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RESUMO 

 

Oliveira N. Determinação dos exossomos como os responsáveis pelo efeito 

cardioprotetor parácrino das células tronco mesenquimais pós-infarto agudo do 

miocárdio. [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo, 2019. 

 

O suprimento inadequado do fluxo sanguíneo para o tecido cardíaco e a morte 

de cardiomiócitos são eventos importantes na deterioração cardíaca pós-infarto 

do miocardio (IAM), que associados a baixa capacidade regenerativa dos 

cardiomiócitos contribuem com as altas estatísticas de morbi-mortalidade 

associada às doencas cardiovasculares em todo o mundo. O transplante de 

células estromais do tecido adiposo adulto (ASC) pós-IAM resulta em melhoras 

estruturais e funcionais decorrentes da diminuição de apoptose em 

cardiomiócitos, aumento da densidade vascular e redução/modificação da 

fibrose e da cicatriz. Entretanto, a baixa eficiência da retenção das ASCs 

transplantadas e a incapacidade de geração de novos cardiomiócitos limitam o 

efeito das ASCs na regeneração cardíaca, mas ainda assim as ações 

paracrinas contribuem para a reparação do órgão. Os efetores dessa resposta 

não foram elucidados e por isso, testamos a hipótese de que exossomos 

derivados de ASCs contribuem para os efeitos cardioprotetores do transplante 

de células mesenquimais. Utilizamos as células alvo cardíacas sob condições 

que mimetizam o microambiente do tecido isquêmico para verificar a hipótese e 

por fim a validamos no organismo inteiro no modelo de infarto experimental em 

ratos.  Os exossomos derivados de ASC influenciaram processos chave na 

reparação cardíaca, promoveram a proliferação de cardiomiócitos neonatais 

(CM) submetidos à hipóxia, além de induz proliferação e potencializar a 

formação de tubos de células endoteliais microvasculares cardíacas sob 

normóxia (CMEC). Também modularam o fenótipo de fibroblastos cardíacos 

submetidos à hipóxia, induzindo redução na proliferação e atenuação da 

diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, bem como diminuiu a 

expressão de colágeno do tipo I e III. Além disto, induziram a diferenciação de 

macrófagos derivados de medula óssea e o meio condicionado desses 



 

 

 

 

macrófagos diferenciados promoveram proliferação nos cardiomiócitos 

neonatais. Finalmente, validamos o potencial reparativo dos exossomos de 

ASC in vivo para avaliar o potencial de modular a reparação cardíaca em ratos 

pós-IAM e observamos inibição da apoptose em cardiomiócitos e 

espessamento da cicatriz que sugere que a mesma apresenta tecido viável 

indicando um remodelamento pós o IAM menos acentuado. A fim de entender 

qual o mecanismo por trás da cardioproteção mediada por exossomos, foi 

realizado um ensaio de microarranjo de miRNAs   dos exossomos extraídos de 

ASC e utilizando uma abordagem in silico para enriquecimento, selecionamos 

os microRNAs das famílias miR-199a, miR-146b, miR-425 e miR196a como 

possíveis mediadores dos efeitos cardioprotetores para serem validados 

isoladamente e em conjunto futuramente. Em síntese, fornecemos evidências 

para o papel modulatório dos exossomos na proliferação de células cardíacas e 

endoteliais, na diferenciação de fibroblastos a miofibroblastos, e na 

diferenciação de macrófagos que são eventos importantes para o reparo 

cardíaco e que em muito recapitulam o observado em resposta ao enxerto de 

ASC. Os dados in vivo corroboram estes achados in vitro e suportam a 

hipótese de que os exossomos são efetores cardioprotetores da sinalização 

parácrina de ASC. 

 

Descritores: infarto do miocárdio, miócitos cardíacos, células-tronco, tecido 

adiposo e exossomos.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Oliveira N. Exosomes as key players in the paracrine cardioprotective effects of 

mesenchymal stem cells after acute myocardial infarction. [Thesis]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2019. 

 

The inappropriate blood supply to the heart tissue and cardiomyocyte death are 

important events in cardiac deterioration post-myocardial infarction (AMI), which 

combined with cardiac myocytes regeneration inability, contribute to the high 

morbidity and mortality statistics associated with cardiovascular diseases 

worldwide. Post-myocardial infarction transplantation of adult adipose tissue 

stromal cells (ASC) results in structural and functional improvements due to 

decreased apoptosis in cardiomyocytes, increased vascular density and 

reduced/ modified a fibrotic scar. These effects are mediated by a paracrine 

effect exerted by ASC in the infarcted myocardium. However, the effectors of 

this response are yet to be elucidated. Thus, we tested the hypothesis that 

ASC-derived exosomes contribute to the cardioprotective effects of 

mesenchymal cell transplantation. To do so, we used cardiac target cells under 

conditions that mimic the ischemic tissue microenvironment and finally validate 

the results in the whole organism in the experimental rat infarction model. We 

found that ASC-derived exosomes influence key processes in cardiac repair, 

such as proliferation of hypoxia-induced neonatal cardiac myocytes (CM), 

proliferation, and formation of normoxic cardiac microvascular endothelial cell 

(CMEC) tubes. They also modulated the phenotype of hypoxia-induced cardiac 

fibroblasts, attenuating their proliferation and   differentiation into 

myofibroblasts, as well as reduced synthesis of type I and III collagens 

expression. Additionally, ASC-derived exosomes induced the differentiation of 

bone marrow-derived macrophages and treatment of neonatal cardiac 

myocytes with the conditioned media of these differentiated macrophages 

promoted cell cycle progression. Finally, we validated the reparative potential of 

ASC exosomes in vivo to assess their potential of modulating cardiac repair in 

post-AMI rats and observed apoptotic inhibition in cardiac myocytes and 

presence of viable tissue in a thicker scar when compared to sham, suggesting 



 

 

 

 

that treatment with exosomes culminated in a less pronounced post-AMI 

cardiac remodeling. In order to determine the underlying mechanism of the 

exosome-associated cardioprotective response, a microarray assay of the 

exosome-extracted miRNAs from ASC was performed followed by an in silico 

enrichment approach, through which we selected the miRNA families miR-199a, 

miR-146b, miR-425 e miR196a as possible mediators of exosome 

cardioprotection to be validated in future. In synthesis, we provided evidence of 

a modulatory role of exosomes in the proliferation of cardiac and endothelial 

cells, fibroblast differentiation to myofibroblasts, and macrophage differentiation, 

key events taking place during cardiac repair and that recapitulate the observed 

outcomes in response to ASC graft post-AMI. In vivo data corroborate the in 

vitro findings and support the hypothesis that exosomes are cardioprotective 

effectors of the ASC paracrine signaling. 

 

Keywords: myocardial infarction, myocytes cardiac, stem cells, adipose tissue 

and exosomes. 
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1. Introdução 

As doenças cardiovasculares – o Infarto Agudo do Miocárdio 

 

Todos os anos milhares de pessoas vão a óbito devido a doenças 

cardiovasculares, que constituem a principal causa de mortalidade mundial nos 

últimos 15 anos. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

apontam que em 2016 as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 

um total de 17,9 milhões de mortes (1) e no Brasil, os dados do departamento 

de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) de 2014 revelam 

exatamente o mesmo cenário mundial, sendo as doenças cardiovasculares 

responsáveis por aproximadamente 30 % das mortes no país (2). Dados 

obtidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia através de um indicador do 

número de mortes por doenças cardiovasculares estimam que em 2017 foram 

383 mil óbitos, sendo mais de mil mortes por dia e cerca de uma morte a cada 

90 segundos (3). Dentre as doenças cardiovasculares o acidente vascular 

encefálico e o infarto agudo do miocárdio (IAM) são os principais responsáveis 

pela alta mortalidade, sendo fatores alarmantes.  

A doença isquêmica do miocárdio é responsável por 9,4 milhões de 

óbitos anuais, representando 16,6 % das mortes do mundo todo (1). No Brasil a 

estimativa é de 100 mil casos anuais. De acordo com dados computacionais da 

Associação Americana do Coração, a cada 40 segundos um americano terá 

um IAM e desses, 14 % irão a óbito (4). O IAM geralmente ocorre devido a uma 

mudança súbita e imprevisível da placa aterosclerótica estável, que sofre uma 

ruptura ou erosão. Consequentemente, ocorre a formação de um trombo, o 

qual pode ocluir parcialmente ou totalmente as artérias coronarianas. A 

principal manifestação do infarto agudo do miocárdio é angina pectoris, 

consequência de um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio 

miocárdico, resultando em isquemia miocárdica.  Estima-se que um período de 

20-30 min de isquemia já é suficiente para induzir alterações drásticas, como 

parada da fosforilação oxidativa e perturbação do equilíbrio iônico nos 

cardiomiócitos. Logo, uma isquemia miocárdica prolongada gera danos 
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celulares irreversíveis, como a morte de bilhões de cardiomiócitos e, 

consequentemente, alteração na homeostasia do órgão (5). Uma vez que 

cardiomiócitos adultos apresentam baixíssima capacidade regenerativa 

(aproximadamente 1 % dos cardiomiócitos entram em ciclo celular por ano) (6), 

após sua perda, o coração não é capaz de gerar cardiomiócitos suficientes 

para preencher a área lesionada. Assim, o reparo da área infartada será 

realizado por fibroblastos cardíacos, formando um tecido fibrótico, o que 

mantém a integridade estrutural do coração, prevenindo ruptura, mas que é 

incapaz de desempenhar função contrátil, levando a um comprometimento da 

função cardíaca global em longo prazo (7, 8).  

O remodelamento ventricular pós-infarto está diretamente relacionado 

com o prognóstico desses pacientes. Alterações estruturais, funcionais e 

geométricas que envolvem tanto o miocárdio infartado quanto o miocárdio não 

infartado levam à dilatação da câmara, aumento da esfericidade do ventrículo e 

disfunção cardíaca, um quadro que pode evoluir para insuficiência cardíaca (9).  

 

Mecanismos celulares e moleculares do reparo cardíaco pós-infarto 

agudo do miocárdio  

 

O coração adulto de mamíferos é composto por uma complexa e 

interdependente comunidade de células. Além dos cardiomiócitos, o coração 

contém inúmeras células intersticiais como os fibroblastos, células vasculares 

(células endoteliais, pericitos e células musculares lisas) e células imunológicas 

(macrófagos, mastócitos e células dendríticas) (10). Todos esses tipos de 

células contribuem para a estrutura e função normais do coração, além de 

desempenharem papel importante no processo de reparo cardíaco, uma vez 

que cardiomiócitos são as células mais prejudicadas pelo evento isquêmico 

devido à sua alta demanda energética. Durante o infarto, a oclusão das artérias 

coronarianas resulta em uma imediata parada do metabolismo aeróbico dos 

cardiomiócitos que passam a usar vias alternativas para gerar ATP (como a 

glicólise anaeróbica), resultando em um rápido acúmulo de lactato no miocárdio 

isquêmico. Caso o fluxo sanguíneo não seja restaurado rapidamente, milhões 
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de cardiomiócitos morrem, quer seja por necrose ou apoptose. A necrose dos 

cardiomiócitos ativa uma intensa cascata inflamatória que dará o início ao 

processo de reparo cardíaco (5). 

O reparo do coração infartado depende de uma sequência de eventos 

que podem ser classificados em três fases distintas, mas que se sobrepõem: a 

fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação (11). A fase 

inflamatória é caracterizada pela ativação de mecanismos da imunidade inata, 

que envolvem a expressão de citocinas e quimiocinas pro-inflamatórias, 

levando ao recrutamento de neutrófilos e células mononucleares ao sítio da 

lesão. Estas células limpam a área infartada de células mortas e dos restos de 

matriz extracelular, preparando o tecido para a formação da escara fibrótica (9, 

12). A supressão da sinalização pró-inflamatória dá lugar à fase proliferativa, 

caracterizada por aumento no número de fibroblastos, que se diferenciam em 

miofibroblastos e secretam matriz extracelular rica em colágenos do tipo I e III. 

Já a fase de maturação é associada à apoptose das células reparativas e pela 

formação da escara fibrótica, onde o ventrículo sofre dilatação para 

manutenção da função ventricular manter e os segmentos não infartados 

passam por extensa remodelação devido à sobrecarga de pressão e volume 

(13). 

 

A inflamação e o papel dos macrófagos no reparo cardíaco  

 

A inflamação ocorre naturalmente em resposta a lesão e é pré-requisito 

para a remodelação, regeneração e formação de cicatriz. O aumento das 

concentrações séricas de moléculas conhecidas como associadas ao perigo 

quando liberadas após necrose tecidual, promovem a ativação do sistema 

imune inato (14, 15). 

Essa intensa, porém transiente reação inflamatória é caracterizada pela 

infiltração de células mononucleares e mastócitos no miocárdio lesado e pela 

liberação de citocinas pró-inflamatórias (como fator de necrose tumoral [TNF], 

IL-1β e membros da família IL-6) que irão modular essa resposta (16). Após o 

recrutamento de monócitos para as regiões infartadas, essas células 
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amadurecem e se diferenciam em macrófagos impulsionados por citocinas, 

incluindo M-CSF (fator de estimulação de colônias de macrófagos) (17). 

Tradicionalmente, os macrófagos no infarto são vistos como células 

fagocitárias que eliminam as células mortas e os restos de matriz extracelular 

da região infartada, além de exercerem papéis regulatórios na inflamação, 

fibrose e angiogênese. No ambiente dinâmico do infarto, os macrófagos podem 

adquirir fenótipos diferentes (18). O conceito sugerindo recrutamento de duas 

populações polarizadas de macrófagos (classicamente ativados [M1] e 

alternativamente ativados [M2]) no infarto representa um modelo representativo 

do repertório de macrófagos encontrados in vivo (19).  

Na cinética da resposta inflamatória, observa-se um predomínio de uma 

população em repressão da outra. Em camundongos, na fase aguda do infarto 

(aproximadamente no terceiro dia pós-lesão), ocorre um influxo de neutrófilos e 

macrófagos pró-inflamatórios M1, que fagocitam os detritos e secretam 

citocinas como IL-1β, IL-6 e TNF-α, resultando em amplificação da resposta 

inflamatória. Na fase de reparo, verifica-se a proeminente presença de 

macrófagos M2, que secretam citocinas imunomodulatórias como IL-10 e TGF-

β, além de estimularem a angiogênese (10). A repressão oportuna da 

inflamação é necessária para permitir a substituição tecidual e evitar respostas 

exacerbadas, que podem acentuar a lesão e promover um remodelamento e 

disfunções adversas, tais como perda de cardiomiócitos, supressão da função 

sistólica, aumento dos processos de degradação da matriz levando à dilatação 

da câmara, aumento da degradação tecidual causando perda da integridade da 

parede ventricular e ruptura cardíaca (9, 10, 13). 

Fibroblastos cardíacos também participam da inflamação e são os 

principais impulsionadores da reparação fibrótica, uma vez que também 

secretam TGF- β, uma molécula que está criticamente envolvida na supressão 

da inflamação e ativação de um programa pro-fibrótico nos próprios fibroblastos 

(20). 
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Fibroblastos e miofibroblastos na lesão cardíaca  

 

Os fibroblastos cardíacos representam aproximadamente 10% de todas 

as células cardíacas e apresentam um papel crucial no reparo cardíaco pós-

infarto (21). Eles possuem diversas funções, dentre elas: manutenção da 

integridade estrutural do coração, estimular a angiogênese e modulação da 

inflamação. A fim de desempenharem essas funções, fibroblastos exibem 

notável plasticidade, passando por alterações fenotípicas dinâmicas em 

resposta a mudanças no microambiente (22), além de responderem a uma 

variedade de estímulos mecânicos, elétricos e químicos fundamentais à 

manutenção da função cardíaca normal (23).   Assim, o papel dos fibroblastos 

se estende desde a regulação da inflamação, até a sua contribuição para a 

formação de cicatriz e remodelação da matriz extracelular (13). Embora 

tradicionalmente vistos como meras células produtoras de matriz extracelular, 

durante as primeiras 24-72 horas após o infarto, os fibroblastos adquirem um 

fenótipo pró-inflamatório, capaz de secretar citocinas, quimiocinas e enzimas 

remodeladoras da matriz extracelular (24). Durante a fase proliferativa da 

cicatrização, diversas células (macrófagos, mastócitos e cardiomiócitos) 

liberam fatores de crescimento, tais como fator de crescimento de fibroblastos 

(FGF-2) (25), angiotensina II e fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF)(26, 27), que induzem intensa proliferação de fibroblastos intersticiais, 

tornando-os o tipo celular predominante no miocárdio infartado (13, 22). A 

supressão da síntese de sinais pró-inflamatórios como IL-1β, a expressão e 

deposição de matriz extracelular como fibronectina ED-A, e a produção e 

secreção de TGF-β, desencadeiam o aparecimento de miofibroblastos no local 

da lesão, caracterizados pela expressão de actina de músculo liso α-SMA (28; 

29, 30). 

Após os fibroblastos serem ativados para se diferenciar em 

miofibroblastos, esses convergem para região lesada e aceleram a síntese e 

deposição de colágeno, em especial o colágeno do tipo III, observado já no 

terceiro dia pós-indução de infarto em ratos (31). A produção de colágeno tipo I 

é mais lenta e os níveis máximos dessa proteína são menores que os do 

colágeno tipo III (32). Além disso, miofibroblastos também são responsáveis 
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por regular a deposição de outros componentes da matriz extracelular como 

fibronectina, laminina e proteoglicanos e de inibidores da degradação da 

matriz, como as metaloproteinases. Com isso, ocorre substituição dos 

cardiomiócitos necróticos e formação da cicatriz de fibrose para manter a 

integridade do coração infartado (7, 22, 33). 

 

Células-tronco e a terapia celular 

 

Devido ao avanço nas últimas três décadas em estratégias terapêuticas 

para o tratamento do IAM como, por exemplo, a terapia de reperfusão ou de 

restauração do fluxo sanguíneo, angioplastia coronariana, cirurgia de 

revascularização e a introdução de tratamento medicamentoso com novos 

fármacos, tem se observado uma redução significativa da mortalidade durante 

os primeiros 30 dias do pós-lesão (34). O aprimoramento da terapia de 

reperfusão precoce, por exemplo, teve um impacto muito positivo na sobrevida 

dos pacientes pós-infarto, pois contribuiu para resolver o problema da isquemia 

miocárdica, como a redução do tamanho do infarto (35). Contudo, essas 

terapias não foram capazes de atuar na área infartada repondo os 

cardiomiócitos perdidos, o que gera um aumento no risco de remodelamento 

do ventrículo esquerdo em consequência da perda de tecido contrátil, podendo 

levar a um quadro de insuficiência cardíaca (36). 

