
owed oes

'eupipabyweuoinoa eP 001114
ap og5ualcio end eupipagg op mimed

eloos9 - wed og ap ieJapea

apepisiamun ç epewasaide asei

VSOSVO VIX0d1H 3
3903119 3a ovõviusd y soalimens

soavniiino soilooNiivH3no W3
OSINCI 3G osn 3 omivaixo 3SS3111S3

311:IVfla VAlIS VO 3N0A1

90179

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


oined oes

•eupipagy we aoinoa eP elnIll
op oe5uo;qo wed eumpagy op e;snned

eloos3 - wed On Op peiapeA

opeppiemun ? epewesaide (pool

VSOSVD VIX0d1H 3
3soono 3a ov5vAitid y socumens

soavninno so1lo9nn1vzi3no W3
osieva 3a osn 3 onumaixo 3SS3111.S3

3iNvna VAlIS va 3N0A1

90179
1



Ficha Catalografica

Duarte, Ivone da Silva
Estresse oxidativo e uso de DMSO em queratinkitos cultivados

submetidos it privação de glicose e hip6xia gasosa. /Ivone da Silva Duarte --
Sao Paulo, 2001

viii, 99 f.

Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Sio Paulo — Escola Paulista
de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Plástica Reparadora.

Titulo em inglês: Oxidative stress and use of DMSO in cultivated
keratinocytes submitted to the glucose privation and gaseous hypoxia.

1.Cultura de células, 2.Queratinócitos, 3.Dimetil Sulf5xido, 4.
Antoxidantes, 5. Radicais Livres



euppeky op exped eloosg - oined
on op iweped epepsieiyun ep alopeiede8 eollsod ei6in40

we ogõenpaio-spd op euieZoid oied eupipejoy we JoinoCI
OHlIA INVNOV1:10 003W1V 'JO laid

eupperv op emned el00s3 - oined
on op jawed epepsieNun op eybituo op quewepedea

op eagseid eiEunio op eugliosu op Jeingi eiossejoid
VaalUad ONVSVIN viaAi 'el() 'eloid

euppeyv op emned el03s3 - oined
op leieped epepisieniun op e!5in.#0 op oNewepedea
op eollsod ep5inio op eullctiopa op Jeinpi eiossejoid

VUl3ki3A ONVSVV4 VICI1k1

:10peluepo-oo

:Jopeluapo

:JOpeuapi000

'ft100)A1Vd321 VOLLSrld V101:1M110

IN3 ovõvnavuo-sod 30 VINWIDOtld

nd3 - euppaini ap elsuned epos3

dS3dINfl - olned ap pape apeppen!un
!!



iii

Aos meus queridos pais,

ORTÉLIA E ANTONIO

A minha irmã e grande amiga,

MARCIA



VISIIVE1 ovor
'smog se sepo; ap oi!equedwoo oppenb now ov

A!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org












1- INTRODUÇÃO
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1- INTRODUÇÃO

No tratamento de perdas de substância utilizam-se diferentes

tratamentos dependendo de sua extensão, como realizar curativos até o

fechamento por segunda intenção, desbridamento e sutura primária ou

enxertos de pele parcial ou total ou retalhos.

Porém, há situações determinadas por tumores, processos infecciosos

extensos, grandes traumas, particularmente as grandes queimaduras, em que

o tamanho da Area de perda cutânea impossibilita qualquer um dos recursos

citados.

As queimaduras podem comprometer grande parte da superfície

corpórea, trazendo grandes transtornos locais e sistêmicos, além de deixar

exíguas Areas doadoras de pele, o que dificulta muito a cobertura das lesões.

0 paciente já comprometido pela perda da barreira cutânea é ainda submetido

a vários procedimentos cirúrgicos para excisão dos tecidos desvitalizados

antes que possa ser submetido aos enxertos de pele para cobertura definitiva

das lesões.

Os enxertos de pele autógenos podem ser de espessura total ou parcial,

sendo que os primeiros s6 se aplicam a pequenos defeitos em localizações

especificas. Os enxertos de pele parcial podem ser obtidos em grandes

laminas e utilizados dessa maneira ou podem ser processados em malha, o

que permite cobrir uma Area maior com a mesma Area doadora, mas causa
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um resultado final de aspecto estético pobre, pela reconstituição desordenada

da derme nos interstícios da malha (TOMPKINS & BURKE, 1996). Por tudo

isso se busca alternativas para acelerar esse processo e minimizar o

sofrimento dos pacientes.

Os queratinócitos formam todas as camadas da epiderme, apresentam

intenso metabolismo na camada basal e não têm metabolismo na camada

córnea, sendo essa camada a responsável pela resistência ás agressões

físicas e químicas e pela permeabilidade da pele A Agua (TOMPKINS &

BURKE, 1996).

A cultura de queratinócitos foi uma grande conquista, pois pequenas

biópsias de 1cm2 de pele podiam ser expandidas cerca de 5000 vezes em 3 a

4 semanas (GREEN, 1991), oferecendo grande superfície de epitélio, porém o

seu uso isoladamente, em pacientes queimados, não trouxe os resultados

esperados (SHERIDAN & TOMPKINS, 1995).

Vários estudos contribuíram para a composição de meios de cultura que

favorecem a cultura dos queratinócitos, mas há poucos estudos que avaliam o

uso de substâncias que possam proteger essas células de fatores agressivos

como os que podem ser encontrados no momento da aplicação clinica das

culturas. Muitos pacientes que necessitam desse tipo de tratamento

encontram-se com lesões cutâneas cujo leito já seria desfavorável ao enxerto

cutâneo ou com doenças sistêmicas que prejudicam a chegada dos nutrientes

ou o aporte de oxigênio. Assim, toma-se muito importante estudar se há

substâncias que possam proteger os queratinócitos em situações como de as

de privação de glicose e oxigênio, fundamentais ao metabolismo celular

especialmente durante a fase de embebição plasmática do enxerto de pele.
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0 papel dos radicais livres no processo de dano tecidual causado por

isquemia tem sido bastante estudado. Prolongados períodos de anóxia

causam alterações na microcirculação de retalhos cutâneos, como edema

endotelial, aumento da permeabilidade com extravasamento do fluido

intravascular e finalmente obstrução vascular e necrose (MANSON et al.,

1983).

0 oxigênio é fundamental para a produção de energia, o que o toma

essencial A vida, mas apresenta grande afinidade por elétrons. Isso o faz

capaz de alterar composições contendo carbono, hidrogênio e nitrogênio, com

consequências desastrosas para os organismos vivos (GILBERT, 1960). Em

1954, GERSHMAN et al. propuseram que a maior parte dos efeitos danosos

do 02 relacionava-se A formação de radicais livres, hoje denominados

Espécies Reativas Tóxicas do Oxigênio (ERTO) (Anexo I) (PERCARIO, VITAL,

JABLONKA, 1994).

