entre os controles e os tratados com BVZ (tabela 17).
A figura 10B mostra a análise da marcação de BECL-1, por imunocitoquímica,
em relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença significativa
entre os controles. Entretanto, no grupo tratado com 0,25 mg.mL-1 de BVZ, a
intensidade de marcação de BECL-1 diminuiu em 24 horas em relação a 12 horas de
tratamento (teste t; p<0,05; tabela 8). No grupo tratado com 0,50 mg.ml-1 de BVZ,
vimos um aumento da intensidade da marcação desta proteína em 24 horas em
relação ao grupo tratado por 12 horas (teste t, p<0,01; tabela 8).
As análises em relação às concentrações estudadas foram realizadas por
ANOVA. Não observados diferenças na intensidade da marcação entre os grupos
tratados por 12 horas, mas em 24 horas encontramos um aumento da marcação da
BECL-1 no grupo 0,50 mg.ml-1 em relação aos outros grupos estudados (tabela 17).
As figuras 10C-E revelam as marcações típicas para BECL-1 nas condições
estudadas.
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Tabela 7. Estatística descritiva dos resultados de PCR real time para a transcrição
da BECL-1 nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

0,79
0,35
1,80
0,85
1,66
0,87

0,05
0,06
0,12
0,10
0,27
0,09

3
3
3
3
3
3

0,73
0,30
1,92
0,89
1,81
0,82

IC90%
p
inferior superior
0,55
1,02
<0,05
0,11
0,60
1,30
2,30
ns
0,40
1,30
0,49
2,82
ns
0,48
1,27

Tabela 8. Estatística descritiva dos resultados Imunocitoquímica para a
transcrição da BECL-1 nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

2,78
1,23
4,40
1,77
1,71
6,41

1,23
0,22
0,62
0,02
0,04
0,62

3
3
3
3
3
3

1,39
1,20
4,77
1,80
1,73
5,76

IC90%
p
inferior superior
-2,50
8,06
ns
0,27
2,18
1,71
7,09
<0,05
1,66
1,88
1,52
1,90
<0,05
3,74
9,09
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Figura 10.

Análises de BECL-1 nas células MIO-M1 após 12 e 24 horas de tratamento
com BVZ. A. Representação gráfica das médias e valores individuais do
transcrito para o gene BECL-1. B. Representação gráfica das médias e
valores individuais da intensidade de marcação pelo anticorpo para BECL-1.
C-E. Fotomicrografias de microscopia confocal a laser para a marcação da
BECL-1 (verde). Núcleo marcado com DAPI (azul). À esquerda, grupos
estudados por 12 horas e, à direita, 24 horas. C. Grupos controles. D.
Grupos tratados com 0,25 mg/mL de BVZ. E. Grupos tratados com 0,50
mg/mL de BVZ.
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 O BVZ diminuiu a transcrição e aumentou a intensidade de marcação
da caspase-3 em 12 e 24 horas de tratamento
A figura 11A mostra a análise da transcrição do gene CASP-3, em cópias.µL-1,
em relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os
controles. Entretanto, observamos uma diminuição da transcrição de CASP-3 nos
grupos tratados com 0,25 e 0,50 mg.ml-1 em 24 horas em relação à 12 horas de
tratamento (teste t; p<0,01; p<0,05; tabela 9).
A análise dos dados, log-transformados por ANOVA, em relação às
concentrações estudadas, não indicou diferença entre os grupos controle e tratados
com BVZ após 12 horas. Em 24 horas de incubação, vimos uma diminuição da
transcrição entre todos os grupos estudados (p<0,001). O pós-teste, Tukey-Kramer,
indicou diferença entre o controle e os tratados com BVZ (tabela 17).
A figura 11B mostra a análise da marcação de CASP-3, por imunocitoquímica,
em relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os grupos
0,25 mg.ml-1. Entretanto, nos grupos controles e tratados com 0,50 mg.mL-1 de BVZ, a
intensidade de marcação de CASP-3 aumentou em 24 horas em relação a 12 horas.
(teste t; ambos p<0,05; tabela 10).
As análises em relação às concentrações estudadas foram realizadas por
ANOVA e não indicaram diferenças entre as condições estudadas (tabela 17).
As figuras 11C-E revelam as marcações típicas para CASP-3 nas condições
estudadas.
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Tabela 9. Estatística descritiva dos resultados de PCR real time para a transcrição
da CASP-3 nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

0,81
0,84
1,46
0,53
1,17
0,62

0,06
0,03
0,18
0,04
0,15
0,03

5
3
5
3
5
3

0,79
0,81
1,61
0,56
1,24
0,64

IC90%
p
inferior superior
0,64
0,99
ns
0,69
0,99
0,96
1,96
<0,01
0,36
0,70
0,75
1,58
<0,05
0,51
0,74

Tabela 10. Estatística descritiva dos resultados Imunocitoquímica para a
transcrição da CASP-3 nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

2,06
53,80
9,39
35,24
5,95
82,87

0,55
19,11
1,16
12,32
2,12
5,70

3
3
3
3
3
3

2,38
60,86
10,43
47,00
4,77
81,70

IC90%
p
inferior superior
-0,31
4,43
<0,05
-28,41 136,00
4,41
14,37
ns
-17,75 88,23
-3,17
15,07
<0,05
58,35 107,39
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Figura 11.