Nesse contexto, terapias adjuvantes, como a administração de células-

tronco no coração infartado, ganharam destaque nas últimas décadas por 

serem potenciais agentes terapêuticos (37). Acreditava-se que essas terapias 

alternativas poderiam de certa forma, reduzir a perda de cardiomiócitos – 

reduzindo a morte celular, estimulando a revascularização da região isquêmica 

através da angiogênese e também estimulando a regeneração dos 

cardiomiócitos, a fim de diminuir a escara de fibrose (35).  

As células-tronco são células indiferenciadas capazes de se dividir e 

diferenciar em diversos tipos celulares (38). Existem vários tipos de células-

tronco, que são classificadas em dois grupos principais: células-tronco 

embrionárias, que se originam da massa celular interna do blastocisto, e 
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células-tronco adultas, que estão presentes em diferentes tecidos (39). A ideia 

de que as células-tronco teriam a capacidade de se diferenciar em 

cardiomiócitos e com isso substituir os que foram perdidos durante o evento 

isquêmico, gerou muita especulação no final da década dos anos 90, 

cogitando-se o que teria sido impensável até então, a regeneração miocárdica 

(40). Nesse cenário, as células-tronco embrionárias se apresentaram como 

perfeitas candidatas, uma vez que isoladas possuem a capacidade de se dividir 

indefinidamente e de se diferenciar em qualquer tipo celular (41). Embora 

essas células sejam incapazes de diferenciação espontânea em 

cardiomiócitos, elas podem ser direcionadas para se diferenciarem em 

cardiomiócitos ou células progenitoras (34). Todavia, questões éticas e o risco 

de surgimento de teratomas levaram à busca pelo uso de células-tronco 

adultas ou progenitores celulares como alternativas (42, 43). 

As células-tronco adultas podem ser classificadas em dois grupos 

principais: células-tronco hematopoiéticas, que se diferenciam em células 

sanguíneas, e células-tronco mesenquimais (MSCs) que podem se diferenciar 

numa variedade de tipos celulares (37). O uso das MSCs para fins terapêuticos 

surge então como uma fonte interessante por serem geneticamente estáveis, 

apresentarem possiblidade de cultivo in vitro com alta capacidade de expansão 

e facilidade de isolamento, além de possuírem fortes propriedades 

imunomoduladoras (44).   

 

Células-tronco mesenquimais 

 

Entre os tipos celulares usados como terapêutica celular na regeneração 

cardíaca, as MSCs são uma das mais atraentes por várias razões. Elas estão 

livres das preocupações éticas, oncológicas e imunológicas das células-tronco 

embrionárias (45); podem ser facilmente isoladas de diferentes tecidos, 

incluindo medula óssea, sangue periférico, cordão umbilical e tecido adiposo 

(46) e apresentam fácil crescimento e expansão em cultura, tolerância à 

hipóxia e baixo potencial imunogênico. Além disso, as MSCs secretam fatores 



 

 

8 

 

 

 

angiogênicos e a atividade imunossupressora dessas células foi evidenciada 

tanto in vitro quanto in vivo (46-48).   

As MSCs são células não hematopoiéticas extremamente raras, 

representando 0,001% a 0,01% das células nucleares da medula óssea (49). 

Além da medula óssea, elas também podem ser encontradas em outros 

tecidos, tais como tecido adiposo, fígado, pulmões, tendões, polpa dentária, 

placenta, cordão umbilical, e também estão presentes em alguns fluidos 

biológicos, como leite materno, urina e amniótico (50). Apesar de raras, essas 

células são facilmente isoladas da medula óssea e podem ser cultivadas in 

vitro.  

As MSCs apresentam potencial de diferenciação adipogênica, 

osteogênica e condrogênica, tanto in vitro quanto in vivo mediante o estímulo 

de fatores de diferenciação (49). Em 1999, Makino e colaboradores 

demonstraram que as MSCs eram capazes de gerar cardiomiócitos in vitro 

(51), o que fez com que essas células emergissem como uma das mais 

promissoras células-tronco para o tratamento de doenças cardiovasculares 

(49). Entretanto, a aspiração de medula óssea é um processo que causa dor e 

desconforto nos pacientes e por isso, buscou-se aprimorar a extração dessas 

células de outros tecidos.  

Assim como a medula óssea, o tecido adiposo é derivado principalmente 

do mesoderme e apresenta um estroma que pode ser facilmente isolado (52). 

Ele é um dos tecidos humanos mais abundantes, constitui entre 15 % e 20 % 

do peso corporal dos homens e entre 20 % e 25 % do das mulheres e está 

amplamente distribuído pelas várias regiões do corpo (53). Logo, viu-se o 

tecido adiposo como uma fonte favorável à obtenção das células 

mesenquimais, dada sua fácil acessibilidade, uma vez que é possível extrair 

células mesenquimais do lipoaspirado de cirurgias plásticas estéticas que seria 

descartado (54, 55). 

Estudos comparativos entre as células-tronco mesenquimais do tecido 

adiposo (ASC) e as MSCs demonstraram que essas são fenotipica e 

geneticamente similares e que, assim como as MSCs, as ASCs também 

apresentam capacidade de diferenciação nas múltiplas linhagens mesodermais 

(52). Entretanto, apesar de similares, essas células não são idênticas e um 
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estudo comparativo utilizando o mesmo doador para a extração de ambas 

demonstrou que as ASC apresentam um perfil proliferativo maior, pois ao se 

comparar a quantidade de células necessárias para atingir 100 % de 

confluência em uma semana, foi necessário apenas 5 % do número de células 

usado para MSC, sugerindo o uso das ASC como fonte preferencial para 

aplicação clínica (56). 

Nos últimos anos, diversos trabalhos utilizaram modelos animais para 

IAM, no intuito de demostrar tanto a segurança quanto a eficiência da injeção 

das ASCs, em reparar o dano no miocárdio infartado (57-59). O que se 

observou nesses trabalhos foi que o transplante, quer seja de MSCs ou de 

ASCs, reduz o tamanho do infarto, melhora a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo, reduz a apoptose das células e aumenta densidade vascular e a 

perfusão do miocárdio em comparação aos animais não tratados (60-68). 

 

1.6.1 Efeitos parácrinos 

 

Na tentativa de entender a contribuição das células-tronco 

mesenquimais ao reparo cardíaco, foram propostos diferentes mecanismos de 

ação. A primeira possibilidade de ação das ASCs no reparo ao dano seria que 

essas células se diferenciavam em cardiomiócitos (51, 69). Em 2005, Strem e 

colaboradores demonstraram pela primeira vez em camundongos que ASCs 

injetadas no coração com lesão apresentavam marcadores específicos de 

células cardíacas. Além disso, os animais tratados apresentavam uma melhora 

significativa na função cardíaca global e um aumento da densidade capilar na 

zona da lesão (70). Outro estudo utilizando o modelo experimental de IAM em 

porcas que recebiam injeções transendocárdicas de MSC alogênicas também 

demonstrou que essas células poderiam sobreviver e se fixar no coração, além 

de se diferenciarem em cardiomiócitos e células musculares lisas (71). 

Entretanto, vários trabalhos falharam em discernir a capacidade de 

diferenciação das ASCs in vivo e demonstraram que apenas uma pequena 

quantidade de células mesenquimais transplantadas conseguia realizar o 

enxerto e sobreviver após quatro a cinco semanas da injeção (62, 72-74). 

Através de análises histológicas, um dos trabalhos demonstrou que apenas 
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2 % do total de células mesenquimais injetadas no coração de porcos 

permaneciam presentes após duas semanas de infusão (74). Também foi 

comprovado que as células remanescentes não apresentavam marcadores de 

diferenciação para cardiomiócitos, células endoteliais ou células musculares 

lisas (62). Todas essas observações não correspondem com a ideia de que as 

MSCs estariam se diferenciando em cardiomiócitos.  

Uma vez sabendo que as MSC injetadas no coração não permaneciam 

enxertadas por mais que algumas semanas e que provavelmente essas células 

também não se diferenciavam em cardiomiócitos, alguns pesquisadores 

continuaram utilizando os modelos animais, na tentativa de entender quais 

seriam os mecanismos pelos quais as células-tronco mesenquimais estariam 

contribuindo para o reparo cardíaco. Dessa forma, foram realizados estudos 

comparativos de MSC com o meio condicionado dessas células, e foi 

observado que o meio condicionado era capaz de recapitular os efeitos 

benéficos observados quando se administrava as células (75-81). Por isso, foi 

sugerido que o mecanismo de ação pelo qual as MSCs confeririam proteção 

tecidual e melhora de algumas funções cardíacas em modelos animais e em 

pacientes pós-injeção das mesmas seria via efeito parácrino. 

O primeiro grupo a avaliar o efeito parácrino das células mesenquimais 

foi do Gnecchi e colaboradores, demonstrando que especialmente em 

condições de hipóxia, MSC que expressavam altos níveis de Akt secretavam 

fatores que exerciam efeitos benéficos em cardiomiócitos isolados in vitro, e 

também demonstraram que a injeção intramiocárdica do meio de cultura 

condicionado pelas MSCs geneticamente modificadas reduzia o tamanho do 

infarto em roedores na mesma proporção, quando comparado à injeção de 

MSCs (78). Posteriormente, outro grupo também demonstrou que o meio 

condicionado de MSCs não modificadas era capaz de reduzir o tamanho do 

infarto. Nesse trabalho, Timmers e colaboradores observaram uma redução de 

aproximadamente 50 % do tamanho do infarto em modelos de isquemia 

miocárdica em porcos e camundongos (81).  Dessa forma, foi demostrado que 

o meio condicionado das MSCs era capaz de regular a remodelação 

ventricular, a inflamação, a apoptose, a regeneração de cardiomiócitos e a 

neovascularização em tecido cardíaco infartado. 
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Apesar de outros estudos confirmarem o efeito parácrino das MSCs e 

buscarem identificar quais componentes do meio condicionado dessas células 

seriam os responsáveis por esse efeito, nenhum dos fatores identificados como 

citocinas, fatores de crescimento e quimiocinas quando administrados 

individualmente, nos diversos modelos animais, foram capazes de mimetizar o 

reparo tecidual observado pela injeção do meio condicionado.  Além disso, a 

administração desses fatores apresentava algumas questões limitantes, como 

o direcionamento às células-alvo, além da manutenção da estabilidade e 

potencial biológico. Contudo, se esses fatores fossem transportados dentro de 

uma vesícula celular, eles estariam protegidos de degradação e poderiam ser 

entregues às células-alvo de maneira mais direcionada em função dos 

receptores de membrana (82). Lai e colaboradores avaliaram em modelo 

murino, o potencial efeito reparativo do meio de cultura condicionado de MSC 

na modulação do reparo cardíaco pós-infarto e sugeriram que a ação parácrina 

das MSCs era mediada por microvesículas, que caracterizaram como sendo os 

exossomos (83). Dessa forma, a ação parácrina das MSCs foi atribuída, pelo 

menos em parte, aos exossomos secretados por essas células. 

 

Exossomos  

 

A comunicação celular é um mecanismo essencial dos organismos 

multicelulares e até duas décadas atrás, acreditava-se que essa comunicação 

poderia ocorrer apenas de duas formas: através do contato célula-célula ou 

através de moléculas secretadas (84).  A secreção de vesículas extracelulares 

foi inicialmente descrita como um meio de eliminar compostos desnecessários 

da célula (85). No entanto, hoje se sabe que as vesículas extracelulares são 

mais do que apenas portadores de resíduos e que podem ser consideradas um 

terceiro mecanismo envolvido na comunicação celular(86).  

Vesícula extracelular é o termo genérico atualmente utilizado para se 

referir a todas as vesículas de membrana secretadas. Elas são partículas 

esféricas, revestidas por uma camada fosfolipídica, que apresentam em seu 

conteúdo o citosol das células que lhe deram origem e que são cuja liberação 
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ocorre tanto em células eucarióticas quanto procarióticas (84, 87). Por 

carrearem um grande número de moléculas em um volume pequeno, vesículas 

extracelulares podem ativar diversas vias de sinalização simultaneamente 

quando adentram a célula-alvo. Além disso, o transporte e entrega de várias 

moléculas protegidas por uma vesícula membranosa pode conferir proteção de 

degradação extracelular, assim como facilitar o reconhecimento das células-

alvo através dos receptores de membrana (82). Muitos termos têm sido 

utilizados para descrever as vesículas extracelulares, incluindo micropartículas, 

vesículas derivadas da membrana plasmática, ectosomos, exovesículas, 

corpos apoptóticos, dentre outros (88). Contudo, com base no conhecimento 

atual de sua biogênese, as vesículas extracelulares podem ser amplamente 

divididas em duas categorias principais: exossomos e microvesículas (89). 

 O termo exossomos foi inicialmente utilizado para descrever pequenas 

vesículas que variavam de 40 a 1.000 nm. Contudo, a origem subcelular não 

estava clara (87). Por volta dos anos 80, um estudo isolou vesículas 

extracelulares de meio de cultura de reticulócitos de ovelhas e se observou que 

essas vesículas possuíam diversas características em comum com a 

membrana plasmática dos reticulócitos, inclusive a presença do receptor de 

transferrina (90). A nomenclatura foi então adaptada e o termo “exossomos” 

passou a denominar pequenas vesículas de origem endossomal, de tamanho 

entre 30 e 100 nm ou possivelmente um pouco maior (máximo 150 nm) e que 

são liberadas através da fusão do endossomo multivesicular ou corpos 

multivesiculares com a membrana plasmática (84, 87).  

Os exossomos se originam através da internalização da membrana 

plasmática durante um processo chamado de endocitose, um processo 

dinâmico de reciclagem da membrana plasmática ou dos componentes 

celulares, onde ocorrerá a internalização de regiões especificas da membrana 

plasmática, bem como pequenas quantidades de fluido extracelular (87). O 

sistema endossomal consiste em vesículas endocíticas primárias, endossomos 

precoces, endossomos tardios (também chamados de corpos multivesiculares, 

MVBs) e lisossomos (91). Endossomos precoces amadurecem e formam 

endossomos tardios através de processos dependentes de interações com o 

complexo de Golgi. A internalização da membrana dos endossomos tardios dá 
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origem a vesículas intraluminais – os exossomos. Os MVBs podem se fundir à 

membrana plasmática para liberar os exossomos por exocitose ou podem ser 

enviados para degradação lisossômica (82, 91) (Figura. 1). Uma vez liberados, 

os exossomos podem ser encontrados na maioria dos fluidos biológicos, 

incluindo urina, fluido cerebrospinal, leite materno, fluido ascítico, sêmen, bile, 

líquido amniótico, em frações dos fluidos sanguíneos como soro e plasma e 

também no meio de cultura das células (84, 87). 

 

 

Figura 1: Esquema representativo do processo de formação dos exossomos. 
Endossomos primários dão origem aos corpos multivesiculares, que darão origem aos 
exossomos. 

 

O mecanismo de ação dos exossomos está relacionado com a 

comunicação celular, pois carreiam e transferem diversas moléculas, desde 

citocinas, proteínas, lipídios, mRNA até microRNAs (miRNAs) para outras 

células. Como são formados a partir de um endossomo, praticamente todos os 

exossomos, independentemente do tipo celular, contém proteínas atuantes na 

via endocítica, tais como anexinas e Rab GTPases que são importantes para o 

transporte e fusão com a membrana, tetraspaninas incluindo CD63, CD81 e 

CD9 e proteínas como Alix e TSG101, que estão envolvidas na origem dos 

MVBs, além de integrinas e proteínas de choque térmico (82, 84, 88).  
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Uma das descobertas mais interessantes do conteúdo dos exossomos 

foi sua habilidade de carrear mRNA e miRNAs, que tornam as vesículas 

capazes de desempenhar papéis importantes na transferência de informações 

biológicas e na reprogramação das funções das células receptoras (88, 92). O 

recente entendimento de que os miRNAs estariam sendo exportados das 

células e poderiam regular a expressão gênica de diversos processos 

biológicos como crescimento celular, diferenciação, morte, angiogênese e 

imunomodulação em células distantes, gera uma janela de oportunidades para 

estudos na comunicação celular e para buscar entendimento do uso dos 

exossomos como agentes terapêuticos, assim como pode estimular os 

mecanismos endógenos de regeneração que representa uma estratégia 

terapêutica alternativa extremamente atrativa (93, 94). 

 

miRNAs 

 

Os miRNAs são RNAs não codificantes de fita simples, curtos com 19 a 

22 nucleotídeos. Por muito tempo foram considerados como “lixo” até serem 

implicados na regulação da expressão gênica e, portanto, estão imensamente 

envolvidos em diversos processos biológicos como desenvolvimento celular, a 

proliferação e apoptose (95). 

Os genes de miRNA são transcritos como precursores de miRNAs (pri-

miRNAs) pela RNA polimerase II ou III e são submetidos à adição de cap e 

poliadenilados, formando estruturas que se dobram em grampos (96). Ainda no 

núcleo, sofrem o primeiro processamento, onde o pri-miRNA é clivado pelo 

complexo microprocessador nuclear formado pela enzima RNase III Drosha e 

seu cofator essencial, a proteína de ligação DGCR8 (proteína 8 da região 

critica da síndrome de DiGeorge), também conhecida como Pasha em D. 

melanogaster e C. elegans (97). Esse processamento resulta no pre-miRNA, 

com cerca de 70 pares de base e apresenta uma estrutura de grampo com um 

trecho de fita dupla e uma alça de fita simples (98).  

O pre-miRNA é então transportado do núcleo para o citoplasma através 

da proteína exportina-5 (XPO-5), onde é novamente clivado (agora por Dicer, 



 

 

15 

 

 

 

uma endonuclease do tipo RNase III) gerando um miRNA fita dupla de 

aproximadamente 22 nucleotídeos (99). Em princípio, o miRNA fita dupla 

poderia dar origem a dois miRNAs maduros diferentes. No entanto, apenas 

uma fita interage com as proteínas argonauta (AGO) para formar o complexo 

silenciador induzido por RNA (RISC), enquanto a outra fita é degradada (100). 

Uma vez formado, o RISC identifica seus mRNAs-alvo via busca de sequências 

nucleotídicas complementares.  O pareamento dos miRNAs com seus mRNA-

alvo regula a estabilidade e tradução, sendo várias situações possíveis, 

dependendo do nível de complementaridade entre as duas sequências. Se o 

pareamento entre miRNA e mRNA é extenso, ocorre a remoção enzimática da 

cauda poli (A) do mRNA, tornando-o susceptível à ação de exonucleases. Se o 

pareamento das duas sequências não é muito extenso, ocorre a repressão da 

tradução(101). 