Um radical livre é definido como átomo ou molécula com um elétron

despareado em seu orbital mais externo, o que confere a ele propriedades

físicas e químicas peculiares. A sua reatividade deve-se â forte tendência do

elétron despareado interagir com outros elétrons, tomando-se tão energizado

que praticamente reage com a primeira molécula com que colidir (PRYOR,

1973).

Os radicais livres interconvertem-se em muitas formas, são citotáxicos

(DEL MAESTRO, 1980) e capazes de participar de reações em cadeia que

culminam em necrose tecidual a menos que eliminados por compostos

específicos, os antioxidantes (McCORD, 1985; TURRENS, CRAPO,

FREEMAN, 1983).
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No estudo das ERTO lidamos constantemente com reações de

oxidação-redução, que consistem na transferência de um elétron de um

doador (agente redutor) para um receptor (agente oxidante). Uma vez que um

composto tenha doado seus elétrons estará oxidado, enquanto que o receptor

estará reduzido (ANGEL et al. 1986).

0 radical superóxido (02-) é produzido pela adição de um elétron ao

oxigênio molecular (02). Se outro elétron é oferecido além de dois ions

hidrogênio (H+) forma-se per6xido de hidrogênio (H202). A adição de outro

elétron produz o potente radical hidroxila (OH.), enquanto um elétron adicional

resultará em água (H20) (ANGEL et al., 1986).

Sabe-se que a geração de ERTO pode ocorrer predominantemente de

três formas: 1. intracelular, 2. extracelular, 3. intra e extracelular (DEL

MAESTRO, 1980) e está fortemente correlacionada ao processo de

peroxidação lipidica, que é a deterioração oxidativa de lipídeos

polinsaturados, que são lipídeos que contêm mais de duas ligações

covalentes duplas carbono-carbono (C=C) (TAPPEL, 1973).

A sua sequência de reações culmina em lesões de organelas e

membranas celulares, que possuem grande quantidade de cadeias de ácidos

graxos insaturados, e por haver proteínas aderidas estas também são lesadas

(DEL MAESTRO, 1980). Os seus efeitos são: redução na fluidez da

membrana, aumento da passagem de substancias que normalmente não a

atravessam, inativação de enzimas ligadas à mesma e perda da integridade

da membrana (DEL MAESTRO, 1980).

Como os mecanismos de morte celular na presença de ERTO estão

ligados à peroxidação lipidica (DEL MAESTRO, 1980; TAPPEL, 1973), as
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atividades dos radicais livres podem ser indiretamente inferidas de forma

simples, confiável e sensível pela dosagem do malonaldeido ou

malondialdeido (MOA) (Anexo I), um pequeno aldeído de três carbonos,

produto final estável da peroxidação lipiclica (DEL MAESTRO, 1980;

PERCARIO et al., 1994).

Existem mecanismos de proteção e controle, que são compostos

específicos chamados de antioxidantes e podem ser divididos em enzimáticos,

não enzimáticos, hidrofóbicos e hidrofflicos (ANGEL et al., 1987). Os

antioxidantes enzimáticos podem catalizar reações que inibem radicais livres

(superóxido dismutase) ou inibir reações que geram radicais livres

(alopurinol). Os antioxidantes não enzimáticos (Dimetil Sulfóxido, manitol)

neutralizam as ERTO por mecanismos variados (DEL MAESTRO, 1980).

Antioxidantes hidrofilicos são os que atuam intensamente nas áreas polares

hidrofilicas (ácido ascórbico, glutationa peroxidase) e os hidrofóbicos atuam

nas áreas não-polares hidrofóbicas, como a vitamina E (ANGEL et al., 1987).

Em 1866, Alexander Saytzeff descobriu uma substância que protegia os

tecidos, o Dimetil Sulfóxido (DMSO), e que foi descrita minuciosamente por

Stanley W. Jacob e Robert Herschler apenas em 1964, quanto As suas

características químicas, farmacológicas, metabólicas e toxicológicas, seus

efeitos na microbiologia, imunologia e efeitos clínicos na dermatologia

(SEHTMAN, 1967).

A fórmula química do Dimetil Sulfóxido é (CH3)2S0, ele é um liquido

incolor, com odor de enxofre e gosto um pouco amargo, seu peso molecular é

78.13 e seu pH é 11. 0 DMSO pode ser dissolvido em água em qualquer

proporção, é solvente de vários componentes orgânicos e sintéticos, é um
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componente neutro, estável e reagente útil para sínteses químicas

(SEHTMAN, 1967).

Pelas suas características químicas penetra facilmente nas membranas

orgânicas, podendo transferir outras substâncias químicas combinadas a ele.

Aumenta a ação de drogas usadas concomitantemente e reduz os seus efeitos

indesejáveis (SEHTMAN, 1967).

0 DMSO é um antioxidante não enzimático que atua sobre o radical

hidroxila (OH') (ASHWOOD-SMITH, 1975; BEILKE, COLLINS-LECH,

SOLNLE, 1987; HEIKKILA, 1977; PARKS et al., 1982). Antes que suas

atividades antioxidantes fossem conhecidas foi muito utilizado clinicamente

como anti-inflamatório, especialmente em patologias reumatológicas (como

amiloidose e esclerodermia).

PANGANAMALA et al. (1976), demonstraram que o DMSO (como

outros agentes que reagem com o radical hidroxila) inibe a biossintese das

prostaglandinas. Essa seria a explicação para a potente ação anti-inflamatória

desta substância.

Em 1987, BEILKE et al. realizaram estudo in vitro demonstrando que o

DMSO suprime a atividade bactericida dos neutrófilos e relacionaram a sua

ação anti-inflamatória in vivo com a sua atividade já conhecida de reagir com

alguns radicais. Além de relatarem outro mecanismo, que seria a interferência

direta no metabolismo oxidativo celular. Portanto, a ação anti-inflamatória do

DMSO é decorrente da própria ação antioxidante e não uma ação

independente desta droga.



Vários estudos experimentais foram realizados sobre a ação do DMSO

em culturas celulares, como culturas de células ovarianas (FIORE &

DEGRASSI, 1999), hepatócitos (KOJIMA et al., 1997; PAGAN et al.,1997;

PAGAN et al., 1999; HINO et al., 1999), macráfagos (MARTHYN et ai. ,1998),

fibroblastos (SCALCO et al., 1999) e queratinácitos comeanos (SHIMMURA et

al., 1999), utilizando-o em concentrações que variaram entre 1 e 4%,

relatando suas ações tanto sobre a proliferação como sobre a diferenciação

celular.

0 uso do DMSO a 30% causa morte celular (NEAD & CANCE,1995),

mas em concentração de 10%, é utilizado em bancos de pele, como

crioprotetor, no preparo da pele a ser estocada (ROSENQUIST, CRAM,

KEALEY, 1988) e também no preparo de culturas celulares antes do seu

congelamento (HARRIGER et al., 1997).