Análises de CASP-3 nas células MIO-M1 após 12 e 24 horas de tratamento
com BVZ. A. Representação gráfica das médias e valores individuais do
transcrito para o gene CASP-3. B. Representação gráfica das médias e
valores individuais da intensidade de marcação pelo anticorpo para CASP-3.
C-E. Fotomicrografias de microscopia confocal a laser para a marcação da
CASP-3 (verde). Núcleo marcado com DAPI (azul). À esquerda, grupos
estudados por 12 horas e, à direita, 24 horas. C. Grupos controles. D.
Grupos tratados com 0,25 mg/mL de BVZ. E. Grupos tratados com 0,50
mg/mL de BVZ.
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 O BVZ diminuiu a transcrição do fosfacam após o tratamento com 0,50
mg.mL-1 em 24 horas.
A figura 12A mostra a análise da transcrição do gene fosfacam, em cópias.µL-1,
em relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os
controles e os grupos tratados 0,25 mg.ml-1 de BVZ. Entretanto, observamos uma
diminuição da transcrição de fosfacam nos grupos tratados com 0,50 mg.ml-1 em 24
horas em relação à 12 horas. (teste t; p<0,01; tabela 11).
A análise dos dados, log-transformados por ANOVA, em relação às
concentrações estudadas, indicou diferença entre os grupos estudados, tanto após 12
como 24 horas de tratamento (ambos p<0,001). Os pós-testes, Tukey-Kramer,
indicaram diferenças entre os controles e os grupos tratados com BVZ (tabela 17).
A figura 12B mostra a análise da marcação de fosfacam, por imunocitoquímica,
em relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os grupos
estudados (teste t; tabela 12).
A análise dos dados, log-transformados por ANOVA, também não indicou
diferença entre os grupos estudados (tabela 17).
As figuras 12C-E revelam as marcações típicas para fosfacam nas condições
estudadas.
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Tabela 11. Estatística descritiva dos resultados de PCR real time para a transcrição
do fosfacam nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

-

controle
0,25
0,5

média

SE

n

med

0,34
0,39
5,7E-08
1,9E-06
7,7E-08
3,2E-06

0,09
0,06
7,2E-09
1,1E-06
2,0E-08
1,3E-06

3
3
3
3
3
3

0,40
0,32
6,0E-08
1,0E-06
9,0E-08
2,4E-06

IC90%
p
inferior superior
-0,06
0,75
ns
0,12
0,66
2,6E-08 8,8E-08
ns
-2,7E-06 6,4E-06
-7,8E-09 1,6E-07
<0,01
-2,6E-06 8,9E-06

Tabela 12. Estatística descritiva dos resultados Imunocitoquímica para a
transcrição do fosfacam nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

0,52
0,43
0,51
0,84
0,36
0,85

0,08
0,10
0,11
0,28
0,06
0,44

4
5
5
7
4
5

0,52
0,38
0,54
0,69
0,36
0,29

IC90%
p
inferior superior
0,27
0,77
ns
0,14
0,71
0,21
0,82
ns
0,16
1,52
0,18
0,54
<0,05
-0,37
2,08
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Figura 12.

Análises de fosfacam nas células MIO-M1 após 12 e 24 horas de tratamento
com BVZ. A. Representação gráfica das médias e valores individuais do
transcrito para o gene fosfacam. B. Representação gráfica das médias e
valores individuais da intensidade de marcação pelo anticorpo para
fosfacam. C-E. Fotomicrografias de microscopia confocal a laser para a
marcação da fosfacam (verde). Núcleo marcado com DAPI (azul). À
esquerda, grupos estudados por 12 horas e, à direita, 24 horas. C. Grupos
controles. D. Grupos tratados com 0,25 mg/mL de BVZ. E. Grupos tratados
com 0,50 mg/mL de BVZ.
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 O BVZ diminuiu a transcrição e a aumentou na intensidade de
marcação do neurocam após o tratamento.
A figura 13A mostra a análise da transcrição do gene neurocam, em cópias.µL-1,
em relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos diferença entre os
controles. Entretanto, observamos uma diminuição da transcrição de neurocam nos
grupos tratados com 0,25 e 0,50 mg.ml-1 em 24 horas em relação à 12 horas. (teste t;
p<0,01; p<0,001; tabela 13).
A análise dos dados, log-transformados por ANOVA, em relação às
concentrações estudadas, indicou diferença entre os grupos, tanto após 12 como 24
horas de tratamento (ambos p<0,001). Os pós-testes, Tukey-Kramer, indicaram
diferenças entre os controles e os grupos tratados com BVZ (tabela 17).
A

figura

13B mostra

a

análise

da

marcação

de

neurocam, por

imunocitoquímica, em relação aos tempos de 12 e 24 horas. Não encontramos
diferença entre os controles e grupos tratados com 0,25 mg.mL-1 (teste t; tabela 14). O
grupo tratado com 0,50 mg.mL-1 de BVZ por 24 horas teve um aumento da intensidade
da marcação do neurocam em relação ao grupo tratado por 12 horas (p<0,01, tabela
14).
A análise dos dados, log-transformados por ANOVA, em relação às condições
estudadas, não indicou nenhuma diferença entre os grupos em 12 horas de
tratamento. Entretanto, observamos uma diminuição da intensidade de marcação de
neurocam entre os grupos estudados (p<0,001). O pós-teste, Tukey-Kramer, indicou
diferenças entre os controles e os grupos tratados com BVZ (tabela 17).
As figuras 13C-E revelam as marcações típicas para neurocam nas condições
estudadas.
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Tabela 13. Estatística descritiva dos resultados de PCR real time para a transcrição
do neurocam nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