 

miRNAs e o infarto agudo do miocárdio 

 

Foi demonstrada a presença de microRNAs em numerosos processos 

fisiopatológicos cardíacos, como diferenciação de células-tronco, proliferação e 

migração de células cardiovasculares, inflamação do miocárdio e apoptose, 

remodelamento cardíaco, contratilidade, metabolismo e arritmias, entre outros. 

Um estudo em camundongos e humanos demonstrou que em resposta ao 

infarto agudo do miocárdio há redução na expressão dos miRNAs da família 

miR-29 (miR-29a, miR -29b, miR-29c) na zona limítrofe da área infartada e em 

regiões remotas do miocárdio, enquanto que a expressão de miR-21, miR214 e 

miR-223 estava aumentada (102). A família miR-29 tem como alvo um grande 

número de genes relacionados à matriz extracelular, tais como ELN, FBN1, 

COL1A1, COL1A2 e COL3A1, e foi demostrado que o aumento da expressão 

de miR-29 em fibroblastos reduz a expressão de colágeno. Dessa forma, sua 

baixa expressão no infarto favorece o reparo cardíaco pós-infarto(103). 

Como descrito nas seções anteriores, a morte de cardiomiócitos 

desempenha um papel crítico na patogênese do infarto do miocárdio. Vários 

mecanismos de regulação de apoptose são descritos para os miRNAs. 
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Membros da família miR-15, que compreende seis miRNAs intimamente 

relacionados, foram os primeiros a serem descritos como sendo aumentados 

após isquemia e capazes de induzir a morte celular de cardiomiócitos. O 

bloqueio dos miRNAs dessa família favoreceu a redução do tamanho do infarto 

após isquemia-reperfusão em camundongos e porcos (104).  A atividade 

promotora de morte celular do miR-15 parece estar relacionada a sua 

capacidade de reduzir os níveis celulares de adenosina trifosfato (ATP) e reduz 

a estabilidade mitocondrial via inibição do fator de ribosilação de ADP 2 (ARL2) 

(105). Outros miRNAs que regulam negativamente a sobrevivência celular  são 

os miRNAs pertencentes à família miR-34, (miR-34a, miR-34b e miR-34c), cuja 

inibição da expressão in vivo usando antagomiRs melhorou a sobrevivência 

dos cardiomiócitos após IAM e, assim, preservou a função contrátil cardíaca 

(106). O miR-24, um membro do cluster miR-23/24/27, foi reportado como 

sendo um miRNA cardioprotetor in vitro, e seu aumento de expressão in vivo foi 

capaz de atenuar o tamanho do infarto e melhorar a função cardíaca após IAM 

(107).  

Estudos prévios mostraram que a proliferação de cardiomiócitos 

também pode ser influenciada pelos miRNAs. Eulalio e colaboradores 

demostraram que alguns miRNAs, incluindo o miR-199a podem estimular a 

entrada de cardiomiócitos no ciclo celular em roedores e induzir regeneração 

cardíaca após o infarto agudo em camundongos (108). A indução da expressão 

de miR-199 no coração infartado de porcos reduziu o tamanho do infarto, 

aumentou massa muscular e melhorou de forma global a contratilidade do 

coração (109). 

Após o infarto agudo do miocárdio, a sobrevivência do maior número 

de cardiomiócitos possíveis é de extrema importância, uma vez que favorece a 

preservação do miocárdio, assim como as funções cardíacas, além de limitar o 

remodelamento cardíaco. Uma das maneiras de evitar o aumento de 

cardiomiócitos perdidos é a formação de novos vasos sanguíneos que 

garantam a vascularização do tecido cardíaco saudável (110). Vários miRNAs 

foram descritos por serem capazes de modular a angiogênese. A inibição do 

miR-92 e do miR-24 em camundongos aumentou a densidade capilar e 

promoveu melhora da função cardíaca após o infarto agudo do miocárdio (111, 



 

 

17 

 

 

 

112). Os membros da família miR-15 não só induziram morte celular de 

cardiomiócitos e reduziram a proliferação de cardiomiócitos, mas também 

inibiram a angiogênese (113). 

 

Exossomos – Potenciais compostos terapêuticos  

 

Evidências mostram que o transplante de células mesenquimais de 

tecido adiposo exercem cardioproteção pós-infarto do miocárdio, com redução 

do tamanho do infarto, melhora na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, 

diminuição da apoptose dos cardiomiócitos, aumento da densidade vascular e 

redução da fibrose (62, 77, 78, 80, 81). Acredita-se que estes efeitos sejam 

mediados por moléculas secretadas pelas ASC, que atuam localmente, 

entretanto, os mecanismos por trás dessa ação parácrina ainda carecem de 

estudos.  Exossomos são candidatos à mediação dessas respostas e estudar 

os exossomos e os potenciais miRNAs que estes transportam são de grande 

importância para validar seus possíveis efeitos cardioprotetores, assim como 

compreender melhor os mecanismos responsáveis por esses efeito, como a 

comunicação célula-célula e órgão-órgão. Além de ajudar a entender o 

mecanismo das terapias celulares na doença isquêmica, este processo pode 

também fornecer grande oportunidade para o desenvolvimento de novas 

terapias, como o direcionamento de compostos terapêuticos que atuam nas 

células alvo.   
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2. Objetivos  

 

Objetivo geral: 

 

Testar a hipótese que os exossomos de células-tronco mesenquimais 

estão associados ao efeito cardioprotetor induzido pelo transplante destas 

células pós-infarto do miocárdio. 

   

Objetivos específicos:  

 

Considerando o efeito pleiotrópico da resposta induzida pelo transplante celular 

pós-infarto, 

- Identificar os processos do reparo cardíaco influenciados pela 

exposição aos exossomos nas respectivas células-alvo que compõe o tecido 

cardíaco;  

-Identificar os efeitos da exposição aos exossomos nas células do 

sistema inflamatório; 

- Identificar os miRNAs dos exossomos das rASCs, que potencialmente 

regulam as vias candidatas de reparação cardíaca;  
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3. Métodos 

 

3.1 Extração, cultura e caracterização das células mesenquimais do 

tecido adiposo 

 

3.1.1. Extração e cultura  

 

Ratos wistar, com dez semanas de vida, mantidos no biotério do 

Instituto do Coração, à temperatura ambiente, com livre acesso a água e a 

comida e sob ciclo claro-escuro de 12 h foram utilizados para a obtenção de 

células-tronco mesenquimais de tecido adiposo (rASCs). Para isso, os animais 

foram devidamente anestesiados com dose ajustada de xilazina e ketamina (15 

mg/kg e 60 mg/kg, respectivamente) e submetidos à remoção cirúrgica do 

tecido adiposo subcutâneo inguinal, que foi armazenamento em tubo de 50 ml 

em solução de penicilina-estreptomicina a 1 % em PBS. Em capela de fluxo 

laminar, o tecido adiposo foi lavado com PBS para retirada de excesso de 

sangue, macerado e exposto à solução de digestão, composta de 20 mg de 

Colagenase tipo 1A (Sigma Aldrich) e 200 mg BSA (Sigma Aldrich) em 20 ml 

de DMEM com baixa glicose (LGCBio) sob agitação de 160 RPM a 37 ºC por 

40 min. Após esse período, a digestão foi interrompida com a adição de 10 ml 

de FBS (Gibco), seguida da centrifugação a 1500 RPM por 15 min em 

temperatura ambiente (TA). O sobrenadante foi desprezado e o pellet 

ressuspendido em 8 ml de meio de cultura (DMEM com baixa concentração de 

glicose, 1% de Penicilina/Estreptomicina, 1 % Piruvato de Sódio e 10 % FBS) e 

plaqueado em placas de 100 mm³. Três horas após o plaqueamento, o 

sobrenadante foi transferido para outra placa do mesmo tamanho e foram 

adicionados 8 ml de meio de cultura à placa de origem. No dia seguinte, o meio 

de cultura foi novamente trocado para remoção de células não aderentes e as 

células foram mantidas em estufa a 37 oC e 5 % de CO2. O meio de cultura foi 

trocado em dias alternados, até que as culturas de rASCs atingissem uma 

confluência de 80 %, quando as ASC foram submetidas a uma solução de 

tripsina (Vitrocell) por 3 min a 37 oC, para que as células aderentes se 
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soltassem da placa. A ação da tripsina foi interrompida adicionando 2x o 

volume de tripsina de FBS. As células foram centrifugadas a 1500 RPM por 5 

min e o sobrenadante foi removido. O pellet de células foi ressuspendido em 

meio de cultivo para rASCs e as células foram contadas em câmara de 

Neubauer. As células foram distribuídas em novas placas/garrafas, à proporção 

de 10.000 células/cm2 (passagem 1). Quando as células atingiram 80 % de 

confluência (7-10 dias de cultura), foram novamente tripisinizadas e 

plaqueadas em novas garrafas (passagem 2). Respeitou-se um limite de 3 

passagens para cada linhagem. 

 

3.1.2 Caracterização das culturas de rASCs por análise de marcadores de 

superfície 

 

A caracterização dos marcadores de superfície das rASCs foi realizada 

através de ensaios de citometria de fluxo. A uma suspensão de 1 x 105 células, 

obtidas após tripsinização de culturas de rASCs, foi adicionado anticorpo 

primário purificado (CD73 Ecto-51-nucleotidase – BD Bioscience) ou anticorpos 

conjugados aos fluorocromos FITC, PE e APC (CD29 integrina β1, CD45 

receptor tipo C, proteína tirosina fosfatase, também conhecido como antígeno 

expresso em leucócitos, CD31 molécula de adesão celular endotelial 

plaquetária, CD90 Thy-1 antígeno 1 de diferenciação de timócitos – BD, 

Bioscience) por 15 min ao abrigo da luz (114). As células incubadas com 

anticorpo primário purificado foram lavadas com PBS e incubadas com 

anticorpo secundário conjugado com fluoróforo (Alexa fluor 647 1:1000 v/v 

Invitrogen, Life Technologies) por 15 min ao abrigo da luz.  Após este período, 

10.000 eventos foram adquiridos no citômetro de fluxo BD Accuri (Becton 

Dickson) e posteriormente analisados no software FCS Express 4 (De Novo 

Software).  
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3.2 Extração e caracterização dos exossomos derivados das células 

mesenquimais de tecido adiposo 

 

3.2.1 Extração de exossomos de rASCs 

 

A extração dos exossomos foi realizada utilizando o meio condicionado 

das rASCs na passagem 3. Para isso, as células mesenquimais foram 

cultivadas até atingirem cerca de 80% de confluência, quando o meio de 

cultura foi descartado e as células lavadas com DPBS (Gibco), por duas vezes 

e submetidas à privação de soro (pois o soro é rico em exossomos) por 24 h, o 

qual foi denominado meio condicionado. Após este período, o meio 

condicionado foi filtrado a 0,22 mm, transferido para tubos de 50 ml e 

centrifugado a 2,000 x g a 4 ºC por 30 min para retirada de debris. O 

sobrenadante foi transferido para tubos apropriados à ultracentrifugação e 

centrifugados a 100,00 x g a 4 ºC por 60 min para a extração dos exossomos. 

Após a ultracentrifugação, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em 2 ml de PBS para lavar e retirar agregados proteicos.  

Realizou-se mais uma ultracentrifugação a 100,000 x g a 4 ºC por 60 min, no 

qual o sobrenadante foi novamente descartado (115). Ao final da extração, as 

amostras foram divididas para proteína, miRNA ou ressuspendidas em 200 ul 

de PBS para os tratamentos posteriores. A quantificação proteica dos 

exossomos foi realizada utilizando o kit de BCA (Thermo Scientific), de acordo 

com as especificações do fabricante. O método BCA consiste da conhecida 

redução de Cu2+ a Cu1+ por proteínas em meio alcalino. O ácido bicinconínico 

(BCA) reage com o cátion cuproso (Cu1+) formando um produto de cor púrpura, 

solúvel em água que exibe uma forte absorvência linear a 562 nm com 

concentrações crescentes de proteína (116). 

 

3.2.2 Caracterização dos exossomos de rASCs 

 

3.2.2.1 Análise de marcadores de superfície  
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A análise dos marcadores de superfície dos exossomos foi realizada 

através de ensaios de citometria de fluxo. Uma vez que os citômetros de fluxo 

convencionais não conseguem distinguir vesículas menores que 300 nm, foram 

utilizadas microesferas magnéticas acopladas a anticorpo biotinilado (60 min, à 

temperatura ambiente e sob agitação) para que fosse possível realizar a 

detecção dos marcadores de superfície dos exossomos. A quantidade de 

exossomos foi estimada através da dosagem proteica (Item 3.2.1) e para cada 

25 µg de proteína total de exossomos, foram adicionados 20 ul de microesferas 

acopladas a anticorpo biotinilado, seguido da incubação por 24 h, a 4 ºC sob 

agitação. Após o período de incubação, a amostra foi centrifugada e o 

complexo microesferas-exossomos foi lavado e marcado com anticorpos para 

CD81 (BD 559519) ou para o isotipo especifico IgG1(BD 553972) (117). Foram 

adquiridos um total de 10.000 eventos no citômetro de fluxo BD Accuri (Becton 

Dickson) e o software FCS Express 4 (De Novo Software) foi utilizado para as 

análises.  

 

3.2.2.2 Análise de rastreamento de partículas  

 

Para determinar o tamanho e a concentração de exossomos nas 

amostras, foi realizada a técnica de análise de rastreamento de partículas no 

equipamento Nanosight LM10 (Malvern Panalytical). A técnica consiste na 

caracterização de micropartículas com base em características como o 

movimento browniano e as propriedades de espalhamento de luz, sendo capaz 

de determinar a distribuição do tamanho e a concentração de partículas em 

suspensões (118). As amostras de exossomos foram diluídas 25 vezes em um 

volume final de 1 ml. Utilizando uma seringa de 1 ml, a amostra foi injetada 

lentamente na câmara de amostra e visualizada através do microscópio com 

objetiva de 20x. Uma câmera de vídeo acoplada ao microscópio capturou 30 

quadros por segundo, gerando um arquivo de vídeo das partículas em 

movimento browniano. Foram realizados três mini vídeos por amostra para 

serem processados pelo software do equipamento, o qual gerou arquivos 

contendo a distribuição do tamanho dos exossomos e sua concentração.  
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3.3 Extração de cardiomiócitos, fibroblastos cardíacos e células 

endoteliais microvasculares cardíacas 

 

A extração de cardiomiócitos e fibroblastos cardíacos neonatais segue 

o protocolo previamente descrito por Jensen e colaboradores (119). Para isso, 

ratos neonatos foram sacrificados por decapitação dentro do fluxo laminar e os 

corações foram transferidos para uma placa de Petri contendo tampão de 

extração (NaCl 0,1 M; KCl 5,4 nM; MgSO4 0,8 mM; D-glucose 0,1 %; ADS 1X). 

Os átrios e os vasos maiores foram descartados e os ventrículos foram 

mantidos em ADS 1X, triturados em pequenos pedaços e transferidos para um 

tubo de 50 ml contendo tampão de digestão (Colagenase tipo II [Worthington 

Biochemical Corporation] e pancreatina [Sigma Aldrich] 1:2 v/v em 90 ml de 

ADS 1x. Os tubos foram colocados no homogeneizador sob agitação de 

150 RPM, a 37 ºC por 15 min e após esse período, o sobrenadante foi 

transferido para um tubo de 15 ml, inativado com 2 ml de meio de extração 

(DMEM com baixa concentração de glicose e meio 199 na proporção de 4:1, 

5% de HRS, 2,5% de NBCS, 1 μg/ml de BrdU) e centrifugado a 1100 RPM, por 

5 min, a TA. Esse processo de digestão e neutralização foi repetido seis vezes 

ou até os corações estarem completamente digeridos. O pellet, formado pela 

centrifugação de todos os sobrenadantes das digestões, foi ressuspendido em 

10 ml de meio de extração, transferido para uma garrafa T75 e mantido a 37 ºC 

por 45 min (pre-plating). Após 45 min, o sobrenadante foi recolhido e foi 

adicionado meio de cultura próprio às células aderidas (fibroblastos cardíacos). 

Para a obtenção dos cardiomiócitos e das células endoteliais 

microvasculares cardíacas, o sobrenadante proveniente do pre-plating foi 

centrifugado a 1100 RPM por 5 min. O pellet obtido foi ressuspendido em 10 ml 

de meio de plaqueamento e as células foram contadas na câmara de 

Neubauer. Para obtenção dos cardiomiócitos as células foram plaqueadas em 

placas previamente tratadas com laminina (2 h, 37 ºC) e mantidas em 

atmosfera úmida contendo 5 % de CO2 a 37 ºC, trocando-se o meio 48 h após 

o plaqueamento para realização dos experimentos. Já para a obtenção de 
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CEMC foi realizada uma seleção utilizado microesferas magnéticas para 

enriquecimento.  

 

3.3.1 Purificação das células endoteliais da microvasculatura cardíaca 

(CEMC)  

 

Após a contagem das células foi realizado um protocolo de 

enriquecimento utilizando microesferas magnéticas (kit de extração de células 

cardíacas neonatais – Miltenyi Biotec) para a obtenção das células endoteliais 

microvasculares cardíacas. Para isso, as células foram centrifugadas a 300 x g 

por 5 min e o sobrenadante descartado. O pellet foi então ressuspendido em 80 

ul de tampão – PBS com 0.5 % BSA e 20 ul do reagente de depleção de 

células não endoteliais cardíacas, homogeneizado e incubado por 15 min na 

geladeira e ao abrigo da luz. Em seguida, ajustou-se o volume da solução para 

500 ul utilizando o tampão. As colunas magnéticas foram colocadas no suporte 

de separação e a solução foi adicionada às colunas de depleção de células não 

endoteliais cardíacas. O filtrado foi recolhido e centrifugado a 300 x g por 10 

min. Novamente o sobrenadante foi descartado e foram adicionados ao pellet 

80 ul do tampão e 20 ul do reagente de seleção de CEMC. Após 

homogeneização, a solução foi armazenada na geladeira por 15 min ao abrigo 

da luz. Em seguida, as células foram lavadas com 2 ml de tampão e 

centrifugadas a 300 x g por 5 min. O pellet foi ressuspendido em 500 ul de 

tampão e a solução foi passada pela coluna de seleção positiva para CEMC. A 

coluna foi lavada 3 vezes com 500 ul de tampão e removida do separador 

magnético. Foi pipetado 1 ml de tampão na coluna e o filtrado recolhido e 

centrifugado a 300 x g por 5 min. O pellet foi ressuspendido em meio de cultivo 

de CEMC (DMEM com alta concentração de glicose, 1 % de 

penicilina/estreptomicina, 1 % piruvato de sódio, 10% FBS, 1% EGCS e 200 ul 

de heparina) e plaqueado em placas previamente tratadas com fibronectina (50 

µg/ml) por pelo menos 2 h, e mantidas em atmosfera úmida contendo 5 % de 

CO2 a 37 ºC. 
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3.3.1.1 Caracterização das culturas de células endoteliais da 

microvasculatura cardíaca por análise de marcadores de superfície  

 

A caracterização dos marcadores de superfície das CEMC foi realizada 

através de ensaios de citometria de fluxo. As CEMC aderidas foi adicionado 5 

µg/ml de Alexa Fluor 488 AcLDL (Life Technologies) e incubado por 2 horas. 

