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INTRODUÇÃO 

 O número de pessoas que sofrem queimaduras, úlceras de membros 

inferiores, e úlceras por pressão cresce ininterruptamente. Estes pacientes têm em 

comum o insucesso do tratamento empregado em grande porcentagem dos casos, 

além da necessidade de cuidados específicos. Esta conjuntura gera um alto custo 

financeiro e social que impulsiona o desenvolvimento da pesquisa direcionada à 

reparação da pele (O´CONNOR et al, 1981; DE LUCA, CANCEDDA, 1992; 

COMPTON et al,1993). 

 A pele é considerada o maior órgão imunológico do ser humano e a 

presença da barreira cutânea na camada córnea da epiderme exercendo função 

primordial. A ruptura desta barreira causa danos severos ao organismo, 

determinando, entre outros, a infecção bacteriana. Em superfícies infectadas torna-

se impossível a cobertura imediata das lesões com substitutos biológicos 

(PRUNIERAS et al, 1976; HAWLEY-NELSON et al, 1980; PETERSEN et al, 

1990; LEIGH et al, 1994; MUNSER et al, 1996; PASCH et al, 1999). 

  Este obstáculo torna-se ainda mais importante se considerarmos 

especificamente pacientes com grandes queimaduras. O tratamento de infecções 

nestes pacientes é um grande desafio em todo o mundo e especificamente em 

países pobres devido ao custo elevado do tratamento(GANG et al,1999).   

Uma das bactérias de maior importância em queimaduras é a Pseudomonas 

aeruginosa. A pesquisa a respeito desta bactéria é fundamental para pacientes com 

grandes queimaduras, com úlceras de pressão, com úlceras de decúbito e em 

pacientes diabéticos (ESTAHBANATI et al,2002). Nos últimos anos trabalhos 
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experimentais utilizando esta bactéria têm se mostrado ideais para estudos em 

imunidade inata. Alguns trabalhos demonstraram a ação da Pseudomonas 

aeruginosa comprometendo a cicatrização de feridas através da produção da 

enzima elastase, que inibe a proliferaç!ão dos fibroblastos dérmicos 

(SCHMIDTCHEN et al, 2002). 

A importância dos fatores de crescimento já foi demonstrada em cultura de 

queratinócitos. Estes atuam nas funções celulares e têm papel fundamental no 

processo de cicatrização. O fator de crescimento de queratinócitos (KGF) participa 

na reparação de feridas, pois é o estimulador mitótico mais potente das células 

epiteliais (FINCH et al, 1995). É um polipeptídeo monomérico de 28 kDa, 

produzido pelos fibroblastos da pele e que age sobre os queratinócitos 

(AARONSON et al, 1991; MIKI et al,1992). 

Em estudos de modelo experimental em ratos foi utilizado KGF com 

aplicação intra lesional. Esta aplicação levou à aceleração do processo de cura das 

feridas, aumento na força tênsil e na força de ruptura das feridas incisionais. Estes 

achados foram relacionados da maior maturação e de maior deposição do colágeno 

pelos fibroblastos.(JIMENEZ , RAMPY 1999) 

O KGF apresenta acentuado efeito na epitelização e cicatrização de feridas 

parciais e totais em modelo porcino. Este fator de crescimento tem ação 

predominante na epiderme neo-formada. Feridas de espessura parcial tratadas com 

KGF tópico apresentaram espessura epidérmica significantemente maior que no 

grupo controle. As células do grupo tratado apresentaram um maior numero de 

queratinócitos basais maduros e a superfície celular com tonofilamentos e 

hemidesmossomos melhor desenvolvidos. Nos grupos em que o KGF tópico foi 

utilizado em feridas de espessura total houve aparecimento de mais fibras 

colágenas maduras na derme superficial, tendo importante atuação na força tensil e 
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durabilidade do novo tecido cicatricial ( STAIANO-COICO, KRUEGAR, RUBIN, 

et al, 1993). 