GRAGNANI, em 1999, estudou a formação de stratum comeum no

"enxerto cutâneo composto" elevado A interface ar/liquido, através da medida

da capacitância elétrica superficial (SEC) e estudo histológico. Concluiu que

houve a formação do stratum comeum e que este foi eficiente como barreira A

perda de líquidos. A partir desse trabalho, vários projetos sobre cultura de

células da pele estão sendo desenvolvidos na Disciplina de Cirurgia Plástica

da UNIFESP-EPM onde existe a Linha de Pesquisa sobre Transplantes.

0 objetivo do experimento é avaliar o estresse oxidativo de culturas de

queratinócitos submetidas A privação de glicose e A hipóxia, com e sem o uso

de um antioxidante, o DMSO, através da dosagem do malonaldeido (MDA).
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A fim de facilitar a leitura dividimos as principais obras referentes ao

tema em literatura sobre antioxidantes e literatura sobre cultura de células. Os

trabalhos serão apresentados em ordem cronológica e obedecendo a

terminologia empregada pelos autores.

2.1 — ANTIOXIDANTES

GERSHMAN et al. (1954) analisaram a literatura e propuseram a

hipótese de que os efeitos danosos causados pelo 02 ocorrem pela formação

dos radicais livres. Compararam esses efeitos aos da irradiação através de

experimentos realizados em ratos.

Realizaram dois experimentos, um grupo de ratos submetidos a uma

oferta exagerada de 02 e tratados com substâncias protetoras contra a ação

de irradiação e outro grupo em que foram combinados os efeitos deletérios do

02 e da irradiação. Concluíram que tanto uma oferta maior de 02 como a

irradiação provocam efeitos letais pelo mesmo mecanismo, a formação

aumentada dos radicais livres.

GILBERT (1960) apresentou uma correlação entre a evolução orgânica

e a atmosférica. Referiu que os elementos mais abundantes no cosmos são H,
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0, C e N, que também são os quatro elementos mais abundantes nos

organismos.

Descreveu quais as reações que devem ter criado a atmosfera e

afirmou que a existência dos seres vivos ocorre em uma fase de transição

entre os dois extremos da evolução atmosférica. Essa fase de transição

deveria ter uma duração suficiente e uma fonte de energia (como o sol). Com

o surgimento do 02 a energia foi usada na reação de fotossintese, o que

permitiu a formação e a manutenção de organismos vivos.

0 autor classificou o 02 como a forma mais qualificada de reserva de

energia, mas afirmou que por ele reagir com elétrons livres e transformar

vários compostos em CO2, N2 e H20, contribui para que ocorra a destruição da

atmosfera e da matéria viva no futuro. Afirmou que a existência dessas

reações deletérias fez com que as células tenham desenvolvido, durante a sua

evolução, mecanismos antioxidantes para defesa.

TAPPEL (1973) descreveu os efeitos danosos da reação de

peroxidação lipidica sobre os componentes celulares. Refere que a

peroxidação lipidica é uma reação de deterioração oxidativa dos lipídeos.

Segundo o autor, os radicais produzidos durante a peroxidação lipidica

são semelhantes aos radicais danosos produzidos por irradiação. Descreve as

reações químicas envolvidas, os danos causados As células, As suas

membranas e organelas, danos a enzimas e moléculas. Afirma que a

dosagem do malonaldeido (MDA) 6 o método mais ail para determinação dos

produtos da peroxidação lipidica nos estudos sobre os danos causados por

essa reação.
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RUBIN (1975) apresentou revisão sobre a toxicidade do Dimetil

Sulfóxido, utilizado isoladamente ou em combinação com outras drogas.

Apresenta dados sobre a exposição aguda experimental ou industrial ao

DMSO (em administração tópica, oral ou endovenosa), relatando haver

evidências sobre a baixa toxicidade sistêmica desta droga, embora possam

ocorrer efeitos locais quando utilizada em altas concentrações.

Refere que um estudo clinico controlado sobre sua utilização tópica,

mostrou como efeitos colaterais apenas alterações leves e reversíveis, como

eritema, edema, prurido e halitose. Em experimentos com animais (coelhos e

cães) foram observadas alterações oculares que não foram demonstradas em

estudos clínicos, provavelmente sendo espécie-dependentes.

Segundo o autor, a administração de doses tóxicas do DMSO a animais,

próximas da dose letal, causa efeitos de necrose. Por exemplo, hemólise,

lesões renais e hepáticas, quando administrado endovenosamente;

gastroenterite e hemorragia intestinal quando usado via oral.

DEL MAESTRO (1980) realizou importante revisão sobre os radicais

livres, onde descreve desde suas definições até os seus papéis na medicina e

na biologia. Define radical livre como qualquer átomo, grupo de átomos ou

molécula com um elétron não pareado em sua orbital mais externa. Descreve

sua reatividade como muito variável, mas que há radicais como o OH', que

praticamente reagem com a primeira molécula com que colidem.

0 autor explica também que a completa redução do 02 resulta em

formação do radical superóxido 02-, peróxido de hidrogênio H202, e o radical

hidroxila OH', como intermediários, os quais são reativos demais para serem
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tolerados nos tecidos vivos. Desde o surgimento do 02 na atmosfera foi

desenvolvida uma hierarquia de mecanismos para remoção e controle desses

intermediários: mecanismos enzimáticos, hidrofábicos, hidrofilicos e

estruturais.

A seguir descreve os grupos dos antioxidantes, seus modos de ação e

as reações químicas envolvidas. Segundo o autor, as membranas celulares

são lesadas por reações em cadeia de peroxidação lipidica, gerando radicais

peróxidos lipidicos, hidroper6xidos lipidicos e produtos como o malonaldeido

(MDA). Descreve também efeitos sobre a permeabilidade vascular, a

participação dos radicais livres em várias patologias, assim como algumas

considerações terapêuticas.

MANSON et al. (1983) estudaram o papel dos radicais livres

(superáxido) na lesão tecidual isquêmica em retalhos cutâneos em ilha. Os

retalhos foram realizados na região inguinal direita de 47 ratos Sprague-

Dawley e a isquemia foi provocada por clampeamento da veia femoral por 8

horas. Os animais foram divididos em 4 grupos, em um deles foi infundida

solução salina 15 minutos antes da reperfusão, em outro a solução salina foi

infundida 15 minutos depois. Esses dois grupos serviram de controle para

outros dois em que foi infundida a super6xido dismutase (SOD) do mesmo

modo. Os autores concluem que o uso do antioxidante (SOD) aumentou

significantemente a porcentagem dos retalhos cutâneos que sobreviveram a 8

horas de isquemia, implicando os radicais superóxido como mediadores

importantes da lesão tecidual isquêmica.
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McCORD (1985) estudou o papel dos radicais livres derivados do

oxigênio em situações de lesão tecidual pós-isquémica, como em isquemia

miocárdica, isquemia intestinal, choque circulatório e transplante de órgãos.

Relata que nas situações pós-isquemia ocorre aumento da

permeabilidade capilar que resulta na formação de edema. Danos mais

avançados manifestam-se como quebra de enzimas celulares com entrada na

circulação, alterações teciduais desde micro até macroscópicas, evoluindo até

destruição tissular.