Após esse período as células foram tripsinizadas. A uma suspensão de 1 x 105 

células, obtidas após tripsinização de culturas foi adicionado anticorpos 

conjugados aos fluorocromos, PE (CD31 molécula de adesão celular endotelial 

plaquetária e CD90 Thy-1 antígeno 1 de diferenciação de timócitos – BD, 

Bioscience) por 30 min ao abrigo da luz. Após este período, as células foram 

lavadas com PBS, centrifugadas 1100 RPM, por 5 min, a TA e adquiridas 

(10.000 eventos) no citômetro de fluxo BD Accuri (Becton Dickson) e 

posteriormente analisados no software FCS Express 4 (De Novo Software). 

 

3.4 Extração, cultivo e polarização de macrófagos derivados da medula 

óssea de ratos adultos 

 

Para a cultura de macrófagos derivados da medula óssea (BMDMØ) 

foram utilizados ratos adultos com aproximadamente 350 g. Os animais foram 

sacrificados por administração da combinação dos anestésicos xilazina e 

ketamina (15 mg/Kg e 60 mg/Kg, respectivamente) e para a extração da 

medula óssea foram retiradas as patas traseiras. Essas foram cuidadosamente 

limpas expondo os ossos do fêmur e da tíbia, que foram levados para o fluxo 

laminar. Já em ambiente estéril, os ossos foram perfurados em suas 

extremidades e com uma seringa injetou-se meio RPMI com 10 % de FBS, 

“lavando” o seu interior. Esse meio foi então transferido para um tubo e 

centrifugado a 1200 RPM por 5 min, a 4 °C. Após esse período, o 

sobrenadante foi descartado e foram adicionados 2 ml de tampão de lise de 

hemácias durante 1 min, no gelo. Adicionou-se mais 3 ml de meio RPMI com 

10% de FBS e realizou-se uma nova centrifugação. Novamente, o 
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sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas, contadas e 

plaqueadas à confluência de 6,5 x 105 células/cm2. 

 

3.4.1 Diferenciação e Polarização da cultura de Macrófagos 

 

A diferenciação dos macrófagos foi realizada durante nove dias. Nos 

sete primeiros dias de diferenciação, as células foram expostas ao meio de 

cultura suplementado com 30 ng/ml da proteína recombinante M-CSF 

(Recombinant Rat Macrophage Colony Stimulation Factor, Peprotech). O meio 

foi trocado pela primeira vez após 3 dias de plaqueamento e depois em dias 

alternados. No sétimo dia de cultivo, as células foram tratadas com 50 µg/ml de 

exossomos e em paralelo com IFN-γ recombinante (10 ng/ml, Peprotech) ou IL-

4 recombinante (20 ng/ml, Peprotech) a fim de induzir os perfis de polarização 

clássica (M1) ou alternativa (M2), respectivamente. Após 48 h de tratamento, 

os meios de cultura (meio condicionado) foram coletados, as células foram 

lavadas com PBS e adicionou-se 1ml de Trizol (Thermo Fischer Scientific) para 

obtenção do RNA das amostras e posterior realização dos ensaios de PCR em 

tempo real.  

 

3.5 Ensaio de Proliferação celular por High Content Screening (HCS) 

 

Cardiomiócitos de ratos neonatais foram plaqueados à confluência de 

1x105 células/cm2 em placas de 96 poços para fluorescência (96 Wells Greiner 

Microplate, Black, Clear Bottom), previamente tratadas com laminina por 2h a 

37 °C e mantidos por 48 h em cultura, tempo necessário para demostrar a 

viabilidade da cultura pelo batimento espontâneo. Passadas as 48 h, o meio de 

cultivo foi trocado por um meio de cultivo sem FBS, por pelo menos uma hora. 

Após esse período, foi realizado o tratamento com veículo (PBS) ou 

exossomos (50 µg/ml); ou as células foram expostas aos meios condicionados 

M1 (sobrenadante dos macrófagos tratados com TFN-γ), M2 (sobrenadante 

dos macrófagos tratados com IL-4) e Mexo (sobrenadante dos macrófagos 

tratados com exossomos). As placas foram mantidas por 24 h em câmara de 
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hipóxia (1 % O2) e então lavadas com PBS e fixadas com PFA 4 % para 

posterior marcação.  

Já os fibroblastos foram mantidos em cultura até atingirem pelo menos 

80% de confluência após a extração. Atingida a confluência, as células foram 

tripsinizadas, contadas e plaqueadas à concentração de 1x105 células/cm2, em 

placas de 96 poços para fluorescência (96 Wells Greiner Microplate, Black, 

Clear Bottom). As células foram privadas de soro por 16h e no dia seguinte foi 

realizado o tratamento com exossomos (50 µg/ml), e como controle utilizou-se 

o mesmo volume de PBS. As placas foram mantidas por 24 h em câmara de 

hipóxia (1 % O2) e então foram lavadas com PBS e fixadas com PFA 4 % para 

posterior marcação.  

O equipamento de HCS é um microscópio capaz de adquirir 

automaticamente imagens de culturas celulares previamente marcadas com 

anticorpo fluorescente, e realizar análises tanto qualitativas como quantitativas 

e foi utilizado na determinação da proliferação celular. As culturas de 

cardiomiócitos e fibroblastos previamente fixadas foram lavadas com PBS por 3 

vezes e permeabilizadas com solução de Tween-20 a 0,05 % em PBS por 15 

min, a 4 °C. Após esse período, as placas foram novamente lavadas com PBS 

3 vezes e utilizou-se uma solução de BSA a 5 % em PBS por uma hora para 

bloqueio de reações inespecíficas. Depois disso, os anticorpos primários 

previamente diluídos em solução de BSA a 2 % em PBS foram adicionados 

(Ki67 – 1:300 v/v, ab16667, Abcam; Tropomiosina- 1:300 v/v, T-9283 Sigma 

Aldrich) e as células foram incubadas por 16 h a 4 °C. Passado o tempo de 

incubação, a placa foi novamente lavada com PBS por 3 vezes, e incubada 

com os anticorpos secundários conjugados previamente diluídos em PBS 

(Alexa flúor 488 – 1:500 v/v, A11001, Alexa flúor 555 -1:500 v/v, A21428, 

Invitrogen, Life Technologies) juntamente com o DAPI (4,6-Diamidino-2-

Phenylindole, Dihdrochloride – 1:500 v/v, D1306, Invitrogen, Life Technologies) 

durante 1h30 min no escuro e à temperatura ambiente. Em seguida, a placa foi 

lavada com PBS por 3 vezes e foram adicionados 100 ul de PBS em cada 

poço. Para a aquisição das imagens foi utilizado o Image X Press Micro High 

Content (Molecular Devices). Foram feitas cinco imagens do poço, 

correspondendo a aproximadamente 300 células analisadas e os tratamentos 
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foram realizados em triplicata. O processamento das imagens foi realizado pelo 

software Multiwave Cell Scoring Meta Express e as análises foram realizadas 

pelo programa Cell Scoring. Os cardiomiócitos foram distinguidos de outras 

células presentes nas culturas primárias (por exemplo, fibroblastos e células 

endoteliais) pela sua positividade para a marcação com a tropomiosina 

sarcomérica e foram considerados cardiomiócitos em proliferação apenas 

aqueles com marcação positiva para Ki-67. A proteína Ki-67 é um marcador 

celular para proliferação, uma vez que está presente durante todas as fases 

ativas do ciclo celular (G1, S, G2 e mitose), mas está ausente nas células em 

repouso (quiescentes) (G0) (120). 

 

3.6 Ensaio de Ciclo Celular por Citometria de Fluxo 

 

O Ciclo Celular foi analisado usando Iodeto de Propídio (IP; Sigma–

Aldrich), que é um fluorocromo que se liga ao DNA, de maneira que a 

quantidade de fluorescência é diretamente proporcional à quantidade de DNA 

de cada célula. Assim as células podem ser separadas pelas fases do ciclo, 

sendo a fase G0/G1 aquela que não apresenta o DNA replicado, a fase S 

sendo uma fase de conteúdo intermediário de DNA e a fase G2 a que 

apresenta o DNA totalmente replicado, ou seja, o dobro da quantidade de DNA 

da fase G0/G1. Para esse ensaio, as CEMC foram plaqueadas em placas de 

12 poços à densidade de 2 x 104 células por poço e deixadas por 24 h em 

meio completo. Após as 24 h, o meio foi trocado por um meio sem FBS e 

incubado por 24 h para bloquear o ciclo celular. Passadas 24 h, um dos poços 

foi tripsinizado e chamado de D0, que foi usado como controle da parada do 

ciclo celular. Nos poços restantes, foram realizados os seguintes tratamentos: 

meio sem FBS + exossomos (50 µg/ml), meio sem FBS + PBS ou os meios 

condicionados de M1, M2 e Mexo por mais 24 h, e após esse período o poço 

foi tripsinizado. As células foram ressuspendidas em PBS 1x e fixadas em 

etanol 70 % gelado por 16 h. Para marcação com IP, a suspensão de células 

fixadas foi centrifugada a 1500 RPM por 5 min e o sobrenadante descartado.  

As células foram lavadas com PBS 1x, ressuspendidas em 250 ul de solução 
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IP (0,1 % de NP40, 0,2 mg/ml RNase, 0,2 mg/ml PI) e incubadas por 30 min a 

4 ºC. As células marcadas foram adquiridas no citômetro de fluxo BD Accuri 

(Becton Dickson) e os dados obtidos foram analisados no programa FCS 

Express 4 (De Novo Software). Para as análises, foram adquiridos 5000 

eventos dentro do R2.  

 

3.7 Ensaio de Formação de Tubo 

 

A formação de estruturas semelhantes a capilares foi analisada 

utilizando Geltrex com baixa concentração de fator de crescimento (Life 

Technologies)(121).  Foram adicionados 40 ul de Geltrex por poço a uma placa 

de 96 poços e essa incubada por 30 min a 37°C para polimerização. As células 

endoteliais microvasculares cardíacas foram plaqueadas em duplicata à 

densidade de 1x 104 e realizado o tratamento com veículo (PBS), exossomos 

(50 µg/ml) e VEGF (50 µg/ml controle positivo) ou com os meios condicionados 

M1, M2 e Mexo. As placas foram incubadas em atmosfera úmida contendo 5 % 

de CO2 a 37 °C. Seis horas depois, estruturas semelhantes a capilares foram 

fotografadas com um microscópio invertido com objetiva de 4x e a quantidade 

de tubos formados foi analisada usando o software ImageJ e o plugin 

Angiogenesis Analyze. 

 

3.8 Ensaio de expressão proteica por High Content Screening (HCS) 

 

A α-actina de músculo liso (α-SMA) é um marcador de miofibroblastos 

transdiferenciados no miocárdio infartado e remodelado (29, 30). A avaliação 

da expressão proteica de α-SMA foi realizada através de ensaio de 

imunofluorescência e as imagens e análises foram realizadas pelo 

equipamento de HCS. Para isso, os fibroblastos adquiridos no pre-plating foram 

mantidos em cultura até atingirem pelo menos 80 % de confluência após a 

extração. Atingida a confluência, as células foram tripsinizadas, contadas e 

plaqueadas à densidade de 1 x 105 células/cm2 em placas de 96 poços para 

fluorescência (96 Wells Greiner Microplate, Black, Clear Bottom). Após 24 h do 
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plaqueamento, os fibroblastos foram colocados em meio de cultura sem FBS 

por 16 h. Para indução de diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos, foi 

utilizado o Fator de Crescimento Transformante- β (122) (TGF-β; 10 ng/ml) por 

48 h, nas seguintes proporções: TGF-β (10 ng/ml) + PBS, TGF-β (10 ng/ml) + 

Exossomos (50 µg/ml) e somente PBS. No dia seguinte, o meio de cultura foi 

trocado e ao final do dia, as células foram colocadas em meio sem soro por 

16 h. Em seguida, as placas foram fixadas com PFA 4 % para posterior 

marcação. Foi utilizado o mesmo protocolo de marcação para a proliferação 

celular, observando que nesse experimento utilizou-se o anticorpo primário (α-

SMA – 1:100, ab5694, Abcam).  As imagens também foram obtidas utilizando o 

Image X Press Micro High Content (Molecular Devices). E o processamento 

das mesmas foi realizado pelo software Multiwave Cell Scoring Meta Express e 

as análises pelo programa Cell Scoring que quantificou a intensidade de 

marcação da proteína alfa-actina de musculo liso. Foram analisadas 200 

células por poço em cada tratamento em triplicata.  

 

3.9 Análise da Expressão Gênica 

 

3.9.1 Extração de RNA total  

 

A extração de RNA total foi realizada com auxílio do reagente TRizol 

(Thermo Fischer Scientific) seguindo as instruções do fabricante. Foi realizada 

extração de RNA das culturas de fibroblastos cardíacos, para avaliar os 

marcadores de diferenciação em miofibroblastos (Colágeno 1 e 3 e α-actina de 

musculo liso) e das culturas de macrófagos derivados da medula óssea, para 

confirmar a polarização para os perfis inflamatórios (Interleucina 1-β, fator de 

necrose tumoral-α,  óxido nítrico sintase 2, arginase 1, fator de crescimento de 

transformação-β  e quimiocina ligante 2). 

Resumidamente, após descongelamento, a solução foi centrifugada por 

10 min a 12.000 x g a 4 °C, e o sobrenadante foi recuperado em um tubo novo. 

Ao sobrenadante foram adicionados 200 ul de clorofórmio para cada 1 ml de 

Trizol, e em seguida a solução foi misturada vigorosamente por 15 segundos e 
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incubada por 2 a 3 min à temperatura ambiente. O tubo foi então centrifugado 

por 15 min a 12.000 x g a 4 °C. A fase aquosa foi cuidadosamente transferida 

para um novo tubo de 1,5 ml. Foram adicionados 500 ul de isopropanol 100 % 

para cada 1 ml de Trizol, e a mistura incubada por 10 min a temperatura 

ambiente. Após a incubação, o material foi centrifugado por 10 minutos a 

12.000 x g a 4 °C e o sobrenadante descartado. O precipitado foi lavado com 1 

ml de etanol 75 %, sendo centrifugado por 5 minutos a 7.500 x g a 4 °C, e o 

sobrenadante descartado. O precipitado foi reconstituído em 100 ul de água 

livre de RNAse. Os RNAs obtidos foram quantificados em espectrofotômetro 

(ND-100 Spectrophotometer - NanoDrop Technologies, Inc.). A avaliação da 

qualidade do RNA foi realizada através de eletroforese em gel de agarose 

0,8 %.  

 

3.9.2 Síntese de DNA complementar  

 

Para realização da conversão do RNA em cDNA utilizamos o kit 

SuperScript II Reverse Transcriptase (Invitrogen, EUA), de acordo com as 

instruções do fabricante. Após o tratamento com DNAse e sua inativação foi 

adicionado à reação 1 ul de OligodT (500 ug/ml, IDT) e 1 ul de dNTP Mix (10 

mM cada), a um volume final de 12 ul seguido de incubação por 5 min a 65 °C. 

Posteriormente, adicionou-se a reação 4 ul de Tampão 5X First-Strand, 2 ul de 

DTT 0,1 mM, 1 ul RNASEout (40 U/ul) e 1 ul SuperScript II.  A síntese de cDNA 

procedeu incubando a reação a 42 °C por 50 min, com posterior inativação da 

enzima, mantendo-a durante 15 min a 70 °C. As incubações foram realizadas 

no termociclador T100 Thermal Cycler (Bio-Rad).  

 

3.9.3 Reação de PCR em tempo real (RT-qPCR) 

 

Os cDNAs obtidos previamente foram diluídos para concentrações de 10 

ng/ul e utilizados para amplificação por PCR utilizando Power SYBR Green 

PCR Master Mix® (Applied Biosystems). As reações de PCRs foram realizadas 

utilizando 10 ng de cDNA, 2,5 ul de mix dos primers (senso e anti-senso a 2,0 

uM de cada; ver tabela 1) e 5,0 ul de Power SYBR Green PCR Master Mix® 
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(Applied Biosystems). As RT-qPCRs foram realizadas no equipamento 

QuantStudioTM 12k Flex Real-Time PCR System (MicroAmp® Optical 384-Well 

Reaction Plate). Todas as reações foram submetidas a uma incubação inicial 

de 95 °C por 10 min, seguidos de 40 ciclos para amplificação. As ciclagens 

foram realizadas em dois passos (desnaturação de 95 °C por 30 s, seguida de 

anelamento com temperatura maior ou igual que 60 °C por 60 s).  A análise do 

sinal fluorescente foi realizada ao final de cada ciclo e o software quantificou a 

intensidade de fluorescência dada pelo SYBER e normalizou pelos dados de 

fluorescência obtidos pelo ROX. No início da amplificação, foi detectada a linha 

de base, pela fluorescência inicial, e o aumento acima dessa linha indicou a 

detecção dos produtos de amplificação gerados. O ΔRn consistiu do sinal de 

fluorescência do produto pelo sinal de fluorescência da linha de base. O 

parâmetro Ct foi definido como sendo o número de ciclos cuja fluorescência 

(ΔRn) cruzava essa linha (Threshold cycle). As reações de RT-qPCRs foram 

normalizadas em relação aos níveis de transcritos de GAPDH (Gliceraldeido-3-

fosfato desidrogenase). As alterações nos níveis de mRNA foram calculadas 

pelo método de análise de Livak e Schmittgen delta-delta Ct (ΔΔCt) (123). 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata.  