Estudos em ratos diabéticos, comparados a ratos normais a expressão do 

KGF é significantemente menor ou ausente (WERNER, BREEDEN, HUBNER et 

al, 1994). Outros trabalhos evidenciaram que a complementação de KGF em ratos 

diabéticos ocorria melhora importante da regeneração das lesões (GUO et al, 1993; 

BRAUCHLE et al, 1995). 

Atualmente, a participação do KGF em reepitelização e regeneração de 

feridas já está estabelecida, no entanto ainda não foram realizados estudos que 

determinem se o KGF pode ter um papel na defesa proporcionada pela epiderme 

contra as infecções bacterianas. 

Neste estudo estaremos avaliando a proliferação de Pseudomonas 

aeruginosa bioluminescente em modelo experimental de queimaduras realizado 

em cultura de queratinócitos humanos sobre matriz de colágeno na presença e 

ausência de KGF. 
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LITERATURA 

A fim de facilitar a leitura, os trabalhos serão apresentados em ordem 

cronológica e obedecendo a terminologia empregada pelos autores, sendo 

divididos por temas. 

Cultura de Queratinócitos 

 RHEINWALD & GREEN (1975a) durante o isolamento de linhagem de 

células epiteliais de uma porção diferenciada de um teratoma transplantável de 

rato, encontraram uma célula epitelial que crescia somente quando cultivada 

conjuntamente com fibroblastos. Esses fibroblastos eram células da linhagem 3T3, 

conhecidos como fibroblastos sustentadores para essa linhagem de células 

epiteliais de rato, chamada de XB, a qual foi identificada como queratinócitos.  

RHEINWALD & GREEN (1975b) realizaram a aplicação da camada 

sustentadora de células 3T3 ao cultivo de queratinócitos epidérmicos de prepúcio 

de neonatos que foi bem sucedido. Isso permitiu a investigação da estrutura do 

citoesqueleto, do mecanismo de controle do crescimento, da diferenciação 

terminal, e da senescência replicativa desse tipo celular. 

RHEINWALD & GREEN (1977) relataram que a adição do EGF ao meio 

de cultura aumentou o tempo de vida das células epidérmicas de neonatos humanos 

de 50 para 150 gerações. O EGF é considerado um estimulador potente de 

queratinócitos, aumentando a capacidade das células para a formação de novas 

colônias. 
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GREEN, KEHINDE, THOMAS (1979) resumiram os seguintes pontos em 

relação à cultura de queratinócitos : 1. Pelo uso conjunto das células 3T3, as 

células epidérmicas de neonatos puderam ser transferidas para numerosos 

subcultivos; 2. Cada colônia originada a partir de uma célula formou um epitélio 

estratificado, com as células basais aderidas à superfície da placa semelhantes às 

células basais da epiderme, enquanto as células que deixam a camada basal 

tornam-se diferenciadas; 3. Fibroblastos que estavam presentes no tecido original e 

que multiplicam-se em cultura podem ser controlados pela influência inibitória das 

células 3T3; 4. As células epidérmicas cultivadas apresentavam as características 

histológicas principais dos queratinócitos; e 5. As células mantiveram o número 

diplóide de cromossomos, e não desenvolveram linhagem estabelecida. Os autores 

evidenciaram a possibilidade do uso do epitélio cultivado do mesmo indivíduo para 

cobertura de defeitos da epiderme. 

RHEINWALD (1980) descreveu o método de cultivo de queratinócitos e os 

resultados do emprego do mesmo, referindo que as culturas confluentes 

apresentavam baixa taxa de células capazes de reiniciar o crescimento após 

subcultivo. Isso explica a inabilidade dos investigadores que o precederam em 

realizar a passagem de queratinócitos serialmente sem a camada sustentadora, 

mesmo com alta densidade de células.  

O’CONNOR, MULLIKEN, BANKS-SCHLEGEL (1981) iniciaram testes 

com enxertos cultivados, que foram colocado em pequenas lesões nos braços de 

dois adultos queimados e obtiveram bons resultados com a cobertura total das 

lesões em 6 semanas. O epitélio apresentou-se estável nos 3 primeiros anos de 

avaliação. 
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GALLICO et al. (1984) relataram dois casos de crianças queimadas com 

mais de 95% de superfície corpórea acometida, nos quais foi utilizado auto-enxerto 

de pele cultivada em mais da metade das lesões. Em casos de queimaduras 

extensas nas quais as áreas doadoras são insuficientes para determinar a cobertura 

total, uma outra fonte de auto-enxertia pode ser usada com bons resultados. 