-

controle
0,25
0,5

média

SE

n

med

0,29
0,71
4,3E-09
6,7E-03
4,0E-08
4,0E-03

0,08
9,8E-04
7,2E-10
4,2E-03
1,1E-08
8,2E-04

3
3
3
3
3
3

0,20
0,71
4,0E-09
2,0E-03
4,7E-08
3,0E-03

IC90%
p
inferior superior
-0,04
0,62
ns
0,71
0,72
1,2E-09 7,4E-09
<0,01
-1,2E-02 2,5E-02
-7,8E-09 8,8E-08
<0,001
4,9E-04 7,5E-03

Tabela 14. Estatística descritiva dos resultados Imunocitoquímica para a
transcrição do neurocam nas células MIO-M1.
BVZ
(mg.mL

-

controle
0,25
0,5

tempo
(horas)
12
24
12
24
12
24

média

SE

n

med

0,69
0,40
0,82
0,44
0,46
1,16

0,15
0,06
0,30
0,09
0,10
0,15

3
3
8
5
3
8

0,83
0,45
0,36
0,29
0,38
1,00

IC90%
p
inferior superior
0,05
1,34
ns
0,13
0,68
0,12
1,52
ns
0,19
0,69
0,04
0,89
<0,01
0,81
1,50
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Figura 13.

Análises de neurocam nas células MIO-M1 após 12 e 24 horas de
tratamento com BVZ. A. Representação gráfica das médias e valores
individuais do transcrito para o gene neurocam. B. Representação gráfica
das médias e valores individuais da intensidade de marcação pelo anticorpo
para neurocam. C-E. Fotomicrografias de microscopia confocal a laser para
a marcação da neurocam (verde). Núcleo marcado com DAPI (azul). À
esquerda, grupos estudados por 12 horas e, à direita, 24 horas. C. Grupos
controles. D. Grupos tratados com 0,25 mg/mL de BVZ. E. Grupos tratados
com 0,50 mg/mL de BVZ.
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5.2.2 Transcrição e tradução de VEGF em explante de retinas de ratos Lister
 A transcrição das isoformas de VEGF120 e VEGF164 diminuíram após
tratamento com BVZ bem como sua síntese proteica
A figura 14 A mostra que as expressões gênicas para VEGF isoformas 120 e 164
diminuíram nas amostras tratadas com BVZ por 48 horas em relação ao controle
(p<0,001 e p<0.01, tabela 15).
As figuras 14 B e C mostram os resultados da imunohistoquímica para o VEGF
no grupo controle e no tratado com BVZ por 48 horas. Observou-se uma diminuição no
nível de VEGF no grupo tratado com BVZ quando comparado ao grupo controle
(p<0,001; tabela 16).
A figura 14 D ilustra a marcação de duas isoformas de VEGF (21 kDa,
monômero, e 42 kDa, dímero) pela técnica de Western Blotting no grupo controle e
submetido ao BVZ. A síntese de monômero de VEGF no grupo tratado com BVZ
aumentou em relação ao grupo controle.
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Tabela 15. Estatística descritiva dos resultados de PCR real time para a transcrição
das isoformas de VEGF 120 e 164 nos explantes de retinas de ratos
lister após 48 de tratamento com BVZ.

VEGF 120
VEGF 164

CTR
BVZ
CTR
BVZ

média

SE

n

med

2,44
0,10
0,50
0,02

0,09
0,00
0,02
0,00

3
3
3
3

2,39
0,10
0,51
0,02

IC90%
p
inferior superior
2,06
2,81
<0,001
0,08
0,12
0,39
0,60
<0,01
0,00
0,03

Tabela 16. Estatística descritiva dos resultados de imunohistoquímica para a
transcrição das isoformas de VEGF 120 e 164 nos explantes de retinas
de ratos lister após 48 de tratamento com BVZ.

VEGF

CTR
BVZ

média

SE

n

med

1,69
0,07

0,06
0,00

3
3

1,66
0,07

IC90%
p
inferior superior
1,43
1,95
<0,001
0,05
0,09
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Figura 14.

A. Análises de VEGF nos explantes de retinas de ratos lister após 48 de
tratamento com BVZ. A. Representação gráfica das médias e valores
individuais do transcrito para as isoformas de VEGF 120, à esquerda, e 164,
à direita (verde). Núcleo marcado com DAPI (azul). B. Representação gráfica
da média e valores individuais da síntese proteica para VEGF. À esquerda,
grupo controle; à direita, grupo tratado com BVZ. C. Fotomicrografias de
microscopia confocal a laser para a marcação do VEGF. D.Western Blotting
das moléculas de VEGF, com massas moleculares distintas de 21 KDa e 42
KDa. CCG: camada de células ganglionares.