 

Tabela 1: Sequência dos primers utilizados para RT-qPCR 

 

Gene Primer Senso (5'-3') Primer Anti-senso (3'-5') 

Col1a1 CATGTTCAGCTTTGTGGACCT TCCACGTCTCACCATTAGGG 

Col3a1 AGCTTTGTGCAATGTGGGAC ATCACAGAGGACAGATCCCG 

Acta2 TGGAAAAGATCTGGCACCAC CTCCGTTAGCAAGGTCGGA 

IFNg CATGAGCATCGCCAAGTTCG GAATCAGCACCGACTCCTTTT 

TNF-α ATCGGTCCCAACAAGGAGG GATAAGGTACAGCCCATCTGC 

IL1-β CCTGTGTGATGAAAGACGGC TATGTCCCGACCATTGCTGT 

Arg1  TCCAAGCCAAAGCCCATAGA AGCTTTCCTTAATGCTGCGG 

IL10 TGGGAGAGAAGCTGAAGACC AGATGCCGGGTGGTTCAAT 

CCL2 CACAGCTGCTGCTTTCACC GATGGGCTTCAGCACAGACT 
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3.10 Secreção de citocinas por membrana array 

 

Para avaliar a expressão relativa (semi-quantitativa) das citocinas e 

quimiocinas secretadas por macrófagos M1, M2, Mexo e pelos próprios 

exossomos foi realizado um array de 29 citocinas e quimiocinas nas amostras 

utilizando o kit Rat Cytokine Array (#ARYoo8, R&D Sytems). O ensaio se 

baseia na utilização de membranas de nitrocelulose previamente tratadas com 

anticorpos de captura (em duplicata) de 29 citocinas e quimiocinas. O 

sobrenadante da cultura de células ou o lisado celular são diluídos e 

misturados a anticorpos de detecção biotinilados. O complexo citocina-

anticorpo de detecção liga-se ao anticorpo de captura imobilizado na 

membrana. A estreptavidina-peroxidase e os reagentes de detecção 

quimioluminescente são adicionados, e um sinal é produzido 

proporcionalmente à quantidade de citocinas ligadas. A quimioluminescência é 

detectada da mesma maneira que um Western blot. O experimento foi 

realizado de acordo com as instruções do fabricante. As membranas foram 

bloqueadas em solução específica do kit, por uma hora a temperatura 

ambiente. Durante esse período, as amostras foram preparadas adicionando 1 

ml meio condicionado (n=3) ou 200 ug de proteína dos exossomos, 0,5 ml de 

tampão e um coquetel de anticorpos primários. Depois de uma hora de 

incubação a TA, as amostras foram colocadas em contato com as membranas 

e incubadas até o dia seguinte a 4 ºC. No dia seguinte, as membranas foram 

lavadas e incubadas com avidina-HRP (1:2000) por 30 minutos, a TA em 

seguida foram novamente lavadas e incubadas com solução de 

quimiluminescência por um minuto e então reveladas.  

As análises foram realizadas no software ImageQuant TL (GE 

Healthcare Life Sciences), pelo programa Array Analysis. Foi criada uma 

máscara comum a todas as membranas, com adequação das dimensões dos 

spots de cada amostra, a fim de evitar superestimar os valores obtidos. Em 

seguida, os valores de fundo foram considerados e os volumes finais das 

aquisições foram normalizados pelos controles positivos. A tabela final gerada 

foi analisada e os valores considerados foram em relação à alteração em 
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relação ao basal (controle positivo). Foi utilizada a unidade arbitrária 

porcentagem de intensidade (volume) para construção gráfica. 

 

3.11 Analise de expressão dos miRNAs 

 

3.11.1 Purificação dos miRNAs  

 

A purificação do miRNAs foi realizada utilizado o miRNeasy Kit 

(Qiagen, EUA) de acordo com as instruções do fabricante.  Após a extração do 

exossomos, as amostras foram lisadas com 1 ml de QIAzol e mantidas à 

temperatura ambiente por 5 min. Em seguida, foram adicionados 200 ul de 

clorofórmio, as amostras foram agitadas vigorosamente por 15 s, mantidas à 

temperatura ambiente por 3 min e centrifugadas a 4 ºC, 12.000 g por 15 min. A 

fase aquosa foi transferida para um novo tubo, ao qual se adicionou 900 ul de 

etanol 100 %, seguido de homogeneização das amostras. A solução final foi 

dividida em duas partes para a purificação em coluna, onde 700 ul por vez 

foram centrifugados 8.000 x g por 15 s, seguido do descarte do eluído, 

acréscimo do tampão RWT à coluna e mais uma centrifugação a 8.000 x g por 

15 s, com descarte do eluído. Estes ciclos de centrifugação foram então 

repetidos na presença do tampão RPE (500 ul). Em seguida, foram 

adicionados 500 ul de etanol 80 % a coluna e essa foi centrifugada a 8.000 x g 

por 2 minutos. A fim de eliminar todo líquido remanescente, a coluna foi 

novamente centrifugada com a tampa aberta por 5 min a 12.000 x g. Para eluir 

o miRNA, a coluna foi então transferida para um novo tubo e foram adicionados 

14 ul de água livre de RNAse, e centrifugada a 12.000 x g por 1 minuto. Os 

miRNAs obtidos foram quantificados no fluorímetro Qubit (Thermo Scientific, 

EUA). 

 

3.11.2 Chiparray  

 

A análise de expressão global de miRNAs dos exossomos foi realizada 

utilizando a placa array GeneChip™ miRNA 4.1 (Life Technologies), capaz de 
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identificar 728 miRNAs maduros de rato. Para esses ensaios foram utilizadas 

cinco amostras de exossomos extraídos de diferentes ASC. Após previa 

extração e quantificação dos miRNAS dos exossomos foram utilizamos 130 

nanogramas (130ng) de miRNA  para o ensaio de Chiparray conforme 

protocolo do fabricante. Resumidamente, ao miRNA foram  adicionamos 2 ul de 

Poly-A controle (amostras de RNA exógeno de procarioto que irão auxiliar no 

monitoramento de todo o experimento) e solução para que a reação aconteça, 

em um volume final de 15 ul que foi incubado a 37 ºC por 15 min. Após a 

ligação da cauda Poly-A ao miRNA, foi realizado a ligação da Biotina HSR ao 

complexo. Para isso, a amostra foi centrifugada e adicionado 4 ul de solução 

com biotina HSR, 2 ul da enzima T4 DNA ligase e a reação foi incubada a 25 

ºC por 30 min. Ao final da incubação foi adicionada a reação um mix de 

hibridização contendo um controle de hibridização eucariótico (hibridiza em 

locais pré-determinados no chip - utilizados como controle do array), sendo a 

reação novamente incubada a 99  ºC por 5 min seguido de uma incubação de 

45 ºC por 5 min. Feito isso, 120 ul das amostras denaturadas foram para a 

placa de hibridização e posteriormente colocadas no equipamento GeneTitan 

Multi-Channel (MC) juntamente com o array GeneChip™ miRNA 4.1. No 

equipamento as placa de hibridização se acopla ao array e passa por uma 

incubação de 17 horas em um forno de hibridização, após isso elas são 

lavadas e coradas com diversos fluoróforos e então escaneadas para aquisição 

dos sinais.  Os resultados foram analisados no software Transcriptome 

Analysis Console (TAC). 

 

3.12 Modelo Animal de Infarto do miocárdio 

 

Os procedimentos experimentais seguiram as diretrizes institucionais de 

cuidado e uso de animais de laboratório e foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa e Experimentação Animal (SDC/InCor) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil (4423/16/089). Foi utilizado o 

modelo de infarto agudo do miocárdio de artéria fechada em ratas adultas. 

Ratas wistar com 10 semanas de idade foram mantidas em caixas (5 animais/ 
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caixa) com livre acesso à agua e comida sob ciclo claro-escuro de doze horas. 

Para realização do procedimento, os animais foram anestesiados com uma 

combinação de ketamina (60mg/kg peso corpóreo) e xilazina (15 mg/kg peso 

corpóreo), entubados através de colocação de cateter intra-traqueal para 

ventilação a 2,5 ml 65 pulsos/min, com ciclos de pressão controlados em 

equipamento de ventilação para roedores. A temperatura corporal foi mantida a 

37 ºC durante todo o procedimento cirúrgico. Uma toracotomia lateral foi 

realizada e o coração foi exposto pelo lado esquerdo. A artéria coronária 

esquerda foi circundada por um fio de sutura de nylon (5,0) a aproximadamente 

1 mm da sua origem, gentilmente ocluída, através da amarradura do fio. Este 

procedimento produziu uma área claramente demarcada (cianótica e 

protuberante) de isquemia aguda correspondente à distribuição da artéria 

coronária esquerda distal à oclusão. Os animais foram deixados em 

observação e 20 min após a oclusão, ainda sob anestesia, realizou-se a 

injeção dos tratamentos, usando uma seringa de insulina com agulha de calibre 

30 incorporada, por via intramiocárdica (com agulha posicionada no miocárdio 

do animal, injetando-se na área limítrofe entre o miocárdio sadio e o isquêmico, 

conhecida com zona de borda). Os animais foram divididos aleatoriamente nos 

seguintes grupos: (1) sham: animais apenas infartados; (2) AMI + PBS; (3) AMI 

+ Exo (100 µg). 

 

3.13 Avaliação da função cardíaca – exame de Ecocardiografia 

 

Os animais dos diferentes grupos experimentais foram submetidos ao 

exame de ecocardiografia 48h após a injeção dos tratamentos ou da realização 

do infarto no caso dos shams e 30 dias após a oclusão da artéria coronária. 

Para a aquisição das imagens, foi utilizado o equipamento VEVO 2100 –

 VisualSonics Vevo® 2100 Imaging System, Canadá. A análise de 48 h foi 

realizada como triagem e só foram considerados para o estudo os animais que 

apresentavam uma porcentagem de 30-40% de área infartada. Esse pré-

requisito foi adotado com o propósito de evitar vieses na avaliação do 

desempenho cardíaco. Na análise de 30 dias foram realizadas medidas com 
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objetivo de determinar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (VE), fração 

de encurtamento. Para a análise de imagens foi utilizado o software 

VevoCQ™ LV Analysis - VisualSonics, Canadá. 

 

3.14 Análises histológicas 

 

As análises histológicas foram realizadas após 4 semanas da injeção 

dos tratamentos. Os animais foram sacrificados por administração da 

combinação dos anestésicos Xilazina/ketamina (15mg/kg e 60mg/kg 

respectivamente). Os corações foram rapidamente coletados, lavados 

brevemente em PBS, pesados, fixados em formol a 10% em temperatura 

ambiente, embebidos em parafina, seccionados (6 mm) e posteriormente 

processados para os parâmetros histológicos. 

 

3.14.1 Método de polarização por coloração de Picrosírius-Red (PR) 

 

A coloração de PR permitiu uma análise quantitativa das fibras 

colágenas do tecido, através da distinta interferência de cores, intensidade e 

birrefringência dos tecidos corados e de parâmetros morfométricos tais como: 

(i) espessura, (ii) perímetro da parede ventricular esquerda, (iii) espessura 

média do septo interventricular e (iv) a porcentagem de sua área ocupada por 

colágeno intersticial.  Este procedimento foi realizado em amostras obtidas de 

segmentos transversais médios e apicais do coração. Depois de fixados, os 

cortes histológicos foram submetidos à solução de 0,1 % de solução de Sirius-

Red em ácido pícrico saturado, por 30 min. Depois, foram lavados em água 

corrente e os núcleos celulares foram contra corados com Hematoxilina, por 

um minuto. As lâminas histológicas foram preparadas com meio de montagem 

e lamínula para posterior análise no microscópio de luz.  
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3.14.2 Ensaio de imunohistoquímica  

 

Para avaliar a infiltração de macrófagos no tecido cardíaco foi realizado 

o ensaio de imunohistoquímica utilizando anticorpo anti-CD68, marcador 

amplamente utilizado na detecção de infiltrado inflamatório na literatura. Os 

cortes foram hidratados (solução de xilol e álcool) e lavados 3x em água 

corrente e, submetidos à recuperação antigênica (1:10, Antigen Retrival Buffer 

1, PMB1-250, Spring Bioscience) em panela de pressão, por 15 min, até atingir 

95 ºC e por mais 15 min até atingir 36 ºC. As lâminas foram resfriadas por 20 

min e então foram bloqueadas em solução de PBS BSA 2 % por uma hora, a 

TA. O anticorpo primário foi diluído em PBS na concentração desejada (CD68 – 

1:100, ab31630, Abcam), e os cortes foram incubados overnight a 4 ºC, em 

câmara úmida. No dia seguinte, as lâminas foram lavadas e a peroxidase 

endógena foi bloqueada com peróxido de hidrogênio. Para detecção da reação 

de imunohistoquímica, utilizamos Histofine® (uma gota por corte, Simple Stain 

MAX PO, Nichirei Biosciences Inc.) por 30 min a TA. A revelação da peroxidase 

foi realizada através de 3’3Diaminobenzidine (DAB, DAB-125, Spring 

Bioscience) por 1 min, ao abrigo de luz. Os núcleos foram contra corados com 

Hematoxilina (por um minuto) e os cortes foram desidratados e montados, para 

análise no microscópio de luz.  

 

3.14.3 Ensaio de TUNEL 

 

Para avaliar a apoptose celular no tecido cardíaco infartado, foi realizado 

o ensaio de TUNEL. A apoptose é caracterizada pela fragmentação do DNA 

celular. Através da marcação desse DNA fragmentando com um nucleotídeo 

biotinilado (dUTP) pela enzima desoxinuceotidil transferase (rTdT) e posterior 

revelação é possível identificar os núcleos apoptóticos corados em marrom 

escuro e visualizar com um microscópio de luz. O método foi realizado de 

acordo com as informações do fabricante (DeadEnd™ Colorimetric TUNEL 

System Promega). Brevemente, os cortes foram hidratados (solução de xilol e 

álcool) e lavados 3x com solução de cloreto de sódio 0.85 % por 5 min e depois 
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lavados com PBS por mais 5 min e fixados com 4 % de paraformaldeído por 15 

min a TA.  As lâminas foram lavadas 2x com PBS por 5 min e adicionado a 

Proteinase K por 30 min a TA. Depois de lavados os cortes foram novamente 

fixados em 4 % de paraformaldeído por 5 min. Uma lâmina de controle positivo 

foi preparada, a qual foi adicionado DNAse I para causar fragmentação do 

DNA. A solução contendo a enzima desoxinucleotidiltransferase terminal (TdT), 

que se liga ao DNA fragmentado, foi preparada e adicionada aos cortes por 60 

min a 37 ºC em câmara úmida. Após lavagem das lâminas com PBS por 5 min, 

a peroxidase endógena foi bloqueada. Para detecção da reação foi utilizado 

estreptavidina HRP (1:500) por 30 min a TA.  A revelação foi realizada através 

de 3’, 3-Diaminobenzidina (DAB) por 1 min, ao abrigo de luz. Os núcleos foram 

contra corados com Hematoxilina (por um minuto) e os cortes montados em 

solução aquosa para análise no microscópio de luz.  

 

3.14.4 Análise e quantificação das imagens  

 

As imagens obtidas através do microscópio de luz foram analisadas pelo 

software LeicaQwin (LeicaQwin Image Analysis Software). Considerando que a 

área das imagens analisadas no software não varia, foi feita uma relação entre 

a quantidade de células positivas pela área tecidual total, a fim de evitar que os 

dados estivessem superestimados. Todas as medidas foram realizadas por 

dois pesquisadores independentes cegos para os tratamentos experimentais. 

 

3.15 Análises estatísticas  

As análises estatísticas e as representações gráficas foram realizadas 

com auxílio do software GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software Inc., USA). 

Para as análises entre dois grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Já 

para as análises com mais de dois grupos foi utilizada a Análise de Variância 

(ANOVA) de uma via e teste Tukey. Foram considerados estatisticamente 

significativos os experimentos cujo valor de p foi menor que 0,05 (*p<0,05; ** 

p<0,01; *** p<0,001). A dispersão dos dados em relação à média foi 

representada graficamente na forma de ± desvio padrão da media (DP). 
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4. Resultados 

4.1 Caracterização das culturas de rASCs por análise de marcadores de 

superfície 

 

Células mesenquimais de tecido adiposo (rASCs) extraídas foram 

caracterizadas quanto ao seu perfil imunofenotípico via citometria de fluxo, com 

base nos critérios estabelecidos pela sociedade internacional de terapia celular  

(114). No histograma da figura 2, a população de rASCs é representada pela 

linha preta, enquanto que o isotipo é representado pela linha cinza . Verificou-

se que estas apresentavam marcação positiva para CD73, CD90 e CD29, 

marcadores característicos de células mesenquimais. Já os marcadores CD45 

e CD31 (que caracterizam progenitores hematopoiéticos e células endoteliais, 

respectivamente) não foram observados, o que nos permite afirmar que as 

células extraídas do tecido adiposo são, de fato, células mesenquimais, e que a 

cultura de rASCs é homogênea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Perfil imunofenotípico das rASCs. Os histogramas mostram a expressão dos 
marcadores celulares positivos CD73, CD90 e CD29 e ausência de marcação para CD45 e 
CD31. A linha preta representa as populações de rASCs e em cinza o isotipo correspondente. 
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4.2 Caracterização dos exossomos de rASCs 

 

4.2.1 Análise de Marcadores de Superfície 

  

 Exossomos derivados de rASCs foram também caracterizados com 

base no seu perfil imunofenotípico utilizando a citometria de fluxo acoplada a 

microesferas magnéticas. Conforme observado no histograma da figura 3, a 

maior parte da população de exossomos avaliada expressava o marcador de 

superfície característico CD81 (Tetraspanina 28). 

 

                        

Figura 3: Identificação dos marcadores típicos de exossomos. A expressão de CD81 pode 
ser observada no histograma. A população de exossomos está representada pela linha preta, 
enquanto o isotipo específico está em cinza. 

 

4.2.2 Análise de rastreamento de partículas 

 

Com o objetivo de determinar o tamanho e a concentração dos 

exossomos, foi realizada a análise de rastreamento de nanopartículas (NTA).  

A concentração e tamanho das vesículas extracelulares são calculados com 

base no espalhamento do feixe de luz que cada partícula gera e no movimento 

browniano dessas (Fig.4). Observamos que as amostras de exossomos 

derivados de rASCs apresentaram uma concentração média de 6,3 x 109 ± 

2.,9 x 108 partículas/ml e uma moda de tamanho 116,8 nm ± 12 (Tabela 2). 
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Figura 4: Imagem representativa dos exossomos em movimento browniano. 