CUONO, LANGDON, McGUIRE (1986) apresentaram, numa comunicação 

prévia, o tratamento de um adulto com 55% da superfície corpórea queimada, dos 

quais 80% era de espessura total, com aloenxerto de pele de cadáver 

criopreservada. Após 32 dias o aloenxerto foi submetido a abrasão da epiderme e 

colocação de lâminas de queratinócitos autológos cultivados, conseguindo dessa 

maneira a reconstituição completa da pele. 

CUONO et al. (1987) apresentaram dois casos de pacientes com 

queimaduras extensas, nos quais a reparação das lesões foi realizada com a 

utilização de enxerto de queratinócitos autólogos cultivados e derme de cadáver. 

Os autores enfatizaram que a ausência da derme na reparação da lesão é uma 

desvantagem importante no tratamento do queimado. Referiram que a 

imunossupressão própria da queimadura e a redução da imunorreatividade do 

aloenxerto criopreservado permitiram o sucesso do método. A epiderme alogênica 

foi removida por abrasão e o leito dérmico foi coberto pela cultura de 

queratinócitos. A derme alogênica promoveu rápida estratificação do epitélio, 

maturação, integração da cultura e síntese de fibrilas de ancoragem. Um dos casos 

não mostrava rejeição após 11 meses da enxertia. Os autores afirmaram que a 

retirada da epiderme do aloenxerto elimina a maioria das células que expressam 

antígenos classe II, deixando um leito dérmico alogênico viável, que serve como 
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um substrato ideal para a enxertia e integração de queratinócitos cultivados, mas 

que não inicia o processo de rejeição. 

COMPTON et al. (1989) realizaram um estudo imunohistoquímico, de 

microscopia de luz e eletrônica em pele regenerada de auto-enxertos epiteliais 

cultivados em 21 pacientes com queimaduras de espessura total entre 6 dias e 5 

anos após a enxertia. Seis dias após a enxertia, a epiderme era plana e hipertrófica, 

com todas as camadas, e iniciava-se o processo de formação da nova junção 

dermo-epidérmica, completando esse processo em 3 a 4 semanas. O tecido 

conectivo subjacente inicialmente cicatrizou como uma cicatriz normal, mas 

remodelou-se, assemelhando-se à derme normal em 4 a 5 anos.  

PETERSEN, LESSANE, WOODLEY (1990) usaram enxerto de 

queratinócitos autólogos cultivados em 3 pacientes, mostrando que a derme 

restaurada rica em fibronectina é rapidamente formada entre o enxerto e a fáscia 

muscular. Utilizando anticorpos monoclonais para citoqueratinas como marcadores 

da diferenciação, os autores descobriram que os queratinócitos cultivados 

expressavam um padrão anormal de diferenciação que era similar ao de estados 

hiperproliferativos, como a psoríase. Ao contrário, áreas doadoras de pele de 

espessura parcial e interstícios reepitelizados de enxerto em malha mantinham os 

queratinócitos basais com o padrão normal da pele.  

CLUGSTON et al (1991) estudaram 18 pacientes grandes queimados. As 

áreas de queimadura eram maiores que 49 % da superfície corporal, sendo as áreas 

de espessura total 38%. Foi utilizado enxerto de epitélio cultivado autólogo 

aplicado em áreas de 2 a 35% de superfície corporal. Em 6 pacientes houve adesão 
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superior a 65% dos enxertos utilizados. Em 12 pacientes houve adesão inferior a 

40%.Dezesseis pacientes foram tratados anteriormente com enxertos. Culturas das 

feridas colhidas no peri operatório mostraram que todas as feridas continham 

microorganismos e durante o procedimento cirúrgico foram administrados 

antibióticos para a cobertura de Staphylococcus aureus e Psedomonas aeruginosa. 