0 autor conclui que apesar da isquemia por si s6 causar dano tecidual,

grande parte dos efeitos deletérios ocorrem após a re-introdução do oxigênio

molecular na circulação, ou seja, após a reperfusão. Segundo o autor, nas

situações de reperfusão estudadas há produção abundante de espécies

citotóxicas derivadas do superóxido, capazes de causar danos teciduais

maciços e que, nos grupos tratados com antioxidantes (como alopurinol e

superóxido dismutase), há proteção contra os efeitos deletérios dos radicais

livres.

ANGEL et al. (1986) realizaram dois experimentos, no primeiro

utilizaram 20 ratos Sprague-Dawley divididos em dois grupos de estudo.

Realizaram retalho dorsal de base caudal em todos os animais. Um grupo foi

tratado com deferoxamina, um agente quelante de ferro (150mg/kg) 15

minutos após a cirurgia e posteriormente 3 vezes por dia. 0 grupo controle

recebeu solução salina seguindo o mesmo protocolo.

Avaliaram a porcentagem de área de necrose no oitavo dia Os-

operatório. Os ratos tratados com deferoxamina apresentaram média de área
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de necrose significantemente menor que no grupo controle.No segundo

experimento dividiram 31 animais em 3 grupos. No grupo controle (A) um

retalho dorsal (mesmas dimensões do primeiro experimento) foi demarcado,

mas não elevado. No grupo B o retalho foi elevado e os animais receberam

solução salina. No grupo C o retalho também foi elevado e os animais

receberam deferoxamina.

Em todos os 31 animais foram realizadas biópsias cutâneas por punch a

2.5, 7 e 8.5cm da base, sendo duas amostras para cada distância. Uma das

amostras foi testada por técnica fluorométrica quanto â dosagem de xantina

oxidase (uma enzima que é importante fonte de radicais livres)‘ e a outra

amostra foi submetida â dosagem de malonaldeido (um confiável indicador de

peroxidação lipidica) por técnica modificada de ácido tiobarbitúrico (TBA).

Os valores de xantina oxidase não variaram no grupo controle, mas

foram significantemente maiores nas biópsias distais nos grupos B e C. 0

malonaldeido (MDA) não variou entre os locais de biópsia nos grupos controle

e deferoxamina, mas apresentou níveis significantemente maiores nas

amostras distais do grupo tratado com solução salina.

Os autores concluem que a deferoxamina melhora a viabilidade do

retalho dorsal, provavelmente por sua ação quelante de ferro, o que pode

evitar a formação de radicais hidroxila, porém que sua atividade sobre a

xantina oxidase é minima. Conduem também que os valores obtidos do MDA

são consistentes, mostrando haver menor peroxidação lipidica nos retalhos

tratados com o antioxidante.
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BEILKE, COLLINS-LECH, SOHNLE (1987) estudaram os efeitos do

DMSO sobre a função oxidativa dos neutrófilos com o objetivo de avaliar se

esses efeitos poderiam justificar, pelo menos em parte, a sua potente ação

anti-inflamatória. Utilizaram agentes que estimulam os neutrófilos a produzir

radicais livres e observaram a redução de sua produção na presença de

DMSO. Concluíram que esse resultado estava relacionado a sua interferência

direta no metabolismo oxidativo das células.

VESSEY, LEE, BLACKER (1992) provocaram estresse oxidativo em

culturas de queratinócitos através do tratamento das mesmas com peróxidos. e

avaliaram-no através do método do ácido tiobarbitúrico para dosagem de

malonaldeido (MDA). Concluíram que quando a duração do estresse oxidativo

era curta, as células sofriam mudanças reversíveis e sobreviviam, porém,

quando o estresse oxidativo era prolongado causava alterações irreversíveis e

morte celular.

IANNONE et al. (1993) estimularam a produção de radicais livres por

queratinócitos cultivados, através do estimulo por hidroperóxidos e

observaram que a produção de radicais livres era maior quando as culturas

também foram submetidas a hipóxia. A produção de radicais livres foi avaliada

pelo método de espectroscopia de elétrons por ressonância, a citotoxicidade

foi avaliada pelo corante azul de trypan.

PERCÁRIO, VITAL, JABLONKA (1994) propuseram algumas

modificações no método do ácido tiobarbitúrico para dosagem do

malonaldeido (MOA) com o objetivo de torná-lo mais simples e reprodutivo,

inclusive podendo ser realizado na forma de kits de dosagem. A ação dos

radicais livres no fenômeno de estresse oxidativo (atuação sobre lipídeos,
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proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos) resulta em uma variedade muito

grande de sub-produtos, sendo que o estudo da peroxidação lipidica,

responsável por alterações de permeabilidade de membrana e conseqüente

destruição celular, é uma das formas mais utilizadas para avaliação do

estresse oxidativo e um indicador indireto da ação de radicais livres. De todos

os seus produtos e subprodutos a dosagem do MDA é a mais utilizada,

baseada em sua reação com o ácido tiobarbitúrico. 0 procedimento técnico

proposto consiste em juntar a 5000 da amostra, 1,0m1 do reagente ácido

tiobarbitúrico (TBA 10mM em KH2PO4 75mM). Em seguida, leva-se ao banho-

maria (95°C por 60 minutos), após a incubação, deixar esfriar a temperatura

ambiente ou em água corrente. Adicionar 4,0m1 de álcool n-butilico,

homogeneizar bem e centrifugar a 3000rpm por 15 minutos. Colher 3,0m1 do

sobrenadante para leitura espectrofotométrica a 500nm. Curvas padrão de

MDA são realizadas semanalmente, paralelamente são realizadas dosagens

de um padrão de MDA (10nmol) e um soro controle (pool de soros humanos

congelados). 0 intervalo de normalidade empregado é de 0 a 440ng/ml.

NEAD & McCANCE (1995) realizaram estudo sobre o uso de DMSO

para facilitar a transfecção de queratin6citos cultivados humanos por DNA de

plasmideos. Avaliaram concentrações de DMSO que variaram entre 0% e

30% e concluíram que a concentração de 30% causa morte celular.