 

Tabela 2: Tamanho e concentração dos exossomos derivados de rASCs 

 

rASCs Tamanho 
(nm) 

Concentração 
(partículas/ml) 

A 119,6 ± 12 7,6x109 ± 4,8x108 
B 114,0 ± 14 5,0x109 ± 1,05x108 
C 133,0 ± 10 1,0x1010 ± 2,0109 
D 120,0 ± 12 2,1x1010 ± 3,5x109 
E 110,0 ± 13 1,2x1010 ± 2,5x109 

 

 

4.3 Efeito dos exossomos derivados de rASCs nas células cardíacas 

 

4.3.1 Exossomos aumentam a taxa de proliferação de 

cardiomiócitos submetidos à hipóxia 

 

A fim de determinar se exossomos derivados de rASCs poderiam 

influenciar o perfil de proliferação dos cardiomiócitos neonatais, estes foram 

tratados com exossomos (50 µg/ml) ou com PBS (controle) por 24h e  

submetidos à hipóxia (1% de O2) ou normóxia. A análise da taxa de 

proliferação celular (via marcação de ki67 em células tropomiosina cardíaca-

positivas) (Fig. 5A e B) demonstrou que na condição de hipóxia e em resposta 

ao tratamento com exossomos há um aumento na taxa de proliferação (PBS 
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44,2 ± 12,41% versus exossomos 55,6 ± 9,54%) (Fig. 5C). Entretanto, não 

foram observadas alterações na taxa de proliferação celular dos cardiomiócitos 

na condição de normóxia (Fig. 5D). De maneira interessante, esses dados 

sugerem que os exossomos são capazes de aumentar a taxa de proliferação 

celular dos cardiomiócitos quando submetidos a estresse, o mesmo não foi 

observado na normóxia, quando comparados ao tratamento controle. 

 

 

Figura 5: Exossomos derivados de ASC estimulam o aumento na taxa de proliferação 
dos CM quando submetidos às 24h de hipóxia. Imagens representativas (A) do grupo 
controle e (B) tratados com exossomos. Os cardiomiócitos foram marcados com tropomiosina 
sarcomérica (verde), Ki67 (vermelho) e os núcleos com DAPI (azul). As barras indicam (média 
± DP) elevação da taxa de proliferação dos cardiomiócitos em hipóxia (C) e em normóxia (D) 

tratados com exossomos em comparação ao controle (tratado com PBS). **p<0,01. 

 

  



 

 

44 

 

 

 

4.3.2 Tratamento com exossomos induz angiogênese nas células 

endoteliais microvasculares cardíacas (CEMC) 

 

4.3.2.1 Caracterização das células endoteliais microvasculares cardíacas 

 

A fim de avaliar o potencial pró-angiogênico dos exossomos foi 

implementado o método de extração de células endoteliais microvasculares 

cardíacas (CEMC) da mesma extração de cardiomiócitos de ratos neonatos. A 

cultura apresentou morfologia característica de células endoteliais, com 

aspecto achatado e crescimento em monocamada (Fig. 6A). A análise por 

citometria de fluxo da marcação para CD31 (molécula de adesão celular 

endotelial plaquetária) mostrou que 99,4% da população celular exibia este 

marcador (Fig. 6B) e ausência de marcação para CD90 (Thy-1, marcador de 

fibroblasto) (Fig. 6C). Funcionamente, verificamos que 98,3% das células foram 

capazes de realizar a captação de LDL acetilado (Fig. 6C) e em conjunto, estes 

dados nos permitem afirmar que o método de extração de células endoteliais 

microvasculares cardíacas é eficaz e que a cultura é homogênea. 

 

 

Figura 6: Caracterização das células endoteliais microvasculares cardíacas. Morfologia da 
cultura de células endoteliais microvasculares cardíacas (A). Expressão dos marcadores de 
superfície analisados por citometria de fluxo (B-D). A população de CEMC está representada 
pela linha preta e em cinza o isotipo correspondente. 
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4.3.2.2 Exossomos induzem a proliferação de células endoteliais da 

microvasculatura cardíaca  

 

O próximo passo foi avaliar o efeito do tratamento com exossomos na 

proliferação das células endoteliais microvasculares cardíacas. Para isso, 

realizamos uma análise de ciclo celular por citometria de fluxo e os resultados 

demostraram que o tratamento com exossomos aumenta a população de 

células em G2 para 16,4 ± 2,46% (Fig. 7Ab), quando comparado com o 

controle 10,4 ± 0,56% (Fig.7Aa), indicando que o tratamento com exossomos 

induziu as células endoteliais a entrarem em mitose (Fig.7B e C). 

 

 

 

Figura 7: Efeito do tratamento com exossomos nas células endoteliais microvasculares 
cardíacas. (A) Imagens representativas das fases do ciclo celular, G0-G1 em vermelho, S em 
verde e G2 em azul.  (a) grupo controle e (b) tratados com exossomos. (B e C). As barras 
indicam (média ± DP) aumento da indução de proliferação nas CEMC tratadas com exossomos 
em comparação ao controle (tratado com PBS). *p<0,05. 
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4.3.2.3 Exossomos promovem a formação de estruturas tubulares em 

células endoteliais da microvasculatura cardíaca 

 

Uma vez observado que os exossomos eram capazes de aumentar a 

taxa de proliferação celular das CEMC, a próxima etapa foi investigar se os 

exossomos também seriam capazes de induzir a formação de estruturas 

tubulares semelhantes a capilar, uma característica funcional de células 

endoteliais. A figura 8 (A-C) mostra que as CMEC aderiram à matriz de 

colágeno. No entanto, apenas as CMEC que foram submetidas ao tratamento 

com os exossomos (Fig. 8B), assim como o controle positivo VEGF (Fig. 8C), 

foram capazes de induzir a formação de estruturas tubulares. A quantificação 

das estruturas tubulares está representada na figura 8D. Esses resultados 

sugerem que de forma similar ao VEGF, o tratamento com exossomos é capaz 

de induzir células endoteliais a formarem estruturas tubulares em cultura. 

 

 

Figura 8: Exossomos derivados de ASC induzem a formação de estruturas semelhantes 
a capilares in vitro. Imagens representativas (A) do grupo controle e (B) tratados com 
exossomos (C) tratados com VEGF. Após 8h de plaqueamento das células endotelias da 
microvasculatura cardiaca, é possível observar a formação de tubos.  As barras indicam (média 
± DP) aumento do número de tubos formados nas CEMC tratados com exossomos em 
comparação ao controle (tratado com PBS) (D). **p<0,01. 
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4.3.3 Exossomos derivados de mesenquimais de tecido adiposo reduzem 

a proliferação de fibroblastos cardíacos  

    

Com o propósito de avaliar se os exossomos poderiam reduzir a 

proliferação dos fibroblastos cardíacos, as culturas dessas células foram 

tratadas com veículo (PBS) ou exossomos (50 µg/ml) e submetidas à hipóxia 

(1 % de O2) ou normóxia por 24 h e as células em proliferação foram marcadas 

e analisadas via imunofluorescência para ki67 (Fig. 9A-B). Verificamos que os 

fibroblastos em hipóxia submetidos tratados com PBS apresentaram uma taxa 

de proliferação celular de 34.6 ± 8.9 %, enquanto que o tratamento com 

exossomos resultou em redução na taxa de proliferação celular para 25,3 ± 

6,2 % (Fig. 9C). Em condições basais, também observamos redução na taxa 

de proliferação celular de 43,1 ± 7,2 % (PBS) para 37,1 ± 9,2 % quando 

tratados com exossomos (Fig. 9D), demonstrando papel regulatório dos 

exossomos também na proliferação dos fibroblastos cardíacos.  

 

 

Figura 9: Exossomos derivados de ASC reduzem a taxa de proliferação dos fibroblastos 
quando submetidos à hipóxia por 24h. Imagens representativas (A) grupo controle e (B) 
tratados com exossomos. A cultura de fibroblastos foi marcada com Ki67 (vermelho) e os 
núcleos com DAPI (azul). As barras indicam (média ± DP) da redução da taxa de proliferação 
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dos fibroblastos cardíacos tratados com exossomos em comparação ao controle (tratado com 
PBS) (C). ****p<0,0001. 

 

4.3.4 Exossomos inibem a transdiferenciação de fibroblastos TGF-β 

induzidos em miofibroblastos  

   

Visto que exossomos exercem papel na proliferação de fibroblastos, 

buscamos avaliar qual seria o efeito do tratamento com exossomos na 

transdiferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos utilizamos o modelo de 

indução com TGF-β.   

Através da analise quantitativa da expressão gênica avaliada por PCR 

em tempo real, constatamos que o tratamento com exossomos resultou em 

redução significativa tanto na expressão de α-SMA (Fig. 10A), quanto na 

expressão dos colágenos do tipo I (Fig. 10B) e do tipo III (Fig. 10C), revertendo 

esses aos níveis do grupo controle.  

                

 

Figura 10: Exossomos derivados de ASC inibem a transdiferenciação de fibroblastos, 
induzidos por TGF-β, em miofibroblastos. A expressão dos níveis de mRNA (A) α-SMA, (B) 
Colágeno I e (C) Colágeno III foi determinada pelo ensaio de RT-qPCR. As barras indicam 
(média ± DP). 

##
p<0,01 e 

###
p<0,001 em relação ao controle. ****p<0,0001 em relação aos 

fibroblastos transdiferenciados por TGF-β. 
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Uma vez que os níveis de mRNA de α-SMA estavam reduzidos no 

tratamento com exossomos, uma marcação de α-SMA por imunofluorescência 

foi realizada para avaliar se o efeito dos exossomos se refletia também em 

nível proteico e verificamos  que os efeitos observados em nível gênico se 

repetem (Fig.11 A-D), já que as células tratadas concomitantemente com os 

exossomos apresentavam intensidade α-SMA menor do que o controle (Fig. 

11E).  

 

 

 

Figura 11: Exossomos inibem a expressão de α-SMA de fibroblasto induzidos a 
transdiferenciação em miofibroblastos. Imagens representativas (A e B) do grupo tratado 
com TGF-β (C e D) tratados com TGF-β e exossomos. Os fibroblastos diferenciados com TGF-
β foram marcados com α-SMA (verde) e os núcleos com DAPI (azul).  (E) Intensidade de 
expressão α-SMA foi avaliada por imunofluorescência. As barras indicam (média ± DP). 
#
p<0,05 em relação ao grupo controle *p<0,05 em relação aos fibroblastos transdiferenciados 

com TGF-β. 
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4.3.5 Exossomos induzem diferenciação em macrófagos derivados de 

medula óssea  

 

Visando o importante papel dos macrófagos pós-lesão miocárdica(18, 

124), nos questionamos se os exossomos seriam capazes de modular a 

resposta inflamatória pós-lesão, atuando na polarização dos macrófagos 

teciduais. Com base nos controles de polarização com IFN-γ (Fig. 12A) e IL-4 

(Fig. 12B) foi possível observar que o tratamento com exossomos é capaz de 

alterar a morfologia dos macrófagos derivados de medula se assemelhando 

aos macrófagos polarizados (Fig. 12C).   

 

 

Figura 12: Cultura de macrófagos derivados da medula óssea de ratos adultos, 
cultivados por sete dias com a citocina M-CSF. (A) controle pró-inflamatório cultivado com 
IFN-γ (B) controle anti-inflamatório cultivado com IL-4 e (C) macrófagos cultivados com 50ug/ml 
de exossomos, respectivamente (10x).  

 

4.3.5.1 Análise do perfil fenotípico  

 

Vista a capacidade dos exossomos de diferenciar os macrófagos, 

realizamos uma caracterização fenotípica com base na expressão gênica típica 

das polarizações clássica – M1 (IL1-β, TNF-α, NOS2) (Fig.13 A-C) e alternativa 

– M2 (Arginase 1, PPARg, TFG-β, CCL2) (Fig.13 D-F) através do ensaio de PCR 

e tempo real (125, 126).  De maneira interessante, verificamos que não há 

especificidade na polarização exercida pelos exossomos, já que os macrófagos 

apresentaram polarização corresponde a ambos os fenótipos, não sendo 

possível classificar os macrófagos polarizados por esses como M1 ou M2.  

 

A C B 



 

 

51 

 

 

 

  

Figura 13: Exossomos derivados de ASC induzem a polarização de macrófagos 
derivados de medula óssea. A expressão dos níveis de mRNA (A) IL1-β, (B) TNF-α, (C) 
NOS2, (D) Arginase 1, (E) TGF-β e (F) CCL2 foi determinada pelo ensaio de RT-qPCR. As 
barras indicam (média ± DP). **p<0,01 e *** p<0,001 em relação ao controle (macrófagos não 
polarizados).  

 

4.3.5.2 Análise das citocinas  

 Tendo em vista que os exossomos são capazes de diferenciar os 

macrófagos derivados de medula óssea, mas não conseguindo distinguir se 

esses macrófagos teriam um perfil mais pro-inflamatório ou anti-inflamatório 

pela expressão gênica dos marcadores, avaliamos o perfil de secreção dos  

macrófagos tratados com exossomos e comparamos com os polarizados para 

M1, M2. Como esperado, foram encontradas citocinas pró-inflamatórias 

clássicas como IFN-γ, IL-1ra no meio condiconado dos macrófagos M1 (Fig. 

14A) e citocinas anti-inflamatórias como IL-4 no meio condiconado dos 

macrófagos M2 (Fig.14B). No entanto, em consonância com os achados de 

expressão gênica, os meios Mexo mostram secreção de ambas citocinas pró e 

anti-inflamatórias, como MIP-1α, IL-1α e IL-10 (Fig.14C). Contudo, a fim de 

excluir uma possível contaminação por fatores transportados pelos exossomos, 

avaliamos o perfil de citocinas de extratos proteicos dos exossomos derivados 

de rASC, que apresentam poucas citocinas expressas, o que nos sugere que 

F E D 
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as citocinas encontradas no meio condiconado dos macrófagos tratados com 

exossomossão produzidas  por estes (Fig.14D). 

 

 

Figura 14: Meios condicionados de Mexo apresentam citocinas pró e anti-inflamatórias. 
As citocinas foram classificadas de acordo com cada perfil analisado. Citocinas secretadas por 
macrófagos pró-inflamatórios (A) Citocinas secretadas por macrófagos anti-inflamatórios (B). 
Principais citocinas secretadas pelos macrófagos tratados pelos exossomos (C). Citocinas 
secretadas pelos exossomos derivados de rASCs (D). A-D, n = 5 / cada. 

 

4.4 Meio condicionado de macrófagos tratados com exossomos é capaz 

de induzir proliferação de cardiomiócitos submetidos à hipóxia 

 

Sabendo da importância dos macrófagos para o reparo cardíaco, 

submetemos a cultura de cardiomiócitos de neonatos a hipóxia (1 % O2) por 24 

h e realizamos tratamentos com meio condicionado dos macrófagos 

polarizados para os perfis M1 e M2 e também os tratados com exossomos 

(Mexo), a fim de identificar se esse meio era capaz de influenciar a proliferação 

dos cardiomiócitos e posteriormente identificar os potenciais efetores. A 

proliferação celular foi avaliada pelo marcador ki67.  Observamos que os 
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cardiomiócitos (células tropomiosina cardíaca positiva) na condição de hipóxia 

que receberam o meio condicionado dos macrófagos tratados com exossomos 

apresentaram aumento na taxa de proliferação (Fig. 15 A-D) (PBS 17,91 ± 5,3 

% versus Mexo 29,67 ± 7,3 %) (Fig. 15E). A análise da taxa de proliferação 

celular também demonstrou um aumento em resposta ao tratamento com o 

meio condicionado dos macrófagos M2 (PBS 17,91 ± 5,3 % versus M2 26,95 ± 

8,6 %) (Fig.15E). Entretanto, o tratamento dos cardiomiócitos com o meio 

condicionado dos macrófagos M1 não aumentou significativamente a taxa de 

proliferação (PBS 17,91 ± 5,3 % versus M1 24,39. ± 8,7 %) (Fig.15E).  

 

               

Figura 15: Meio condicionado dos macrófagos tratados com exossomos aumenta a taxa 
de proliferação dos CM quando submetidos às 24h de hipóxia. Imagens representativas 
(A) do grupo controle, (B) meio condiconado dos macrófagos M1, (C) meio condicionado dos 

E 
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macrófagos M2 e (D) meio condicinado dos macrófagos tratados com exossomos. Os 
cardiomiócitos foram marcados com tropomiosina sarcomérica (verde), Ki67 (vermelho) e os 
núcleos com DAPI (azul). As barras indicam (média ± DP) elevação da taxa de proliferação dos 
cardiomiócitos tratados com meios condicinados de macrófagos em comparação ao controle 
(E). **p<0,01. 

 

4.5 Efeitos dos exossomos sobre o reparado do infarto do miocárdio em 

ratos 

 

Tendo em vista os efeitos pró-regenerativos observados in vitro nas 

células-alvos do coração, avaliamos a capacidade de reparo dos exossomos 

no coração de ratos adultos infartados. 

 

4.5.1 Avaliação da função cardíaca  

 

Na análise da função cardíaca via ecocardiografia não foram observadas 

diferenças na fração de ejeção do ventrículo esquerdo (VE) (Fig.16A) e fração 

de encurtamento entre os grupos tratados com exossomos e controle (Fig 

16B). 

 

Figura 16: Avaliação da função cardíaca via ecocardiográfica.  (A) Fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo. (B) Fração de encurtamento. As barras representam (média ± DP). Sham 
(n = 10); PBS (n = 10); Exossomos (n = 13). 
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4.5.2 Avaliação morfométrica dos corações  

 

4.5.2.1 Tamanho do infarto  

 

A análise histológica dos corações infartados pela coloração de 

Picrossírius Red não mostrou diferenças no tamanho do infarto, medido pela 

percentagem média do perímetro do ventrículo esquerdo ocupado por colágeno 

transmural, entre os grupos (Exo: 42,4 ± 10,82% e PBS: 42,0 ± 10,0%) 

(Fig.17). 

 

Figura 17: Avaliação histológica do tamanho do infarto. As barras representam (média ± 
DP) do perímetro do ventrículo esquerdo com colágeno transmural (cicatriz). Sham (n = 10); 
PBS (n = 10); Exossomos (n = 13). 