O número de enxerto autólogo utilizado diminuiu, mas não significantemente com 

o uso de epitélio cultivado. Este trabalho demonstrou que o uso de epitélio 

autólogo cultivado pode ser um tratamento adjuvante, mas ainda não alternativo ao 

uso de enxerto de espessura parcial para a cobertura de feridas. 

BOYCE et al. (1993) utilizaram enxerto composto constituído de colágeno e 

glicosaminoglicanos (GAG) semeados com fibroblastos dérmicos e queratinócitos 

epidérmicos cultivados, que foram testados num estudo piloto de queimaduras de 

espessura total em três pacientes, como uma alternativa à pele de espessura parcial. 

As microscopias de luz e eletrônica mostraram regeneração da epiderme e derme 

em 2 semanas, com a degradação do implante de colágeno-GAG associado ao 

baixo número de leucócitos, e a deposição de colágeno pelos fibroblastos. A 

membrana basal estava completa, incluindo as fibrilas e as placas de ancoragem, 

formadas em 2 semanas e maduras aos 3 meses com ausência de formação de 

bolhas na epiderme cicatrizada. Todos os antígenos de pele testados (involucrina, 

filagrina, laminina, colágeno IV e VII, fibronectina e condroitin sulfato) foram 

expressos após 16 dias da enxertia. Esse análogo de pele cultivado gerou uma 

alternativa experimental ao enxerto de pele de espessura parcial, que desenvolve 

marcadores da anatomia da pele e expressão de antígenos após o fechamento da 

lesão. 
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*GARNER, ZUCCARO, MARCELO, RODRIGUEZ, SMITH (1993) 

estudaram o efeito do fluido proveniente de bolhas de queimaduras na proliferação 

e diferenciação epitelial. Tanto o soro quanto o fluido das bolhas diminuíram a 

resposta celular necessária para a cura da ferida de queimadura em 

aproximadamente 40%. O grau de supressão variou de 81 a 28% dependendo do 

fluido da bolha testado. Estes dados sugeriram que a reepitelização pode estar 

inibida sob as bolhas.  

LEIGH, LANE, WATT (1994) referiram que as lâminas simples de 

queratinócitos são translúcidas, com aspecto gelatinoso quando aplicadas às lesões 

e sua integração é difícil de ser avaliada até 12 a 14 dias, quando a área de 

integração dos enxertos torna-se difusamente opaca. A epiderme resultante é frágil 

por aproximadamente 6 meses, forma bolhas espontaneamente e é facilmente 

traumatizada. Os enxertos devem ser cuidadosamente imobilizados por curativos 

para prevenir enrugamento e devem ser fixados por grampos para prevenir 

deslocamento entre a camada basal das lâminas e a área receptora. 

SHERIDAN & TOMPKINS (1995) numa revisão de 5 pacientes com mais 

de 90% da superfície corpórea queimada utilizaram epitélio autólogo cultivado e 

concluíram que o entusiasmo inicial pela cultura de queratinócitos foi equilibrado 

pela baixa taxa de integração das lâminas, pela fragilidade da cobertura, por perdas 

tardias do enxerto e pelo seu custo. Essas deficiências tornam-se toleráveis quando 

a área doadora útil é menor que 5 a 10% da superfície corpórea. A epiderme 

cultivada pode contribuir para o fechamento da lesão em pacientes com 

queimadura extensa, mas infecção por agente Gram negativo é associada à perda 

completa do enxerto. 
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BOYCE et al. (1995a) afirmaram que no tratamento dos queimados com 

substitutos de pele cultivados existe uma limitação pela pobre integração dos 

enxertos e formação de cicatriz. Enxertos compostos de queratinócitos epidérmicos 

humanos e fibroblastos dérmicos aderidos à matriz de colágeno-

glicosaminoglicano, foram incubados em média por 19 dias. Lesões de espessura 

total de 2 x 2 cm no dorso de ratos atímicos foram criadas e cobertas por: enxertos 