DUARTE (1996) estudou o efeito do uso de DMSO (dimetil sulf6xido)

sobre a necrose de retalhos cutâneos em ratos, avaliado através da dosagem

de malonaldeido (MDA). 0 estudo teve como objetivo verificar o efeito do

dimetil sulf6xido (DMSO) na necrose da porção distal de retalhos cutâneos

randõmicos, administrado via enteral, em ratos. 0 material constituiu-se de 28
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ratos, linhagem Wistar-EPM. 0 retalho cutâneo randeomico foi realizado com

dimensões de 10x4cm e uma barreira plástica foi interposta entre o retalho e o

leito doador. 0 Grupo 1 (Controle) recebeu água destilada diariamente por 7

dias e o Grupo 2 recebeu 2m1/kg/dia de DMSO, por gavagem, por 7 dias. Nos

dois grupos foram calculadas as porcentagens de área de necrose (média de

65,70% no Grupo 1 e de 31,37% no Grupo 2) e realizadas dosagens de

malonaldeido (MDA) no soro (média de 680ng/m1 no Grupo 1 e de 475ng/m1

no Grupo 2), em amostras de pele normal (média de 2037ng/m1 no Grupo 1 e

de 1006ng/m1 no Grupo 2) e da transição de pele viável-necrótica (média de

1235ng/m1 no Grupo 1 e de 516ng/m1 no Grupo 2). A análise estatística

mostrou que o DMSO foi eficiente na redução da área de necrose e dos

valores de MDA dosados no soro, na pele normal e nas areas de transição de

pele viável-necrótica comparando-se ao grupo controle.

TEBBE et al. (1997) investigaram o efeito antioxidante do ácido

ascórbico sobre a peroxidação lipidica após irradiação UVA de queratinócitos

humanos cultivados. A peroxidação lipidica foi avaliada pela dosagem do

malonaldeido (MDA) pelo método do ácido tiobarbitOrico. Concluíram que o

ácido ascórbico teve um efeito citoprotetor sobre os queratinócitos cultivados

expostos A irradiação UVA.

FIORE & DEGRASSI (1999) realizaram culturas de células ovarianas de

hamster acrescentando DMSO (dimetil sulfóxido) a 1,5% no meio de cultura

de um dos grupos e estudaram a apoptose. Concluíram que o acréscimo do

DMSO a 1,5% reduziu a ocorrência de apoptose e necrose celular por inibição

de contato, provavelmente pela alteração de mediadores entre célula e matriz

extracelular e na interação célula-célula.
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SHIMMURA et al. (1999) estudaram a formação de radicais livres e
morte de células comeanas induzidas pelo uso de laser excimer. Antes da
irradiação por laser utilizaram os seguintes antioxidantes: super6xido
dismutase (SOD), dimetil sulf6xido (DMSO) e EPCK-1 (um análogo das
vitaminas C e E). Relataram que a formação de radicais livres ocorreu As
custas do radical hidroxila e que sua formação foi inibida de forma dose
dependente pela adição de DMSO e EPCK-1. 0 uso de super6xido dismutase
não surtiu o mesmo efeito, o que foi explicado por sua atuação ser mais
importante sobre o radical super6xido. Os autores inferiram que o resultado do
uso de antioxidantes neste estudo pode significar que a formação dos radicais
livres pode participar da regulação da cicatrização das lesões do estroma
corneano, através do comprometimento da integridade da membrana celular
ou atuando sinergicamente com outros fatores que favoreçam a apoptose.
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2.2 - CULTURA DE CÉLULAS

KARASEK (1968) realizou o transplante de células epiteliais autólogas

cultivadas para 2 câmaras de silicone posicionadas no dorso de um coelho,

sendo que 2 outras câmaras foram utilizadas como controle, todas no mesmo

estágio de granulação de seus leitos receptores. 0 autor observou, com esse

modelo, a formação de um epitélio estratificado sobre o leito receptor, o qual

foi mantido por 6 semanas.

KARASEK & CHARLTON (1971) realizaram isolamento de

queratinócitos humanos, de coelhos e de ratos, utilizando tripsina em seu

método. Realizaram as culturas diretamente sobre vidro, sobre gel de

colágeno e sobre agar. Observaram o comportamento das células epiteliais na

presença de fibroblastos, inferindo que estes poderiam sintetizar fatores

importantes para a diferenciação epidérmica ou que os fibroblastos alterariam

metabolicamente os constituintes do meio de cultura tornando-o favorável ao

crescimento dos queratinócitos.

CONSTABLE, COOPER, CRUICKSHANK (1974) cultivaram

queratinácitos de orelhas de porcos da India e os estudaram com

cinefotomicrografia e microscopia eletrônica. Após 24 horas, os queratinácitos

formavam grupos de 2 a 12 células que uniram-se em agrupamentos maiores

de células ou permaneceram isolados. Após 2 a 3 dias alguns aglomerados
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podiam ser vistos a olho nu. Os achados da microscopia eletrônica

evidenciaram aspectos de diferenciação epidérmica.

RHEINWALD & GREEN (1977) afirmaram que as colônias de

queratinócitos humanos obtidos de prepucio de recém nascidos podiam ser

tripsinizadas e cultivadas numa sequência que chegava a 50 gerações, fase

em que as células atingiam fase de diferenciação terminal, mas que a adição

do EGF ao meio de cultura aumentou o tempo de vida dessas células,

tomando possível atingir até 150 gerações.

GREEN, KEHINDE, THOMAS (1979) afirmaram que com o

desenvolvimento das culturas de queratinócitos epidérmicos humanos, obtido

até essa data, tomava-se possível pensar no uso de pequenos fragmentos de

epiderme para obter-se grandes extensões de epitélio estratificado, bastante

próximo da epiderme normal e que, portanto, poderia ser utilizado para

reparar lesões epidérmicas extensas. Descreveram os pontos que

consideraram os mais importantes em relação A cultura de queratinócitos: 1.

As células epidérmicas de neonatos podem ser transferidas para múltiplos

subcultivos com o uso associado das células 3T3. 2. Uma única célula pode

iniciar uma colônia que forma um epitélio estratificado, sendo que as células

que ficam aderidas A superfície do frasco de cultura tomam-se semelhantes As

da camada basal da epiderme, enquanto que as células que afastam-se

dessas tornam-se terminalmente diferenciadas. 3. A multiplicação dos

fibroblastos presentes na amostra original de epiderme é controlada pela ação

inibitória das células 3T3. 4. As células epidérmicas cultivadas apresentam, A

microscopia eletrônica, as características histológicas principais dos
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queratinócitos. 5. As células mantém o número diplgide de cromossomos e

não desenvolvem linhagem estabelecida.

PRUNIERAS (1979) publicou uma revisão sobre três sistemas de

cultura de células epidérmicas, descrevendo seus aspectos principais. Um dos

sistemas selecionado foi o proposto por Howard Green, em que queratinócitos

isolados de amostras de prepúcio de neonatos eram cultivados sobre uma

camada sustentadora constituída por células 3T3. Descreveu o percurso dos

estudos que culminaram nessa metodologia, além de enfatizar aspectos como

a escolha por tecidos de neonato para obtenção de queratinócitos, a escolha

das células 3T3 para formar a camada sustentadora e a adição de Epidermal

Growth Factor (EGF) ao meio de cultura.

BANKS-SCHLEGEL & GREEN (1980) realizaram experimento em que

houve a formação de colônias a partir de queratinócitos isolados, as quais

confluíram formando uma lamina de epiderme completa. Esse epitélio foi

transplantado para lesões produzidas no dorso de ratos atimicos e, apesar da

redução de tamanho, os enxertos permaneceram íntegros por até 108 dias.