 

4.5.2.2 Perímetro do ventrículo esquerdo e septo  

 

O processo de reparação tecidual pós-infarto agudo do miocárdio 

envolve a substituição do tecido necrótico por um tecido fibroso, de 

cicatrização, rico em colágeno. A presença desse tecido neoformado de 

natureza não-contrátil implica em adaptações do órgão, especialmente 

morfológicas. O remodelamento ventricular é um processo no qual a arquitetura 

ventricular é reorganizada em resposta à nova constituição tecidual, traduzindo 

em alterações da geometria da cavidade do ventrículo esquerdo. A evolução do 

remodelamento é caracterizada pela dilatação da cavidade, cuja dimensão está 

diretamente relacionada ao tamanho da lesão e progressiva diminuição da 

espessura da parede fibrótica.  

A análise do perímetro do VE não apresentou diferenças entre os grupos 

sham: 8,7 ± 0,9 mm; Exo 9,8 ± 0,2 mm; PBS 9,1 ± 0,1 mm (Fig.18A). Assim 
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como, a espessura do septo sham: 1,8 ± 0,4 mm ; Exo 1,9 ± 0,3 mm ; PBS 2 ± 

0, 5mm (Fig. 18B).  

 

 

Figura 18: Avaliação morfométrica.  (A) Análise histológica do perímetro do ventrículo 
esquerdo (VE) em milímetros. (B) Espessura do septo intraventricular nos diferentes 
tratamentos. As barras representam (média ± DP). Sham, (n = 10); PBS (n = 10); Exossomos 
(n = 13). 

 

4.5.2.3 Espessura da cicatriz 

 

Além dos eventos já relatados no remodelamento ventricular, há de se 

ressaltar também que a parede do ventrículo esquerdo tende a ficar mais fina 

com a formação da cicatriz de fibrose.  A avaliação da espessura da cicatriz, 

demostrou que animais injetados com exossomos (0,76 ± 0,2 mm) 

apresentavam uma cicatriz significativamente mais espessa do que os animais 

injetados com PSB (0,46 ± 0,2 mm), além de ter sido visualizado tecido viável 

entre a fibrose cicatricial (Fig. 19).  
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Figura 19: Avaliação histológica da espessura da cicatriz do ventrículo esquerdo (VE). 
(A) Quantificação da espessura da cicatriz, as barras representam (média ± DP). (B) Imagem 
histológica da borda do infarto, as fibras de colágeno foram observadas através da marcação 
do Picrossírius Red. Sham, (n = 10); PBS (n = 10); Exossomos (n = 13). 

 

4.5.3 Avaliação do colágeno intersticial  

 

As análises histológicas utilizando Picrossírius Red para quantificação 

das fibras de colágeno não revelaram diferenças significativas quando avaliado 

tanto a área infartada (parede posterior) (Fig.20A-D) quanto as áreas remotas 

(colágeno intersticial) (Fig. 21A-D) do ventrículo esquerdo dos animais 

injetados com exossomos ou PBS. 
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Figura 20: Avaliação das fibras de colágeno na área infartada. As fibras de colágeno foram 
observadas através da marcação do Picrossírius Red. As imagens indicam a marcação positiva 
(A) Sham, (n = 10), (B) PBS (n = 10), (C) Exossomos (n = 13). (D) Quantificação das fibras de 
colágeno, normalizadas pela área total de tecido. As barras representam (média ± DP). 

 

Figura 21: Avaliação das fibras de colágeno na área remota. As fibras de colágeno foram 
observadas através da marcação do Picrossírius Red. As imagens indicam a marcação positiva 
(A) Sham, (n = 10), (B) PBS (n = 10), (C) Exossomos (n = 13). (D) Quantificação das fibras de 
colágeno, normalizadas pela área total de tecido. As barras representam (média ± DP). 
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4.5.4 Exossomos derivados de rASCs reduzem a apoptose em corações 

infartados 

A coloração por TUNEL de células cardíacas nas zonas limítrofes após o 

infarto (Fig. 22A-C) revelou que os corações no grupo de exossomos tinham 

menos núcleos apoptóticos em comparação com o grupo PBS (0,57% vs. 

controle de 1,4%) (Fig. 22D), sugerindo que os exossomos apresentam um 

papel cardioprotetor.  

 

 

 

 

Figura 22: Exossomos reduzem a apoptose nos corações infartados. As imagens 
indicam a marcação positiva para os núcleos apoptóticos. (A) Sham, (n = 10), (B) PBS (n = 
10), (C) Exossomos (n = 13). (D) Quantificação de núcleos apoptóticos, normalizados pela área 
total de tecido. As barras representam (média ± DP). 
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4.5.5 Efeito dos exossomos no infiltrado de células CD68 positivas no 

tecido cardíaco  

 

A capacidade dos exossomos em modular a infiltração de macrófagos 

pós-lesão foi avaliada através do ensaio de imunohistoquímica para células 

CD68 positivas (Fig. 23A-C). Contudo, após quatro semanas da cirurgia do 

infarto, não foi observado diferenças no número de células CD68 positivas 

entre os tratamentos com exossomos ou PBS (Fig. 23D) 

 

                                           

Figura 23: Infiltrado de macrófagos no tecido cardíaco pós-lesão. O infiltrado foi avaliado 
pela marcação positiva de células CD68. (A) Sham, (n = 10), (B) PBS (n = 10), (C) 
Exossomos (n = 13). (D) Quantificação de células CD68 positiva, normalizadas pela área total 
de tecido. As barras representam (média ± DP). 

 

4.6 Exossomos derivados de rASCs contêm miRNAs envolvidos na 

regeneração cardíaca 

 

 A fim de entender os possíveis mecanismos responsáveis pelos 

efeitos de cardioproteção dos exossomos, avaliamos o perfil de miRNAs 

presente nos exossomos utilizando uma análise de microarray (728 miRNAs de 

D 
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ratos maduros). Foram encontrados 116 miRNAs derivados de exossomos 

(Tabela 3).  

Tabela 3: miRNAs derivados de exossomos encontrados na análise de  

Microarray 

 

Um estudo anterior do nosso grupo avaliou a regeneração do coração 

de neonatos de rato ressectados com um e sete dias de vida (127). Utilizando o 

sequenciamento de RNA desse trabalho realizamos uma análise diferencial 

(miRNA da ressecção x miRNA derivado dos exossomos) para identificar os 

miRNAs envolvidos na regeneração presentes nos exossomos, .  

Curiosamente, quatro miRNAs miR-199a, miR-146b, miR-425 e miR196a eram 

miRNA Intensidade miRNA Intensidade miRNA Intensidade miRNA Intensidade 

let-7b-
5p 

12,16 27a-3p 8,73 342-3p 7,29 193-5p 6,03 

24-3p 12,005 221-3p 8,715 27b-3p 7,265 1839-5p 5,935 

3473 11,915 30c-5p 8,665 328a-5p 7,25 494-3p 5,875 

let-7d-
5p 

11,615 130a-3p 8,54 500-3p 7,165 532-3p 5,865 

31a-5p 11,295 351-5p 8,5 30d-5p 7,14 92b-5p 5,82 

125b-5p 11,27 93-5p 8,38 1-3p 7,035 19b-3p 5,73 

26a-5p 11,18 222-3p 8,34 181b-5p 7,03 21-5p 5,705 

23a-3p 11,13 20a-5p 8,31 30a-5p 7,01 212-3p 5,67 

let-7a-
5p 

11,065 185-5p 8,275 351 6,885 125b-1-
3p 

5,565 

6216 10,89 210-3p 8,175 30b-5p 6,845 423-5p 5,545 

23b-3p 10,865 125a-5p 8,16 425-5p 6,715 126a-3p 5,53 

let-7e-
5p 

10,775 652-3p 8,13 28-5p 6,71 542-5p 5,51 

191a-5p 10,385 151-5p 8,115 1224 6,645 664-1-5p 5,5 

103-3p 10,3 361-5p 7,855 24-2-5p 6,605 34c-5p 5,5 

143-3p 10,105 29a-3p 7,805 155-5p 6,57 34c-3p 5,44 

145-5p 10,085 15b-5p 7,805 130b-3p 6,545 28-3p 5,345 

214-3p 10,06 92a-3p 7,785 208a-5p 6,5 378a-5p 5,305 

16-5p 10,005 99a-5p 7,765 1949 6,485 532-5p 5,29 

107-3p 9,845 140-3p 7,665 672-5p 6,46 195-5p 5,26 

378a-3p 9,695 106b-5p 7,63 324-5p 6,38 30a-3p 5,18 

22-3p 9,675 199a-5p 7,575 361 6,38 466b-5p 5,07 

let-7i-5p 9,48 100-5p 7,535 151-3p 6,375 490-5p 5,025 

199a-3p 9,365 34a-5p 7,46 18a-5p 6,285 324-3p 4,92 

99b-5p 9,165 let-7f-
5p 

7,45 133b-3p 6,235 139-5p 4,865 

152-3p 9,035 146a-5p 7,365 298-5p 6,165 708-5p 4,76 

181a-5p 8,86 132-3p 7,355 423-3p 6,11 196a-5p 4,725 

320-3p 8,78 133a-3p 7,35 25-3p 6,11 328a-3p 4,56 

378b 8,765 455-3p 7,345 146b-5p 6,04 379-5p 4,395 
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comuns a ambas listas e foram selecionados para avaliar se eles seriam 

capazes de recapitular os mesmos efeitos de exossomos in vitro (Fig. 23). 

 

Figura 24: Os cinco miRNAs presentes nos exossomos de rASC e na ressecção de ratos 
neonatais de um dia de vida.  
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5. Discussão  

 

Os efeitos cardioprotetores do transplante de células mesenquimais 

pós-infarto agudo do miocárdio são bem estabelecidos, no entanto, os 

mecanismos exercidos pela célula mensequimal ainda carecem de elucidação. 

Neste trabalho, nós avaliamos os exossomos como potenciais efetores da 

sinalização parácrina de ASC e verificamos que exossomos exercem papel 

modulatório nas principais células cardíacas, além de apresentarem uma 

inibição da apoptose e consequente cicatriz cardíaca mais espessa nos 

experimentos in vivo, sugerindo que exossomos são parte dos mecanismos 

envolvidos na cardioproteção do transplante de células mesenquimais.  

O principal problema no infarto agudo do miocárdio é a morte dos 

cardiomiócitos decorrente do evento isquêmico e a incapacidade do coração 

adulto em repor esses cardiomiócitos perdidos, resultando assim na formação 

de uma cicatriz de fibrose. Dessa forma, a terapia celular busca um balanço 

entre a regeneração dos cardiomiócitos, revascularização, redução da 

formação de fibrose e modulação do processo inflamatório no órgão (94). Após 

o infarto agudo do miocárdio há indução de proliferação de cardiomiócitos na 

borda do infarto, podendo observar um aumento de certa de 3% da capacidade 

proliferativa do coração (128). Entretanto, esse aumento não é capaz de 

realizar uma regeneração clinicamente relevante. Portanto, promover a 

capacidade endógena de proliferação de cardiomiócitos após o dano é uma 

estratégia potencial para alcançar o reparo cardíaco.  

Trabalhos usando o modelo de ressecção em corações neonatais 

demonstraram que estes ainda manténs sua capacidade proliferativa por 

alguns dias depois do nascimento (108, 127, 129). Visto que alguns estudos 

descrevem que os exossomos apresentam um efeito cardioprotetor (83, 130, 

131), usamos esta valiosa oportunidade para identificar a capacidade dos 

exossomos em modular o processo de proliferação nos cardiomiócitos. Em 

condições basais de cultura, não observamos diferenças entre a taxa de 

proliferação celular os cardiomiócitos tratados com PBS ou exossomos. 

Entretanto, observamos que os exossomos são capazes de aumentar a taxa de 

proliferação celular dos cardiomiócitos em condições de estresse, aqui 
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representadas pela hipóxia (Figura 5). A hipóxia gera alterações no 

metabolismo celular, como a geração de espécies reativas de oxigênio, 

desequilíbrio na homeostasia do cálcio, assim como a liberação de lactato, 

originando um ambiente extremamente desfavorável aos cardiomiócitos e 

desencadeando sinalização de morte celular (5). Contudo, Puente e 

colaboradores demonstraram que o ambiente pós-natal rico em oxigênio induz 

a parada do ciclo celular dos cardiomiócitos devido a danos na molécula de 

DNA (132). Além disso, em um segundo trabalho o mesmo grupo submeteu 

ratos adultos a hipóxia crônica (1% de oxigênio por dia durante duas semanas) 

e observaram que hipóxia resultou em um aumento significativo no número de 

cardiomiócitos e que a principal fonte desses novos cardiomiócitos era os 

anteriormente não proliferativos (133). Dessa forma, podemos sugerir que em 

um ambiente já propicio à indução da ativação do ciclo celular nos 

cardiomiócitos, os exossomos potencializam sua proliferação. Essas evidências 

são corroboradas por alguns trabalhos da literatura que sugeriam que os 

exossomos derivados de ASC poderiam ativar rapidamente diversas vias de 

cardioproteção, como aquelas apontadas por reduzir o estresse oxidativo e 

ativar vias de sinalização de sobrevida (131). Ferguson e colaboradores 

demonstraram que os exossomos derivados de rASCs são capazes de reduzir 

a apoptose de cardiomiócitos tratados com peroxido de hidrogênio (indutor de 

apoptose), entretanto não conseguiram observar diferenças quanto à 

proliferação celular (134). Com isso, nosso trabalho é o primeiro a demonstrar 

que os exossomos são capazes de aumentar a capacidade proliferativa de 

cardiomiócitos neonatais.  

No miocárdio normal de mamíferos adultos há pelo menos um capilar 

perto de cada cardiomiócitos (135). Assim, a revascularização cardíaca é 

crucial para os cardiomiócitos remanescentes obterem tanto oxigênio quanto 

nutrientes, além de reduzir a necrose miocárdica (135, 136). Um dos efeitos 

mais pronunciados da injeção das rASCs no coração infartado é sua 

capacidade de induzir a formação de novos vasos sanguíneos (137-139). 

Nossos resultados sugerem que os exossomos são capazes de ativar a 

proliferação celular das células endoteliais microvasculares cardíacas uma vez 

que induzem progressão no ciclo celular (Fig. 7) e também são capazes de 
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induzir a formação de estruturas tubulares semelhantes a capilares (Fig. 8). 

Alguns trabalhos utilizando células endoteliais da veia do cordão umbilical 

humano (HUVEC) ressaltam importância dos exossomos na estimulação da 

angiogênese (140, 141). Utilizando estratégias proteômicas, Anderson e 

colaboradores identificaram que a sinalização via NFkB é um mediador-chave 

da angiogênese induzida por exossomos derivados de células mesenquimais 

em células endoteliais (142). Entretanto, nenhum outro trabalho havia utilizado 

as células endoteliais microvasculares cardíacas para avaliar o efeito dos 

exossomos. Dessa forma, podemos sugerir que assim como foi observado nas 

HUVECs os exossomos desempenham papel chave no processo de 

angiogênese pós-infarto nas células endoteliais cardíacas.  

Foi demonstrado que a injeção de rASCs em corações infartados é 

capaz de melhorar a função cardíaca devido à redução da escara de  fibrose, 

dentre outros fatores (143, 144). Os fibroblastos cardíacos são as principais 

células envolvidas no remodelamento pós-lesão, sendo moduladores 

importantes da resposta inflamatória e reparadora e, portanto, promissores 

alvos terapêuticos. A fase proliferativa do reparo do miocárdio é caracterizada 

pelo aumento significativo do número de fibroblastos e posterior diferenciação 

em miofibroblastos (22). De maneira inédita nossos resultados indicam que os 

exossomos são capazes de reduzir significativamente a taxa proliferação 

celular dos fibroblastos cardíacos em condições de hipóxia e normóxia (Figura 

9). Outra etapa crítica ao remodelamento cardíaco pós-infarto é a diferenciação 

de fibroblastos em miofibroblastos, que regulam a expressão gênica de 

componentes da matriz extracelular que se acumulam durante a fibrose 

cardíaca como os colágenos do tipo I e III (7, 10, 13). Estas células são 

caracterizadas pela expressão de α-SMA e utilizando o TGF-β como indutor de 

diferenciação (122), nossos resultados indicam que o tratamento concomitante 

com exossomos previne a diferenciação dos fibroblastos cardíacos de 

neonatos em miofibroblastos, efeito observado pela diminuição na expressão 

de α- SMA tanto a nível gênico (Fig. 10A) como proteico quando comparado 

com o tratamento apenas com TGF-β (Fig. 11). Além disso, também 

observamos que os exossomos reduzem significativamente os níveis de 

expressão de mRNA dos colágeno tipo I e III (Fig. 10B e C), o que ratifica que 
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os exossomos podem atuar no processo de remodelamento cardíaco, 

prevenindo a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos.   

A deposição excessiva de matriz extracelular no coração infartado 

aumenta a rigidez da câmara causando disfunção diastólica. Teng e 

colaboradores observaram que a injeção de exossomos no coração infartado 

reduziu significativamente o tamanho do infarto e o remodelamento do 

ventrículo esquerdo (140).  A redução da fibrose cardíaca pela injeção de 

exossomos também foi observada por Zhao e colaboradores(145) sugerindo 

que os exossomos modulam a formação da escara fibrótica. Sabe-se que uma 

fibrose cardíaca atenuada está associada à redução da mortalidade e tem 

efeitos protetores sobre o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, como já 

foi avaliado pelo tratamento com inibidores da enzima conversora de 

angiotensina e bloqueadores de AT1 (41). Entretanto, o desenvolvimento de 

estratégias para identificar subgrupos de pacientes com alterações 

fisiopatológicas distintas representa um passo importante para a 

implementação de uma terapia eficaz visando a resposta inflamatória e fibrótica 

no infarto do miocárdio. Estratégias baseadas em biomarcadores são 

necessárias para identificar indivíduos com respostas inflamatórias hiperativas 

e pacientes com fibrose excessiva (9).  