67

RESULTADOS

68

RESULTADOS

5.3

Resumo dos resultados
Os resultados da análise estatística apresentados ao longo do trabalho estão

resumidos nas tabelas 17 (ANOVA/Tukey-Kramer) e 18 (teste t).
As figuras 15 e 16 ilustram os resultados de PCR e imunocitoquímica,
respectivamente, relativos aos controles.
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Tabela 17. Resumo da análise estatística dos resultados obtidos com a linhagem
celular MIO-M1 por ANOVA. (1, controle; 2, 0,25 mg.mL-1; 3, 0,5
mg.mL-1).
proteína

transcrição
Tukey-Kramer
ANOVA

imunocitoquímica
Tukey-Kramer
ANOVA
1 vs 2 diferentes
p<0,01
1 vs 3 diferentes
2 vs 3
ns
1 vs 2
ns
p<0,01
1 vs 3 diferentes
2 vs 3 diferentes
1 vs 2
ns
p<0,05
1 vs 3 diferentes
2 vs 3 diferentes

tempo
(h)

resultado

12

—

ns

—

—



24

—

ns

—

—



12

—

ns

—

—



24



p<0,001

1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3

ns
diferentes
diferentes

—

ns

—

—

12

—

ns

—

—

—

ns

—

—

24

—

ns

—

—

—

ns

—

—

12



p<0,05

ns

—

—



p<0,05

diferentes
diferentes
ns
diferentes
diferentes
ns

—

24

1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3
1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3



p<0,001

1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3

ns
diferentes
diferentes

12

—

ns

—

—

—

ns

—

—

24



p<0,001

ns

—

—



p<0,001

—

ns

—

—

24



p<0,001

—

ns

—

—

12



p<0,001

—

ns

—

—

24



p<0,001

diferentes
diferentes
ns
diferentes
diferentes
ns
diferentes
diferentes
ns
diferentes
diferentes
ns
diferentes
diferentes
ns

—

12

1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3
1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3
1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3
1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3
1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3



p<0,001

1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3

ns
diferentes
diferentes

resultado

VEGF

GFAP

Vimentina

Beclina-1

Caspase-3

Fosfacam

Neurocam
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Tabela 18. Resumo da análise estatística dos resultados obtidos com a linhagem
celular MIO-M1 por teste t.
proteína
VEGF

GFAP

vimentina

beclina

caspase-3

fosfacam

neurocam

PCR (n° cópias.L-1)
12h vs 24h
resultado
p
controle
—
ns
BVZ 0,25
—
ns
BVZ 0,50

<0,05
controle

<0,05
BVZ 0,25
—
ns
BVZ 0,50

<0,05
controle
—
ns
BVZ 0,25
—
ns
BVZ 0,50

<0,05
controle

<0,05
BVZ 0,25

<0,05
BVZ 0,50
—
ns
controle
—
ns
BVZ 0,25

<0,01
BVZ 0,50

<0,05
controle
—
ns
BVZ 0,25
—
ns
BVZ 0,50

<0,01
controle
—
ns
BVZ 0,25

<0,01
BVZ 0,50

<0,001

12h vs 24h
controle
BVZ 0,25
BVZ 0,50
controle
BVZ 0,25
BVZ 0,50
controle
BVZ 0,25
BVZ 0,50
controle
BVZ 0,25
BVZ 0,50
controle
BVZ 0,25
BVZ 0,50
controle
BVZ 0,25
BVZ 0,50
controle
BVZ 0,25
BVZ 0,50

imunocitoquímica
resultado
—
—

—

—
—
—
—
—



—

—
—
—
—
—


p
ns
ns
<0,05
ns
<0,05
ns
ns
ns
ns
ns
<0,05
<0,01
<0,05
ns
<0,05
ns
ns
ns
ns
ns
<0,01
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Figura 15.

Resumo da análise estatística dos resultados obtidos para a análise da
expressão gênica da linhagem celular MIO-M1 em relação controle.

Figura 16.

Resumo da análise estatística dos resultados obtidos para a análise de
imunocitoquímica da linhagem celular MIO-M1 em relação controle.
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D

Na última década, o reconhecimento do papel do VEGF em diversas doenças
vasculares da retina levou ao desenvolvimento e uso clínico de drogas anti-VEGF para o
tratamento de muitas doenças vasoproliferativas retinianas (97). Até hoje, o BVZ é a droga mais
utilizada para este fim, mesmo com o uso off label, já que sua aprovação foi solicitada e
(8, 23)
*
obtida no FDA norte-americano para tratamento de diversos cânceres

Os estudos mostraram que o BVZ se associa ao VEGF impedindo a sua ligação com os
seus receptores e portanto diminuindo sua oferta para o crescimento, sobrevivência e
proteção das células neuronais. O BVZ tem se consolidado como a estratégia mais eficaz
para o tratamento de retinopatia associadas à neovascularização ocular (4, 23, 25, 98) .
Desde a introdução do BVZ, como uma modalidade terapêutica, existe a preocupação
com a possível toxicidade para o tecido retiniano e para o olho de forma geral, sendo então,
essa droga, motivo de um grande número de pesquisas clínicas e experimentais (4, 6-8, 10, 11, 99102)