compostos, xenoenxertos (humanos), auto-enxertos (de rato), ou sem enxertia. As 

lesões foram irrigadas por 14 dias com 1 ml/dia do meio de cultura modificado ou 

com solução salina contendo fator de crescimento epidérmico ou foram tratados 

com curativos secos. Após 6 semanas, as regiões tratadas foram avaliadas pela 

percentagem original da área e percentagem de lesões cicatrizadas com HLA-ABC 

positivo. Os resultados mostraram que o enxerto composto irrigado com meio 

nutriente não apresentou dados estatísticos diferentes na área da lesão dos auto-

enxertos de rato, mas foram significativamente maiores que o xenoenxerto humano 

ou quando não se utilizava enxertia ou o enxerto composto tratado com irrigação 

salina ou curativo seco. A expressão do HLA-ABC foi de 100% no enxerto 

composto com irrigação de nutriente, 86% no enxerto composto irrigado com 

solução salina, 83% no enxerto composto sem irrigação e 75% no xenoenxerto 

com irrigação de nutrientes. Esses achados sugerem que a disponibilidade de 

nutrientes essenciais suporta a viabilidade do queratinócito durante a 

vascularização do enxerto composto. 

BOYCE et al. (1995b) realizaram um estudo comparativo entre substitutos 

de pele cultivados e auto-enxerto de pele no tratamento de 17 pacientes com 

queimadura de espessura total e obtiveram maior incidência de exsudato e menor 

percentagem de integração do enxerto no grupo dos substitutos da pele. Durante o 
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primeiro ano após o tratamento, não existiu diferença em relação ao eritema, 

formação de bolhas ou elasticidade da pele. No grupo dos substitutos da pele a 

pigmentação foi maior, a cicatriz foi menos elevada, mas a reenxertia foi mais 

freqüente. Não foram observadas diferenças qualitativas após 1 ano, e anticorpos 

para colágeno bovino não foram detectados no soro do paciente. Os resultados 

sugeriram que os dois tipos de enxertia não diferem, e que a maior freqüência na 

reenxertia do grupo dos substitutos da pele é relacionada à menor integração 

inicial.  

MUNSTER (1996) analisou num estudo prospectivo e controlado durante 5 

anos, 22 pacientes com uma média de superfície corpórea queimada de 71,8% 

tratados com cultura de queratinócitos, comparados com um grupo controle de 42 

pacientes com média de superfície corpórea queimada de 61,6% submetidos ao 

tratamento sem a utilização de cultivo de células. Não havia diferença significativa 

entre os grupos em relação à idade, distribuição por sexo, ou componente de 

terceiro grau da queimadura. No grupo de cultura houve uma maior incidência 

significativa de lesão inalatória. Existiu uma redução da mortalidade no grupo de 

cultura comparada aos controles, de 48% para 14%. Concluiu que a cobertura dos 

pacientes grandes queimados com células epiteliais autólogas cultivadas é um 

importante e significativo avanço no tratamento. 

GOBET et al (1997) compararam o uso de auto enxertos epiteliais 

cultivados em crianças queimadas e em crianças submetidas à cirurgia reparadora. 

Em seis crianças com queimaduras severas e maciças foi utilizado enxerto 

cultivado em áreas de queimadura de espessura total. Em outras 6 crianças com 

cicatrizes hipertróficas ou hiper pigmentadas, ou ambas , os enxertos cultivados  
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foram usados para fechamento de defeitos resultantes da excisão de cicatrizes ou 

dermoabrasão profunda. Nas cirurgias de queimados a taxa de cobertura final foi 

em média de 60 %(variando de 0 a 100 %). O resultado funcional e cosmético foi 

bom e pelo menos equivalente ao resultado após enxertia convencional. 

Fragilidade, infecção e em particular instabilidade mecânica dos enxertos 

cultivados durante as primeiras semanas pós transplante foram os principais 

problemas encontrados. Em cirurgias reparadoras a cobertura final foi de 100 % 

em todos os pacientes. Os resultados funcionais e cosméticos foram muito bons e 

considerados melhores do que aqueles obtidos pelo uso de técnicas de enxertia 

convencional. Em crianças maciçamente queimadas epitélio autólogo cultivado 

representa um método efetivo potencialmente salvador e adicional ao método 

convencional de enxertia.  