AIHARA (1989) realizou biópsias de autoenxertos de queratinócitos

humanos cultivados realizados em 4 pacientes vitimas de queimaduras, em 9

dias, 6 semanas e 5 a 21 meses após o procedimento, avaliando-as através

de microscopia eletrônica. Concluiu que enquanto os enxertos de pele

convencionais aderem-se firmemente ao leito receptor rapidamente os

autoenxertos de queratinócitos cultivados demoram muito mais tempo para

isso, pelo menos 6 semanas e que a sua maturação completa só ocorre após

5 meses.
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COMPTON et al. (1989) realizaram auto-enxertos de queratinócitos em

21 pacientes pediátricos vitimas de queimaduras e conseguiram completar um

período longo, 5 anos, de acompanhamento pós-operatório. Observaram que

o processo de formação da nova junção dermo-epidérmica começava logo

aos seis dias de pós-operatório e que completava-se por volta de 3 a 4

semanas, mas que a maturação das fibrilas de ancoragem ocorria apenas

depois de um ano. 0 tecido conectivo subjacente tomava-se semelhante à

derme normal apenas em 4 a 5 anos.

IANNONE et al. (1993) compararam queratinócitos imediatamente após

o isolamento e queratinócitos cultivados, quanto A produção de radicais livres

após o metabolismo de hidroperóxidos orgânicos. Afirmaram que a produção

de radicais livres foi menor com o uso de menores concentrações de

hidroperóxidos e que essa produção foi potencializada em condições de

hipóxia. Como a produção de radicais livres não variou entre os dois grupos,

queratinócitos recém isolados e cultivados, concluíram que os queratinócitos

cultivados podem ser utilizados em modelos para estudo da ativação

metabólica de radicais livres intermediada por compostos tóxicos e

carcinogênicos em relação 6 epiderme.

VESSEY, LEE, BOYER (1995) realizaram culturas de queratinócitos em

diferentes estágios de diferenciação e estudaram os níveis encontrados de

antioxidantes, a resposta celular ao estresse oxidativo e analisaram se os

resultados eram dependentes do nível de cálcio em cada fase de

diferenciação. Relataram que, na medida em que as culturas de queratinócitos

tomaram-se confluentes e as células se diferenciaram, ocorreu um aumento

dos antioxidantes, que manteve-se até o inicio da perda de viabilidade celular.
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Os grupos foram tratados com diferentes concentrações de cálcio, sendo um

deles submetido a supressão de cálcio e todos foram tratados com

hidroperóxidos para causar o estresse oxidativo. Concluíram que a tolerância

dos queratinócitos, nos seus diferentes níveis de diferenciação, ao estresse

oxidativo, apresentou relação com a concentração de cálcio ofertada.

DURÃO Jr (1999) estudou os efeitos dos fatores de crescimento EGF

(epidermal growth factor), IGF-I (insulin-like growth factor-I) e HGF (hepatocyte

growth factor) sobre células renais, MOCK, privadas de glicose e submetidas

a hip6xia gasosa. Idealizou e testou um modelo experimental em que as

células foram privadas de glicose por 24 horas antes da infusão de uma

mistura gasosa (N2 95% e CO2 5%) que resultava em meio de cultura com p02

de 35mmHg. Nessas condições o modelo simulou condições semelhantes as

das células renais na Insuficiência Renal Aguda, o que permitiu o estudo sobre

a possível proteção dos fatores de crescimento, concluindo que apenas o uso

do HGF permitiu a redução na liberação de DHL (desidrogenase latica) e do

fenômeno de apoptose associadas ao aumento de viabilidade celular.

GRAGNANI FILHO (1999) realizou tese, para obtenção do titulo de

doutor, sobre o restabelecimento da barreira epidérmica avaliada pela medida

da capacitancia elétrica superficial (SEC) da epiderme em enxerto composto

de queratinócitos cultivados e derme acelular humana in vitro e in vivo. A

medida da SEC in vitro foi realizada 24 h após a elevação dos enxertos

compostos a interface ar-liquido durante 30 dias. A avaliação microscópica

dos enxertos compostos in vitro (n=6) demonstrou a formação parcial da

camada cómea no terceiro dia e completa no sétimo dia após a elevação a
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interface ar-liquido. A medida da SEC e a avaliação microscópica delimitaram

a formação do SC entre o quarto e o sexto dia.

Os enxertos compostos in vitro foram transplantados para o dorso de 5

ratos atimicos após 10 dias em cultura. A auto-enxertia de pele foi realizada

em 3 ratos. A medida da SEC dos enxertos compostos, auto-enxertos e pele

normal do rato foi avaliada e foi mantido o baixo valor da SEC antes da

enxertia, sugerindo que a interface ar-liquido favoreceu a maturação do

enxerto composto in vitro. Não foi observada diferença estatística entre os

enxertos compostos, auto-enxertos de rato e a pele normal do rato. Quando

comparada com os auto-enxertos de rato, a contração dos enxertos

compostos foi significativamente maior.

0 autor concluiu que a medida da SEC é uma técnica não invasiva que

determina um índice quantitativo da formação da barreira, que pode ser

empregada em estudos experimentais e clínicos na definição do

restabelecimento da barreira da epiderme.
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3- MATERIAL E MÉTODO

1. Cultura de QueratimScitos Humanos

Queratinócitos humanos normais isolados de biópsia de pele que

normalmente seria desprezada em postectomias foram isolados e cultivados

de acordo com os métodos descritos por GREEN et al. (1979), revisado em

1985, sendo esse o protocolo seguido no experimento atual. Em cada

experimento foram utilizadas diferentes linhagens de queratinácitos.

Os procedimentos com as células de origem humana foram realizados

em ambiente de fluxo laminar, como a manipulação da biópsia durante o

processo de isolamento dos queratinácitos.

Para a cultura dos queratinácitos ser iniciada foi necessário manter os

flbroblastos de rato da linhagem 3T3-J2 em cultura, os quais formaram uma

camada denominada sustentadora ou do inglês feed layer (originalmente

fornecidos por HOWARD GREEN do Departamento de Biofísica e Fisiologia

da Harvard Medical School, Boston, MA).

0 desenvolvimento e a manutenção da camada sustentadora iniciou-se

pelo uso de ampola congelada de células 3T3-J2 para gerar um estoque

fresco. 0 preparo das células 3T3-J2 para o cultivo de queratinócitos foi

iniciado com a proliferação dessas células em garrafas de plástico de 175 cm2
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numa densidade de 5x10' células por garrafa com 40m1 de meio de cultura

para 3T3-J2.

Figura 1. Garrafa de cultura (175cm2) com células 3T3-J2.

0 meio para células 3T3-J2 foi constituído do meio EAGLE modificado

por DULBECCO (DMEM) (alta taxa de glicose [4,5 g/L], L-glutamina [584

ring/L], piruvato de sódio [110nng/LD, com soro de bezerro bovino (BCS) a 10%
;¡

(suplementado com ferro), e Penicilina/Estreptomicina (100U1/m1- 100pg/m1) e

tamponado com bicarbonato de sódio (1N), determinando um meio de cor

vermelha, pela presença do vermelho fenblico na sua constituição, mostrando

um pH de 7,2. Isso permite analisar, de uma forma grosseira, o valor do pH do

meio pela mudança de coloração, podendo ser comprovada por fita para

medida de pH ou por análise através de pHmetro.