.
A sua eficácia na melhora da função visual de um grande número de pacientes com

degeneração senil de macula, oclusão de veia central da retina, retinopatia diabética entre
outras afecções. Mais recentemente, o seu benefício foi evidenciado para o tratamento de
recém-nascidos com retinopatia da prematuridade, reduzindo as chances de complicações
visuais desta grave afecção (100).
Durante o desenvolvimento retiniano o VEGF é expresso pelos astrócitos da camada
de células ganglionares da retina, células de Müller e outras células da camada nuclear
interna e também pelo epitélio pigmentar da retina (103, 104). Alguns autores sugeriram que o
VEGF pode agir como um fator neurogênico, neuroprotetor e neurotrófico para as células
retinianas, influenciando o crescimento, a diferenciação e sobrevivência neuronal (10, 105, 106).
Os nossos achados em relação ao VEGF nos explantes de retinas indicaram uma
diminuição da transcrição e da tradução com o tratamento de BVZ, sugerindo uma
interferência negativa no desenvolvimento retiniano como já evidenciado por Krempel e
col., 2014(92), e Miguel e col., 2012(47).
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Apesar de ser um anticorpo anti-humano monoclonal, há controvérsias quanto sua
eficácia em outras espécies. Yu e col., 2008, afirmaram que é pouco provável que a
imunoneutralização específica do VEGF seja realizada pelo BVZ em murinos (107). No entanto,
estudos em camundongos (8, 13, 21, 23, 108-110), em porcos (48) e em coelhos (111) responderam ao
tratamento com BVZ, tanto em animais adultos quanto em prematuros.
Os estudos de Hollanders e col. 2014, em três modelos distintos de
neovascularização em murinos compararam a eficácia de BVZ com um anticorpo específico
para o receptor 2 de VEGF, anti-VEGF-R2 de murinos, e concluíram que o BVZ é tão eficaz
quanto este anticorpo podendo ser, então, adequado para uma pesquisa oftalmológica
translacional (112).
Além de dirigir a angiogênese, o VEGF também pode influenciar a remodelagem, a
estabilização e a diferenciação durante a maturação do plexo vascular

(113)

. As desordens

vasculares ateroscleróticas envolvem eventos como isquemia e cascatas de remodelação
vascular e inflamatória. Cada uma destas cascatas é dirigida por fatores inflamatórios, as
citocinas, as quimiocinas, e de crescimento, por exemplo, VEGF, que orquestram os
linfócitos, macrófagos e células endoteliais (10, 100, 114, 115).
A oclusão da veia da retina é uma obstrução vascular associada com os mesmos
mecanismos de aterosclerose, tendo, portanto, a patogênese e progressão da doença
controladas por mediadores intraoculares de processos angiogênicos e inflamatórios (116).
A aplicação do BVZ intra-vítreo não só reduz o nível de VEGF, mas também os níveis
de outras citocinas inflamatórias, incluindo as interleucinas (IL) IL-1RA, IL-5, IL-10, IL-12, IL13, e interferon-γ (IFN- γ). Estes resultados indicam a interação de algumas citocinas com o
VEGF e sugerem que a aplicação do BVZ pode não só reduzir a proliferação vascular através
do efeito direto ao VEGF, mas também modular a resposta inflamatória através de redes de
citocinas putativas (116-120) (116) (118-120).
Nas células MIO-M1, o VEGF diminuiu após o tratamento com 0,50 mg.ml-1 de BVZ
por 24 horas, indicando dose-tempo dependência. Vimos também que, em 12 horas, a
depleção do VEGF já estava ocorrendo, o que sugere que a captura desta proteína pelo BVZ
ocorre de maneira simultânea ou nas primeiras horas de tratamento.
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Provavelmente, a falta de VEGF solúvel estimulou as células Muller à induzirem a
produção de VEGF; fato este evidenciado pelo aumento da transcrição também de maneira
dose-dependente. Este evento pode ser uma resposta adaptativa das células frente à
diminuição da oferta de VEGF na matriz extracelular no microambiente da cultura (121).
Estudos clínicos sinalizam que os efeitos benéficos do uso de BVZ possa ser
temporário. Diferentes grupos de pesquisadores observaram casos de efeitos adversos após
várias sessões de injeções repetidas de BVZ

(31, 122, 123)

como a oclusão arterial,

extravasamento vascular ou descolamento da retina, especialmente nos casos de retinopatia
diabética proliferativa (9, 19).
Sabemos que a multifuncionalidade do VEGF é bem descrita na literatura

(16)

e sua

relação de neuroproteção para o tecido retiniano vem ganhando destaque nos trabalhos
sobre as drogas antiangiogênicas (10, 124, 125).
Brar e col., 2010, também evidenciaram o papel citoprotetor do VEGF para as células
ganglionares da retina e sugeriram que o BVZ pode privar a retina desta citoproteção por
meio da neutralização do VEGF (124).
Virtualmente, todas os estímulos na retina induzem a reatividade das células de
Müller, que suportam a sobrevivência de neurônios ou aceleram o progresso de
degeneração neuronal

(126)

. A modulação da gliose é uma estratégia promissora para

restaurar a homeostase retiniana e se o estímulo persistir haverá uma perturbação desse
equilíbrio na plasticidade das células da retina (127).
As células gliais reativas, astrócitos e Muller, induzem a produção de citocinas e
fatores neurotróficos e neurogênicos, como o VEGF, que são importantes na neuroproteção,
sobrevivência e regeneração neuronal. Alguns eventos necessários para estes fatos, são a
diminuição da morte celular e hipertrofia, que leva essas células a uma superexpressão dos
filamentos intermerdiários como GFAP e vimentina. O aumento da expressão desses
filamentos podem estar relacionadas com os eventos de remodelação da membrana na
camada limitante externa da retina, na estabilização das células de Müller ou na estabilidade
mecânica da retina (128).
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Estudos clínicos e histopatológicos sobre a toxicidade do BVZ no tecido retiniano de
coelhos não demonstraram efeitos tóxicos na retina