As células-tronco mesenquimais são potentes moduladoras do sistema 

imunológico e alguns trabalhos descrevem seu papel anti-inflamatório no pós-

infarto (146-148).  Nos últimos anos, o papel dos macrófagos cardíacos na 

homeostase e nas fases do remodelamento cardíaco evoluiu 

significativamente. Evidências sugerem que, no coração infartado, os 

macrófagos além de atuarem na remoção de detritos também podem ativar 

respostas pró-sobrevivência, reparativas e regenerativas (149). O IAM 

desencadeia uma cascata bifásica de inflamação e remodelação, com a fase 

aguda envolvendo o influxo precoce de neutrófilos e macrófagos pró-

inflamatórios (M1), que fagocitam os detritos e secretam citocinas como IL-1β, 

IL-6 e TNF-α para amplificar a resposta inflamatória (150). Na fase de reparo, 

observa-se a secreção de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e TGF-β 

pelos macrófagos (M2) que apresentam potencial regenerativo favorecendo a 

proliferação e limitando a fibrose, e assim prevenindo o remodelamento do 
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coração (124, 151, 152). Foi sugerido que a subpopulação M2 atuam 

protegendo os cardiomiócitos isquêmicos da morte, regulam a inflamação após 

a lesão, estimulam os fibroblastos e as células vasculares e orquestram o 

reparo pós-lesão (152). Considerando sua abundância, diversidade e 

plasticidade fenotípica, macrófagos são candidatos atrativos para servir como 

efetores celulares na lesão e reparo de tecidos. Nesse sentido, a manipulações 

dos fenótipos dos macrófagos poderiam ser explorados terapeuticamente para 

melhorar o infarto do miocárdio (18). Verificamos que os exossomos são 

capazes de diferenciar os macrófagos (Fig.12) e que o meio condicionado 

desse macrófagos tratados com exossomos (Mexo) apresenta características 

semelhantes ao meio condicionado dos macrófagos anti-inflamatórios (M2) que 

é capaz de induzir proliferação celular em cardiomiócitos (Fig. 15).  Entretanto 

não foi possível determinar o perfil dos Mexos através da expressão gênica por 

qRT-PCR, uma vez que esses expressão genes característicos tanto do 

ativação clássica  como IL1-β, TNFα e NO2 quanto da ativação alternativa 

como Arg1 e CCL2 (Fig. 13).  

Uma estratégia que poderia determinar o perfil dos macrófagos 

polarizados é a caracterização de moléculas de superfície avaliadas por 

citometria. Entretanto, o pequeno número de anticorpos disponíveis para rato e 

a baixa especificidade desses em ratos não nos permitiu a identificação dos 

diferentes perfis. Frente a isso, decidimos avaliar as principais citocinas 

presentes nos sobrenadantes dos macrófagos M1, M2 e Mexo a fim de 

caracterizá-los. Dentre as 28 citocinas analisadas, o meio condicionado dos 

Mexos, não apresentou um padrão pró- ou anti-inflamatório (Fig. 14). Porém, 

foi encontrado uma maior expressão das citocina IL-6, CINC-3 (CXCL2), MIP-

1α, IL-10 e IL-1α quando comparado com ambos os perfis M1 e M2. A citocina 

IL-6 já foi descrita por apresentar tanto propriedades pró, quanto anti-

inflamatórias (153). Estudos do miocárdio infartado mostram que a sinalização 

de IL-6 durante a resposta aguda pode proteger e preservar o tecido cardíaco, 

em contrapartida quando a sinalização de IL-6 permanece elevada 

cronicamente ou a uma produção excessiva da mesma, ocorre indução de 

hipertrofia e diminui a função contrátil. Assim, IL -6 pode ser tanto protetora 

quanto patogênica, dependendo da cinética da resposta do hospedeiro (154). A 



 

 

68 

 

 

 

quimiocina CXCL2 ou MIP2 e a MIP-1α são proteínas inflamatórias dos 

macrófagos capazes de orquestrar a infiltração neutrofílica em locais 

inflamados, como o miocárdio infartado. O recrutamento precoce de neutrófilos 

aumenta o dano tecidual através da liberação de ROS e (155) foi observado 

que o bloqueio de CXCL2 durante a isquemia do miocárdio reduziu 

significativamente o tamanho do infarto em camundongos, oito horas após a 

reperfusão (156).  

A família de citocinas IL-1 desempenha papel crucial na estimulação da 

resposta inflamatória pós-infarto e está envolvida na patogênese da 

remodelação cardíaca. Modelos murinos de infarto do miocárdio, demostraram 

que a IL-1α é liberada por cardiomiócitos que estão no processo de apoptose, 

levando a indução da resposta inflamatória (157, 158). Além disso, 

camundongos com perda completa da sinalização de IL-1 exibiram uma 

redução acentuada na expressão de quimiocinas, destacando o papel 

essencial da IL-1 na resposta inflamatória pós-infarto (159). O reparo tecidual é 

dependente da ativação de sinais inibitórios endógenos que restringem a 

reação inflamatória prevenindo a resposta inflamatória descontrolada ou 

prolongada. Citocinas/moléculas imunorregulatórias/imunossupressoras/anti-

inflamatórias são liberados no infarto, suprimindo a síntese de quimiocinas pró-

inflamatórias pelas células endoteliais e macrófagos (9). Entre essas moléculas 

está a IL-10, que é secretada por linfócitos T e macrófagos do tipo M2 (160). A 

administração de IL-10 em camundongos infartados atenuou a inflamação 

miocárdica e além de reduzir a disfunção e remodelação do ventrículo 

esquerdo com efeitos na fibrose e densidade capilar aos 28 dias pós-infarto 

(161).  

Com isso, nossos achados apontam para uma capacidade dos 

exossomos de ASC em diferenciar os macrófagos de medula óssea (9) 

(Figuras 12,13 e 14), apesar de não ter sido possível determinar o perfil desses 

macrófagos. Entretanto, verificamos que o meio condicionado dos macrófagos 

tratados com os exossomos, assim como o meio condicionado (M2) são 

capazes de estimular a proliferação em cardiomiócitos neonatais, sugerindo um 

efeito imunomodulatório (Fig. 15).  Todavia, já foi observado que exossomos 

derivados da célula tronco mesenquimal eram capazes de atenuar a 
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progressão da aterosclerose mediante a polarização dos macrófagos do perfil 

M1 para o perfil M2 (145). Além disso, também foi observado que os 

macrófagos são essenciais para o efeito dos exossomos no infarto agudo do 

miocárdio. Zhao e colaboradores demonstraram que a depleção sistêmica dos 

macrófagos reduz a eficácia do tratamento com exossomos. Também 

observaram que os exossomos eram capazes de converter os macrófagos com 

perfil inflamatório (M1) em macrófagos com perfil anti-inflamatório (M2) (145).  

Na tentativa de demonstrar que os exossomos também reproduzem os 

efeitos das rASCs in vivo utilizamos um modelo de infarto agudo do miocárdio 

de artéria fechada em ratas adultas. Embora alguns estudos tenham 

demonstrado melhora na função cardíaca avaliada pelo ecocardiograma, a 

mesma não foi encontrada nesse trabalho (Fig.16). Teng e colaboradores 

mostraram que corações infartados injetados exossomos apresentam uma 

maior fração de injeção do ventrículo esquerdo comparado com o tratamento 

com controle (140). Outro trabalho demonstrou uma melhora na fração de 

injeção do ventrículo esquerdo e uma melhora na fração de encurtamento 

quando corações de ratos infartados eram tratados com exossomos (162). 

Existe, entretanto, uma limitação que deve ser mencionada aqui, apesar da 

media do tamanho do infarto está similar entre os grupos tratados com 

exossomos e controle, existe uma variação (aceitável) no tamanho dos infartos 

dos animais. Como a melhora na função cardíaca pode ser sutil no grupo 

tratado o ideal seria ter feito uma avaliação ecocardiográfica alguns dias após o 

infarto e realizada outra com quatro semanas como foi feito.    

Apesar de os animais do grupo controle e do grupo tratado com 

exossomos apresentem tamanho do infarto muito similar (Fig.17), a 

composição da cicatriz fibrótica é maior no grupo tratado com exossomos 

(Fig.19) e a marcação de colágeno por vermelho de Picrossirius sugere que a 

mesma apresenta tecido viável indicando um remodelamento pós o IAM menos 

acentuado.  

As colorações de TUNEL das células cardíacas na borda do infarto 

revelaram que os corações do grupo tratado com exossomos apresentavam 

um menor número de células TUNEL positivas (Fig.22). O papel cardioprotetor 

dos exossomos vem sendo relatado por vários trabalhos. Liu e colaboradores 
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sugerem que os exossomos são capazes de prevenir a morte celular dos 

cardiomiócitos induzida pelo estresse oxidativo atuando nas enzimas chave na 

via de fosforilação oxidativa que foram perdidas durante a lesão de reperfusão 

isquêmica do miocárdio (130). Além disso, outro trabalho descreve que os 

exossomos podem aumentar os níveis de ATP, e ativar a via de PIK3/AKT que 

aumenta a viabilidade miocárdica (163). Dessa forma, apesar dos nossos 

resultados não terem sido capazes de demonstrar uma melhora cardíaca 

funcional avaliada pelo ecocardiograma, os resultados da avaliação histológica 

nos sugerem que o tratamento com exossomos é capaz de induzir uma 

melhora no coração dos ratos infartados.  

 Na análise histológica para infiltração de macrófagos no tecido não foi 

observada diferenças entre os grupos (Fig. 23). Isso pode se dar ao fato de a 

análise ter sido tardia (4 semanas após a lesão). No que diz respeito ao 

infiltrado, acreditamos que a janela inicial de 1 até 6 dias após o infarto 

apresentaria maiores chances de análise da magnitude de inflamação. Vale 

ressaltar que apesar de não termos observado diferenças na quantidade de 

macrófagos na lesão, o perfil desses macrófagos poderia ter fenótipos 

diferentes entre os grupos, como foi observado nos experimentos in vitro em 

que o tratamento dos macrófagos derivados de medula óssea com exossomos 

apresentou uma modulação no fenótipo dos mesmos. Contudo devido a 

dificuldades metodológicas (falta de bons anticorpos para rato capazes de 

determinar as subpopulações) isso não foi possível. Farbehi e colaboradores 

demonstram que no dia 3 pós-infarto ocorre um influxo de macrófagos M1, 

porém no dia 7 pós-infarto a população predominante é de macrófagos M2 

(10). Dessa maneira, seria interessante avaliar a população de macrófagos em 

um janela menor pós-infarto. 

Haja vista aos efeitos observados pelo tratamento com os exossomos, 

consideramos de extrema importância à avaliação do seu conteúdo, no intuito 

de entender os mecanismos de ação desses.  Para identificar miRNAs que 

podem estar regulado às diversas vias estudadas foi realizado uma analise de 

expressão utilizando um chiparray capaz de identificar 728 miRNAs maduros 

de rato. Foram encontrados 116 miRNAs comuns em todas as nossas 

amostras (Tabela 3). Os corações neonatais ainda mantêm a capacidade 
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proliferativa alguns dias após o nascimento. Utilizamos então esta oportunidade 

valiosa e comparamos o perfil miRNA exossômico com o miRNA de ressecção 

de corações de ratos com um dia de vida, na tentativa de identificar miRNAs 

presentes nos exossomos que seriam capazes de induzir a regeneração 

cardíaca após a lesão. Dessa comparação foram encontrados quatro miRNAs 

comuns, sendo eles miR-199a, miR-146b, miR-425 e miR196a. Alguns 

trabalhos envolvendo esses miRNAs já foram publicados. Eulalio e 

colaboradores, realizaram uma triagem de alto rendimento usando uma 

biblioteca de miRNA de genoma completo contendo 875 miRNA miméticos 

para identificar quais miRNAs poderiam promover a proliferação de 

cardiomiócitos. Entre os miRNAs que induziram a síntese de DNA e 

aumentaram a citocinese em cardiomiócitos de rato neonatais e adultos, o miR-

199a – 3p foi escolhido para estudos adicionais de regeneração em corações 

adultos. Utilizando de estratégias de sequenciamento, foi identificado que o 

miR-199a – 3p regulava positivamente genes envolvidos nas vias de ciclo 

celular, crescimento e proliferação celular e em vias de replicação, 

recombinação e reparo do DNA, quanto que os genes regulados 

negativamente estavam envolvidos em vias de estruturação e organização 

celular. Além disso, foi observado que o miR ‑ 199a ‑ 3p in vitro era capaz de 

induzir proliferação em cardiomiócitos isolados de ratos com sete dias de vida, 

mas não de fibroblastos cardíacos e in vivo utilizando um modelo de infarto do 

miocárdio com ratas adultas foi relatado que o miR ‑ 199a ‑ 3p reduziu o 

tamanho da cicatriz fibrótica e melhorou a função cardíaca, consistente com o 

efeito desse miRNA em estimular ativamente a proliferação de cardiomiócitos 

(108). Outros trabalhos também mostraram a capacidade do miR ‑ 199a ‑ 3p 

estimular a proliferação de cardiomiócitos. Ferguson e colaboradores utilizando 

exossomos enriquecidos com o miR ‑ 199a ‑ 3p demonstraram que esses 

eram capazes de aumentar a proliferação celular de cardiomiócitos e prevenir a 

apoptose (134). Utilizando um modelo de infarto em porcos, Gabisonia e 

colaboradores observaram que a injeção de miR ‑ 199a ‑ 3p nos corações 

infartados trouxe melhorias na quantidade global da contratilidade, aumento de 

massa muscular e redução do tamanho do infarto (109). 
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Evidências apontam para o miR-196a como parte do controle da 

resposta fibrótica. Um estudo utilizando o modelo de fibrose renal observou que 

quando essa era induzida havia uma rápida queda dos níveis de expressão de 

miR-196a / b e que se logo após a indução da fibrose fosse utilizado um 

plasmídeo que expressa miR-196a / b ocorria uma regulação negativa de 

proteínas pró-fibróticas, incluindo colágeno do tipo 1 e alfa actina de músculo 

liso. Além disso, eles ainda sugeriram que TGF-β seria um alvo de miR-196a / 

b (164). Outro trabalho estudando o efeito do miR-196a em excesso no 

processo de cicatrização de feridas após lesão na pele observou que a o 

aumento da expressão de miR-196a induz uma redução dos níveis de 

colágeno I/III secretados, enquanto a redução de miR-196a (utilizando um 

inibidor) promove um aumento da secreção dos colágenos (165). Similarmente, 

o miR-425 também foi associado à redução de fibrose. Foi observado que a 

redução da expressão de miR-425 resulta no aumento da expressão de 

colágeno 1 e α-SMA e foi confirmado que o alvo direto do miR-425 é o TGF-β 

(166). 

O miR-146b que também é um miRNA-alvo, foi descrito como um 

regulador negativo de genes envolvidos na resposta infamatória. Ao avaliar a 

expressão de miR-146b em um modelo de infarto agudo de rato, Zhao e 

colaboradores observaram que em resposta ao infarto, há redução nos níveis 

de miR-146b. No modelo in vitro de infarto do miocárdio, a baixa expressão de 

miR-146b aumentou os fatores inflamatórios, a apoptose vascular, a atividade 

das caspase-3/8 e a expressão proteica da Bax. Em compensação o aumento 

da sua expressão foi capaz de reverter esses efeitos. O microRNA-146b 

também foi demonstrado por regular a  via de sinalização PI3K / Akt / NF-κB 

para mediar inflamação vascular e apoptose no infarto do miocárdio pelo PTEN 

(167). A inibição do miR-146b também foi associada a um aumento da 

apoptose de cardiomiócitos induzida por hipóxia (168). Além disso, outro 

membro da família, o miR-146a foi descrito como capaz de modular a 

polarização dos macrófagos. Quando avaliado o nível de expressão de miR-

146a em monócitos polarizados, foi observado que esse estava mais expresso 

em monócitos polarizados para o perfil M2 do que aqueles polarizados para o 

perfil M1. O aumento da expressão do miR-146a diminuiu significativamente a 
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produção de marcadores do fenótipo M1, tais como IL-6, IL-12, TNF-α, CD86 e 

iNOS em macrófagos M1, mas aumentaram a produção de genes marcadores 

M2 tais como Arg1, CCL17, CCL22 e CD206 em macrófagos M2 (168). 

Ademias outros estudos mostraram que miRNAs exossômicos podem 

aumentar a sobrevida dos cardiomiócitos pós-infarto (169), reduzir a fibrose 

cardíaca (134) promover angiogênese (170) e atuar na modulação do processo 

inflamatório (171). Dessa forma, os miRNAs poderiam ser usados como 

agentes terapêuticos para promover a reentrada dos cardiomiócitos no ciclo 

celular, reduzir a formação de cicatriz e melhorar a resposta da função cardíaca 

pós-lesão.  

Podemos considerar o uso dos exossomos como uma promissora 

estratégia terapêutica, uma vez que além dos efeitos observados neste estudo, 

eles apresentam tolerância imunológica e possibilidade de serem enriquecidos 

para melhorar o tropismo celular.  Wang e colaboradores utilizando exossomos 

enriquecidos com um peptídeo de direcionamento para o coração 

demonstraram que esses aumentam a afinidade pelo órgão alvo (172). 

Adicionalmente, existe a possibilidade de torná-los carreadores diferenciais por 

diversas estratégias. Um exemplo, é a eletroporação, que possibilita a inserção 

de diversas moléculas, inclusive enriquece-los com miRNAs (173). Outro 

exemplo é a transfecção das células mesenquimais para que possam produzir 

exossomos enriquecidos com as moléculas desejadas (134). Vandergriff e 

colaboradores desenvolveram exossomos que foram conjugados com 

moléculas de "homing", que aumentaram a viabilidade e melhoraram a 

retenção de órgãos em um modelo de lesão isquêmica / reperfusão em 

camundongos (174).  

Em conjunto, utilizando uma abordagem integrada com modelos 

celulares, validação in vivo e analises in silico, nosso dados sugerem que os 

exossomos derivados do rASCs têm papel  importante na reparação cardíaca 

após o infarto do miocárdio, recapitulando a resposta ao transplante de ASC e 

suportando a hipótese de que os exossomos são efetores cardioprotetores da 

sinalização parácrina das células mesenquimais. Além disso, selecionamos 

miRNAs candidatos para serem testado futuramente no tratamento  pós-infarto. 
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6. Conclusões  

 

O tratamento com exossomos in vitro: 

 

- Estimulam a proliferação de cardiomiócitos em hipóxia, mas não em 

normóxia; 

- Induz a proliferação de células endoteliais da microvasculatura 

cardíaca e promove a formação de estruturas similares a capilares; 

- Reduz a proliferação de fibroblastos cardíacos em ambas condições 

de hipóxia e normóxia;  

- Promovem diferenciação em macrófagos derivados de medula óssea 

e o meio condicionado desses é capaz de induzir proliferação em 

cardiomiócitos. 

 

O tratamento com exossomos in vivo: 

 

        - Reduz a apoptose de células cardíacas;  

        - Produz um espessamento da cicatriz;  

 

Os exossomos carreiam miRNAs dentre os quais, os miR-199a, miR-146b, 

miR-425 e miR196a foram selecionados como possíveis mediadores dos 

efeitos cardioprotetores; 
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