A troca do meio de cultura foi realizada a cada 2 ou 3 dias. A

proliferação dessas células manteve a sua linhagem e supriu a necessidade

da camada sustentadora para o momento do isolamento dos queratinbcitos.
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Quarenta e oito horas antes do isolamento dos queratinocitos, as

células 3T3-J2 foram passadas para garrafas de 75cm2, numa densidade de

2x106 células por garrafa com 10ml do mesmo tipo de meio de cultura exposto

anteriormente e armazenadas em incubadora úmida com atmosfera de CO2 a

5% a 37°C, com a tampa da garrafa fechada parcialmente.

Na manha do dia do isolamento as células 3T3-J2 apresentavam

aproximadamente 50% de confluência da área da garrafa, ou seja, ocupavam

cerca de 50% da área de cultivo do recipiente. Então, as células foram

preparadas com 15pg/m1 de Mitomicina C, pela retirada do meio que estava

na garrafa e adição de novo meio, constituído de 15m1do meio de cultura para

células 3T3-J2 acrescido de Mitomicina C. Essa substância que limitou a

proliferação dos fibroblastos 3T3-J2, produziu uma camada sustentadora

viável, determinando espaço suficiente para a aderência dos queratinocitos

garrafa no momento da semeadura.

Esse tratamento com Mitomicina C levou exatamente 2 horas, sendo

removido e as células 3T3-J2 lavadas com DMEM por 3 vezes consecutivas.

Posteriormente, foi colocado o meio de cultura para queratinocitos sem fator

de crescimento epidérmico (EGF), no mínimo 2 horas antes da semeadura

dos queratinocitos.

0 meio de cultura para queratinocitos foi constituído por uma mistura

3:1 de DMEM e meio F12 de HAM, ou seja, 750m1:250m1 respectivamente

para um total de 1 litro; suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS); 24

mg de adenina (6-aminopurina hidrocloreto) preparada fresca diluindo-se em

20 ml da mistura DMEM:F12 de HAM com concentração final de 1.8x10-4 M; 1

ml de toxina do cólera (Vibrio Cholerae, Tipo Inaba 569 B) com concentração
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final de 10-10 M; 2m1 de penicilina/estreptomicina 100U1/m1-100pg/m1; 2m1 de

hidrocortisona com concentração final de 0,4pg/m1; 1m1 de transferrina/triiodo-

L-tironina (T/13) (transferrina humana, parcialmente saturada de ferro) com

concentração final de 5pg/ml, (3,3',5 triiodo-L-tironina, sal sódico) com

concentração final de 2x10-9 M; 1,3m1 de insulina (porco, 100U/m1 ou

3.8mg/m1) com concentração final de 5pg/m1; o pH foi ajustado

aproximadamente em 7,2; esterilizado com filtro 0,45pm, e armazenado em

refrigerador de 2 a 4°C, mostrando a coloração vermelha.

Na manhã do isolamento dos queratinócitos foi produzida a solução de

tripsina fresca constituída de 0-dextrose 0,1%, Tripsina (1-300) 0,1%, em

solução salina tamponada por fosfato (PBS) com pH de 7,5, e utilizado filtro de

0,45pm para esterilização.

Outro componente produzido foi Versene ou solução de EDTA [sal

dissodico acido tetra-acético (etilenodinitrilo)] 5mM em PBS e filtrado com

filtro de 0,45pm. Essas duas soluções foram armazenadas a temperatura de

4°C, e meia hora antes do inicio do experimento foram colocadas em banho

mana a 37°C.

A obtenção da biópsia de pele total ocorreu nessa mesma manhã na

sala cirúrgica. Os pacientes foram submetidos a postectomia, com a retirada

de uma area aproximada de 1cm2 de pele de espessura total que seria

desprezada. A biópsia foi encaminhada ao laboratório em tubo cônico de 50m1

com 30m1 do meio de cultura para queratinocitos sem o fator de crescimento

epidérmico, em caixa de isopor preenchida com gelo. As biópsias foram

processadas até 6 a 8 horas após sua obtenção.
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A biópsia foi colocada em placa de tecido de cultura de 100mm com 1m1

de PBS e foi ressecado o tecido subcutâneo e parte da derme, para que o

processo de separação enzimática das células da epiderme fosse favorecido.

A seguir, a biopsia foi colocada em tubo cônico de 50m1 com 35 a 40m1 de

PBS e o tubo foi vigorosamente agitado por 45 segundos, sendo esse

processo repetido em 8 diferentes tubos com PBS, com a finalidade de

remover agentes contaminantes.

Figura 2. Biopsia de pele antes de sua fragmentação.

Numa placa de tecido de cultura de 60mm foram colocados 3m1 de

tripsina e a biópsia, iniciando-se a secção da biópsia em vários pequenos

pedaços com tamanho aproximado de 0,5mm3, procedimento que demorou

aproximadamente 15 minutos.
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Figura 3. Aspecto dos fragmentos da biópsia de pele preparados para o

isolamento de queratinbcitos.

Esses pedaços da biópsia foram colocados num frasco agitador, que

encontrava-se pré-aquecido (a 37°C) e seu braço lateral foi pré-umedecido

com 1m1 de Versene para que os pedaços não grudassem no vidro. Foram

adicionados 5m1 de Versene ao tecido seccionado na placa de tecido de

cultura e esse volume com os pedaços da biópsia foram transferidos para o

frasco agitador. Foram adicionados 3m1 de Tripsina à placa de 60mm para

remover os pedaços remanescentes. Essa mistura foi colocada no frasco

agitador, resultando num volume total de 12ml.

0 frasco agitador apresentava uma barra vertical central presa à tampa

e existia na sua porção inferior uma barra magnética horizontal que quando

colocada sobre um aquecedor/agitador de plataforma fazia essa barra girar.

Esse processo foi realizado em baixa rotação (120 rotações/minuto) e em

14)
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ambiente aquecido (37°C), e associado à ação da Tripsina e do Versene

determinou a separação dos queratinócitos e outras células presentes nos

pequenos fragmentos da biópsia.

Após 30 minutos desse processo, retirou-se o sobrenadante da solução

do frasco agitador, onde as células estavam suspensas. Essa solução foi

centrifugada e as células ressuspensas em 10m1 do meio de cultura para

queratinócitos retirados dos frascos de células 3T3-J2 já previamente

preparados para o isolamento. Foi realizada a contagem das células com o

auxilio de um hemocitômetro de fase num microscópio invertido com objetivas

de fase, e a garrafa foi armazenada em incubadora úmida com atmosfera de

CO2 a 5% a 37°C.