(8, 129)

. Zayit-Soudry e col., 2011

(130)

,

investigaram os efeitos do BVZ injetado em olhos de coelhos, de 11 e 25 dias de idade, e não
encontraram alterações retinianas no eletrorretinograma e no potencial visual evocado dos
animais tratados quando comparados com os não tratados. Também não encontraram danos
estruturais ou aumento no GFAP nos olhos tratados.
Iandiev e col., 2011, avaliaram os efeitos do BVZ em retinas de porcos adultos e não
foi observado danos na análise da ultraestrutura retiniana. Eles afirmaram ainda que, o
tratamento com BVZ não causa gliose, como indicaram os resultados da imunolocalização
das proteínas GFAP, vimentina e glutamina sintetase, ou apoptose, vistos pelos marcadores
caspase-3 e -9 (48).
A pesquisa de Fusco e col., 2012 (115), avaliou coelhos juvenis que receberam injeção
intravítrea de BVZ em um olho tendo o outro avaliado como controle. O grupo observou um
menor número de células em apoptose, mais células em proliferação e maior reatividade
glial nas retinas tratadas. Este estudo sugeriu que o VEGF desempenha um papel importante
no controle da diferenciação e morte celular e que o uso de BVZ pode causar a gliose.
Nos nossos estudos com explante de retinas de ratos, observamos que, apesar do
BVZ não alterar a morte celular, levou ao aumento de vimentina e diminuição de GFAP e
neurocam no tecido, indicando uma alteração na diferenciação e dano ao tecido glial (47, 92)
Neste estudo, sobre reatividade glial, os processos de transcrição do GFAP e
vimentina mostraram um aumento após o tratamento com BVZ de maneira tempo-dosedependente, corroborando com o comportamento celular esperado em um evento de
gliose.
Avaliando a intensidade da marcação destas proteínas, observamos a diminuição do
GFAP na concentração mais baixa estudada e o efeito se estabiliza na concentração mais
alta, ao passo que a vimentina não sofreu alterações.
A diminuição do GFAP e o aumento da caspase-3, durante suas traduções, diferem
dos achados de Fusco e col., 2012

(11).

Como sabemos, o GFAP é filamento intermediário de

glia diferenciada e a sua diminuição pode estar relacionada a uma possível de-diferenciação
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celular causada pela depleção do VEGF. Talvez, de maneira putativa, isso leve às células de
Muller, que já possuem características de células tronco, a voltarem em um estágio
indiferenciado tão acentuado que, dependendo dos estímulos que receberem, poderão se
diferenciar em neurônios (70, 131, 132).
O fato da vimentina não ter alterado nos tempos estudados é esperado, uma vez que
ela é um filamento intermediário de glia indiferenciada e até o momento o processo de dediferenciação pode estar no início, visto que o GFAP ainda está presente. A diminuição da
tradução do GFAP e o aumento da transcrição da vimentina vão ao encontro dos resultados
obtidos por Miguel e col., 2012

(47, 115)

, onde foi aventado um possível atraso na

diferenciação retiniana pelo BVZ, independente da diferença de modelos experimentais.
Referente a sobre morte celular, nossos resultados também sugerem um papel
neuroprotetor do VEGF. Apesar dos resultados do MTT indicarem que a viabilidade celular se
manteve estável em todas as condições testadas, nossos achados da intensidade da
marcação para a caspase-3 indicam que a depleção do VEGF pode induzir a morte celular por
apoptose. Os resultados da transcrição deste gene podem inferir uma tentativa das células
de Muller em manter um equilíbrio na mortalidade, diminuindo a transcrição desta proteína.
O mesmo comportamento é observado para a beclina-1 nas dose e tempos mais altos que
foram estudados neste trabalho.
Na menor concentração testada, a expressão da beclina-1 diminuiu em ambos
processos celulares estudados, o que indica um feeback negativo das células de Muller para
reduzir a taxa de autofagia de organelas, talvez como uma resposta também neuroprotetora
ao BVZ.
Sabemos que a morte celular é um evento fisiológico para renovação do organismo
(54)

. A diminuição da transcrição da beclina-1 e o aumento da tradução caspase-3, até mesmo

nos controles, podem infere que as células estejam no meio desta renovação celular.
Ferriero, em 2005, afirmou que os genes envolvidos na angiogênese e que mediam a
neuroproteção, como fator de indução de hipóxia, VEGF e Eritropoetina estão
superexpressos durante a lesão isquêmica e reparo neural (133).
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Jee e Lee, 2012, também aventaram a correlação da abstenção do VEGF pelo BVZ
estar intimamente ligada com a morte celular programada. Em um estudo com coelhos, a
morte celular foi avaliada pela marcação imunohistoquímica da caspase-3 e -9 por TUNEL.
Os animais tratados com BVZ apresentaram uma maior quantidade de células em apoptose
do que o grupo controle e uma menor intensidade de marcação e expressão gênica para
VEGF também foram observadas (134).
Em contrapartida, Turcku e col, 2013, avaliaram os efeitos do BVZ na morte celular
por meio de estudos histopatológicos e concluíram que o tratamento com o BVZ não
aumenta a intensidade de marcação de caspase-3 ou p53 nos coelhos tratados (135).
A autofagia e apoptose são eventos importantes para o desenvolvimento e
remodelamento de tecido normal patológico. Em fotorreceptores degenerados, a autofagia
parece participar da morte celular iniciando a apoptose (58, 136).
O nosso grupo, em um estudo recente, mostrou que não há interferência do BVZ na
morte celular, tanto por autofagia quanto por apoptose em explantes de retinas, pois a
análise da expressão gênica e da síntese proteica de beclina-1 e caspase-3 foram
semelhantes entre os grupos controle e tratado com o BVZ (36).
Recentemente, nós publicamos o primeiro estudo avaliando os efeitos do BVZ em
proteoglicanos de matriz extracelular, fosfacam e neurocam, e de superfície celular,
sindecam-3, que são capazes de, entre outras atividades fisiológicas, modular a
neurogênese. Demonstramos, em explantes de retinas de ratos prematuros, que houve uma
diminuição da transcrição e tradução do neurocam nos grupos tratados, e sugerimos que o
BVZ interfere na maturação do tecido retiniano, podendo estabelecer redes neurais
anormais in vivo. Entretanto, Inatani e col., 2000, afimaram que o neurocam está
superexpresso na isquemia retiniana (137, 138).
O fosfacam e o neurocam são expressos durante os primeiros dias de nascimento,
atingem seus picos de expressões em P7 e depois começam a decair, ficando em níveis
praticamente indetectáveis na fase adulta (82). Em condições adultas e patológicas, eles são
sintetizados pelos astrócitos e células de Müller. Devido às suas propriedades inibitórias no
desenvolvimento axonal, pode-se inferir que suas expressões nessas situações estão
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relacionadas à uma tentativa de limitar a extensão da lesão, tornando-a localizada e que não
haja comunicação destas células com outros neurônios sadios. É passivo de compreender,
então, que a supressão de uma molécula inibitória do tecido retiniano faz com que haja,
portanto, uma rede neuronal anormal.
Os nossos resultados, nas células de Muller, mostraram que com o tratamento do
BVZ, a transcrição do fosfacam diminuiu durante todos os tempos testados e concentrações
de BVZ aplicadas, entretanto, de acordo com a literatura, o fosfacam deveria estar
superexpresso para a proteção do tecido retiniano.
Em relação ao neurocam, o aumento da intensidade da sua marcação, sugere que as
células de Muller possam proteger, in vivo, os neurônios em um tecido retiniano e, a
diminuição da sua transcrição implica que as células buscam sempre um equilíbrio na
regulação gênica de todas as proteínas envolvidas em um evento.
Observamos, ainda, que a expressão do neurocam e do VEGF não estão
correlacionados no tratamento com BVZ como relacionam-se na isquemia retiniana, aonde
ambos estão aumentados (138).
Com base no exposto, tanto os relatos da literatura quanto os nossos achados nos
permite observar que, embora o BVZ possa desempenhar o seu papel desejado, que é o de
inibir o VEGF, após certo tempo mediou uma resposta de modulação das células gliais.
Desta forma, é muito provável que o BVZ tenha níveis de ativação e de concentrações
ótimas para diferentes genes e proteínas envolvidos nos processos entre a transcrição,
tradução e maturação da proteína final, ou seja, algumas concentrações são capazes de
ativar a transcrição num dado momento, mas não a tradução ou vice-versa.
Embora não tenhamos realizados estudos pós-traducionais, sabemos que na síntese
de proteínas há eventos que ocorrem no retículo endoplasmático e aparelho de Golgi e que
são regulados de acordo com a necessidade do tecido. Portanto, além de seu efeito na
tradução, não podemos descartar um possível efeito da depleção do VEGF sobre o processo
de pós-traducional que ocorre nessas organelas.
Baseado nos nossos resultados e nos estudos anteriormente descritos, podemos
supor que a falta do VEGF possa interferir na formação de transcritos primários, nos níveis
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de manutenção do RNAm maduro dessas moléculas, nas enzimas e moléculas envolvidas na
leitura dessas mensagens. No entanto, não há estudos suficientes para inferir o modelo de
ação do BVZ nesses processos.
Os nossos achados mostram que a abstenção do VEGF tem ação na modulação das
moléculas analisadas, tanto nos níveis dos transcritos, quanto nos níveis proteicos. Essa
modulação gênica e proteica das moléculas envolvidas em diversos eventos celulares pode
estar associada a uma resposta adaptativa das células da retina em reparar os efeitos
provocados pela depleção de VEGF, através da indução dos mecanismos de neuroproteção,
proliferação e sobrevivência celular, que as mantêm biologicamente ativas em cultura.
Futuros estudos utilizando células de Muller de glia devem ser realizados para
corroborar com os achados deste trabalho. Desta forma, afirmamos que a alteração na
expressão dessas moléculas evidencia o papel neuroprotetor e neurogênico do VEGF para o
sistema nervoso central ao passo que, se bloqueado, sua síntese é requisitada pelas células
de Müller, evidenciadas pela modulação do GFAP e caspase-3 e consequentemente, pelo
aumento na produção do próprio VEGF.
A pesquisa e inovação de novos fármacos que visam o bloqueio dos proteoglicanos
inibitórios de neuritos, como o neurocam o fosfacam, pode ser uma abordagem promissora
para a regeneração neuronal.
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CONCLUSÃO
O nosso estudo nos permite concluir que a depleção do VEGF pelo BVZ causa:

 Ação antiangiogênica em ratos, apesar de ser um anticorpo monoclonal
humanizado.
 De-diferenciação nas células de Muller; via GFAP e vimentina;
 Comprometimento à neuroproteção do tecido retiniano; mediado por
caspase-3, beclina-1 e fosfacam;
 Modulação da morte celular por apoptose e por autofagia;
 Estabelecimento de redes neuronais anormais, via fosfacam;
 Resposta neuroprotetora, via neurocam;
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ANEXOS
ANEXO I - Sequências de primers humanos e números no gene bank dos mesmos
usados nos experimentos de PCR em Tempo Real para a linhagem celular humana MIOM1 e ratos lister.