Ao frasco agitador, com os pedaços de pele ainda não separados

enzimaticamente, foram adicionados 6m1 de Tripsina e 6m1 de Versene, e uma

nova sessão de 30 minutos em ambiente aquecido foi realizada, com a

repetição do processo de isolamento dos queratinócitos. Após essa segunda

sessão e a realização da semeadura dos queratinócitos (250.000

células/garrafa de 75cm2), as garrafas de cultura foram mantidas em

incubadora úmida de CO2 a 5% a 37°C, sendo avaliadas diariamente quanto à

presença de contaminação e realizada a troca do meio de cultura quando

indicada.

0 meio de cultura foi trocado a cada 3 dias, adicionado do fator de

crescimento epidérmico, sendo 0,1m1 do fator para 100m1 do meio de cultura

de queratinócitos. Essa suplementação foi realizada na primeira troca do meio

de cultura, com concentração final de 1Ong/ml. As garrafas foram avaliadas

quanto à presença de colônias a partir de 5 dias após isolamento e até obter-

3
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se confluência de 100%. Nessa fase de confluência total já não se observava

mais fibroblastos nas garrafas.

Após observarmos se todas as garrafas de cultura de 75cm2

apresentavam-se com confluência de 100% e sem sinais de infecção, as

células foram submetidas á ação de tripsina fresca, retiradas das garrafas, o

material celular foi centrifugado e as células foram ressuspensas em meio de

cultura para serem semeadas em garrafas de 25cm2 , previamente preparadas

com fibroblastos 3T3-J2, conforme foi descrito anteriormente. Cada garrafa de

25cm2 recebeu 25x104 queratinócitos ressuspensos em 4m1 de meio de

cultura. Todas as novas garrafas de cultura foram mantidas em incubadora

úmida de CO2 a 5% a 37°C, sendo avaliadas diariamente quanto à presença

de contaminação e realizada a troca do meio de cultura quando indicada.

Figura 4. Cultura de queratinócitos em garrafas de 25cm2.
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Os experimentos foram iniciados quando as garrafas de 25cm2

apresentavam os queratinócitos em confluência de 100%. Na cultura de

queratinócitos, os melanócitos sobrevivem como células passageiras sem

necessidade da realização de procedimentos especiais para a exclusão dos

mesmos.

2. DMSO

0 meio de cultura para queratinócitos foi utilizado nas garrafas de

25cm2 até obter-se a confluência de 100% nas mesmas. Nesse dia o Dimetil

Sulfóxido (DMSO), 99,9%, laboratório Sigma, foi acrescentado, na

concentração de 2%, ao meio de cultura em metade das garrafas de cultura de

cada experimento. Dependendo do experimento o meio de cultura variou

entre com e sem glicose, como será especificado adiante no modelo de cada

experimento.

3. Hipóxia

Após o período de 24 horas de privação de glicose, as garrafas de

estudo do comportamento do MDA após hipóxia, foram submetidas a hip6xia

gasosa por 30 minutos, divididas em grupos de 4 garrafas, colocadas sobre

um agitador. As garrafas foram lacradas com rolhas de silicone, que foram

perfuradas com duas agulhas descartáveis 30x7. Uma das agulhas foi

utilizada para infusão de mistura gasosa contendo 95% de nitrogênio (N2) e

5% de di6xido de carbono (CO2) por vinte minutos, totalizando cerca de 3 a 4

litros da mistura gasosa infundida para reduzir a concentração de oxigênio do

meio de cultura como proposto por DURÃO JR, 1999 (ANEXO Ill).
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As garrafas de cultura que não foram submetidas a hipóxia foram

retiradas da incubadora pelo mesmo período.

Figura 5. Garrafas de cultura preparadas para o período de hipóxia.

Após o término do período de hipóxia todas as garrafas foram

recolocadas na incubadora úmida de CO2 a 5% a 37°C por mais 24 horas,

completando 48 horas de experimento.

4. Experimentos

Três tipos de experimento foram realizados:

Experimento 1 - Dosagem do MDA no Meio de Cultura: 12 garrafas

de cultura de queratin6citos foram preparadas até atingir-se a confluência

desejada e divididas em 4 grupos, sendo que 2 deles receberam meio de
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cultura com DMSO a 2%. Um deles utilizava o mesmo meio do grupo controle

(com glicose) e o outro recebeu o meio de cultura sem glicose (grupo de

hi póxi a).

As amostras de meio de cultura foram colhidas nos seguintes períodos:

a) pré-experimento (inicio), b) após 24 horas de privação de glicose e antes da

hipóxia, c) 24 horas de privação de glicose e imediatamente após o período de

30 minutos de hipóxia, d) 48 horas de privação de glicose e 24 horas após o

período de hipóxia (fase de re-oxigenação) . Em cada fase foram colhidos

500µI do meio de cultura existente na garrafa para a dosagem do

malonaldeido (MDA).

Grupos de Estudo
Experimento 1 

Grupo 1 — controle (com glicose)

Grupo 2— controle + DMSO 2%

Grupo 3 — sem glicose + hipóxia

Grupo 4 — sem glicose + hipóxia + DMSO 2%

Número de Garrafas

2

2

4

4

TOTAL 12

Experimento 2 - Dosagem do MDA Celular: foram colhidas as células

das 12 garrafas do final do experimento anterior, após a coleta do meio de

cultura (48 horas após a privação de glicose e 24 horas após a hipóxia) e
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células de outras 12 garrafas que não foram submetidas a privação de glicose,

nem a hip6xia (Inicio), metade delas tratada com DMSO a 2%. Foi retirado o

meio de cultura de todas as garrafas, colocado 500u.I de PBS em cada uma

delas, realizado raspado das células e colhido 1m1 de material celular para

dosagem do malonaldeido (MDA).

Figura 6. Espátula utilizada para realização do raspado das células.

Experimento 3 - Dosagem do MOA Celular: além dos grupos de

garrafas de cultura de queratin6citos semelhantes as do experimento anterior,

foram acrescentados grupos em que foi utilizado o meio de cultura sem

glicose, totalizando 80 garrafas de cultura de queratinócitos, metade das quais

receberam meio de cultura com DMSO a 2%. As amostras de 1m1 de material
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Os resultados encontrados de concentrações de MDA foram analisados

estatisticamente através das médias de cada grupo, as quais estão anotadas

na Tabela 2. A evolução das médias de MDA ao longo do Experimento 1 foi

representada através dos Gráficos 1 e 2.

Tabela 2 — Médias de concentração de MDA no meio de cultura, Experimento 1.

Grupo Inicio pré hipóxia pós hipóxia 24hs após

Controle 21,0 109,5 127,5 341,5

Controle + DMSO 20,5 65,0 73,5 212,0

sem Glicose + Hipóxia 0,0 208,8 267,8 548,0

sem Glicose + Hipóxia + DMSO 5,3 87,5 174,3 367,3

Gráfico 1 - Perfis de evolução do MDA no meio de cultura, Experimento 1.
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