SIGLA

SEQUÊNCIA DE PARES DE BASES (pb)
Senso

Senso

Senso

Senso

Senso

Senso

Senso

NM_0033803.1

167

NM_006395.2

121

NM_012996.5

89

NM_005529.5

189

NM_014654.3

5’ TGC AAC CTT CCA CAT TC 3’
5’ TTC CAC GGG AAC ACT G 3’
5’ CAG TGG AGG CCG ACT TCT T 3’
5’ TGG CAC AAA GCG ACT GGA 3’
5’ TGG GTG GTT GA TGA GTG AA 3’
5’ AGC CTG AAG AAA GCA AAC CA 3’
5’ TGC CTC AGA AGA GTA TCC T 3’

FOSFACAM
Antisenso

70
5’ TCC AGC AGC TTC CTG TAG G 3’

NEUROCAM
Antisenso

NM_002055.4

5’ GAG AAC TTT GCC GTT GAA G 3’

CASP-3
Antisenso

78
5’ TTC CCT TTC CTG TCT GAG TCT CA 3’

BECL-1
Antisenso

NM_001171623.1

5’ TCT CTC GGA GTA TCT GGG GAA CTG 3’

VIM
Antisenso

91
5’ TTT CTT GCG CTT TCG TTT TT 3’

GFAP
Antisenso

ACESSO AO
GENEBANK

5’ CCC ACT GAC GAG TCC AAC A 3’

VEGF
Antisenso

QTDE. DE pb

5’ CTT GTC AGG CTT CTG GTA T 3’
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Senso

5’ GCA GGG GGG AGC AAA AGG GT 3’

GAPDH
Antisenso
Senso

NM_002046.4

179

NM_031653.2

201

NM_134356.1

130

NM_022402.2

5’ TGG GTG GCA GTG ATG GCA TGG3’
5’ GAG CCA GCG AAG CCA CAC T 3’

VEGF120
Antisenso

5’ GAT CAG CCC GAA GGA GAA GG 3’

Senso

5’ TGG GAC TGA AAG TGT TAG TCG 3’

VEGF164
Antisenso

5’ GGA GTT TGG CAG GAG GTT CTG 3’

Senso

5’ ACC TGG TAA CCC TGG AAG TGA 3’

ARBP
Antisenso

155

5’ AGC GAA GGT CAA GCG ATA GC 3’
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ANEXO II - Tampões utilizados na técnica de Western Blotting

 Tampão de Extração
Cloreto de Guanidina: 4 M
Acetato de Sódio: 50 mM (pH=6,0)
6-amino-hexanóico: 0,1 M
EDTA: 10 mM
NEM: 1 mM
Benzamidina HCL: 5 mM

 Tampão de amostra
Solução A
Tris: 6,06 g
SDS 20%: 2 mL
H2O q.s.p. 1000 mL
Solução A: 2,5 mL
SDS 20%: 2,5 mL
Glicerol: 2,0 mL
EDTA 0,1 M: 0,1 mL
Β-mercaptoetanol: 50 µL
Loading buffer (Blue Juice 10x, Invitrogen): 50 µL
H2O q.s.p. 18,5 mL

 Lower (pH=8,8)
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Tris: 1,5 M
SDS: 0,4 %

 Upper (pH=6,8)
Tris: 0,5 M
SDS: 0,4%

 Tampão de corrida (pH=8,8)
Tris: 0,25 M
Glicina: 1,92 M
SDS: 1%
H2O q.s.p. 1000 mL

 Acrilamida/Bis
Bis: 0,8 %
Acrilamida: 30%

 Gel SDS-PAGE 6%
Lower:
H2O: 3,6 mL
Lower: 1,2 mL
Acrilamida/Bis: 1,2 mL
Solução de Persulfato de Amônio (APS) 10%: 38,4 µL
TEMED: 4,8 µL
Stacking/ Upper 3%:
H2O: 2,64 mL
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Upper: 1,12 mL
Acrilamida/Bis: 0,72 mL
APS 10%: 25 µL
TEMED: 5 µL

 Tampões de lavagem
A) Solução TBS 10x (pH=7,5)
NaCl: 1,6 M
Tris: 1 M
H2O q.s.p. 1000 mL
 Solução TBS 1x
TBS 10x: 100 mL
H2O q.s.p. 900 mL
B) Solução TBS 1x + Tween 20-0,1% (TBS-T)
TBS 1x: 1000 mL
Tween 20: 1 mL
C) Solução TBS1x + Tween 20-0,1% + 5% BSA
TBS-T: 200 mL
BSA: 10g
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