CHALUMEAU et al (1999) acompanharam seis crianças tratadas com auto 

enxertos epidérmicos cultivados. A média de superfície corpórea queimada era de 

82%(variando de 7-94 %) com queimadura profunda em 74%(variando de 60 a 90 

%). Todos apresentavam queimadura por chama e lesão inalatória. A sobrevida foi 

de 100%. A média de integração inicial e final dos auto enxertos epidérmicos 

cultivados foi respectivamente 79 % (variando de 70 a 95 %) e de 84 % (variando 

de 72 a 100 %).A cobertura definitiva com auto enxertos epidérmicos cultivados 

foi de 45 %(variando de 18 a 57 %). O custo médio do tratamento por criança foi 

de $80.000(variando de 55.000 a 110.000). Os autores concluíram que mesmo 

sendo caro o uso de auto enxertos epidérmicos cultivados, a taxa de integração e 

taxa de sobrevivência fazem desta técnica uma excelente cobertura alternativa para 

crianças grande queimadas, quando áreas doadoras de autoenxertos são exíguas. 
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KGF 

FINCH, RUBIN, MIKI, RON e AARONSON (1989) definiram a 

seqüência de aminoácidos do KGF. Eles utilizaram um cDNA híbrido, 

preparado com células M426 de fibroblastos embriônicos de pulmão humano. 

Os autores puderam estabelecer uma seqüência contínua de 3.85 Kb que 

continha o código do KGF. A estrutura primaria prevista para o KGF estava 

relacionada aos fatores de crescimento para fibroblastos ácidos e básicos. A 

seqüência do KGF transcrita de 2-4 Kd foi detectada em cada uma das diversas 

linhagens estromais utilizadas no experimento. Foram estudados fibroblastos 

derivados de tecidos embrionários, neonatais e adultos. No entanto, esta 

seqüência não foi detectada em células normais da glia, ou células pulmonares. 

Foi detectado em níveis elevados na derme, mas não na camada epidérmica. 

Estes dados confirmaram a participação do KGF como estimulador do 

crescimento de células epiteliais. Não ocasionando mitoses em fibroblastos, 

mas sendo um fator parácrino importante para estimulação e crescimento das 

células epiteliais. 

BOTTARO, RUBIN, RON, FINCH, et al (1990) caracterizaram o 

receptor do KGF. Foi utilizado KGF ácido e básico, extraído de cérebro bovino. 

O KGF recombinante foi marcado com 125 I radio marcado. Foram utilizadas 

células confluentes Balb/MK ou NIH/3T3. Os resultados mostraram que as 

duas linhagens celulares possuem receptores semelhantes, porém distintos para 

FGF. A linhagem Balb/MK apresentou grande expressão dos receptores para 

KGF podendo apresentar ligação com FGF, porém mais fraca.Estes receptores 

se mostraram diferentes para aFGF e bFGF nas células NIH/3T3, não 

interagindo com KGF. 

MARCHESE, RUBIN et al (1990) utilizaram cultura de células epiteliais 

de fragmentos de pele total de neonatos humanos provenientes de postectomias 
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para estudar queratinócitos primários e secundários. Demonstraram que o KGF 

é tão potente quanto o EGF para estimular a proliferação celular, e que este 

efeito cessava com uma concentração de 1.0 mM de cálcio. Utilizando 

marcadores para diferenciação terminal, como queratina K1 e filagrina na 

presença de KGF, ocorria a expressão dos dois marcadores. Isso ocorreu 

independentemente de outros fatores de crescimento adicionados como EGF e 

TGFα.Esses achados confirmaram a participação do KGF na proliferação e 

diferenciação das células epiteliais humanas. 

AMAYA, MUSCI e KIRSCHNER (1991) estudaram os receptores da 

família FGF. Eles utilizaram oócitos de sapo para avaliar os efeitos causados 

devido ao bloqueio destes receptores na embriogênese. Os resultados 

demonstraram que os embriões com receptores bloqueados apresentaram 

importantes falhas de gastrulação e diferenciação posterior, demonstrando o 

papel do FGF na embriogênese. 

PETERS, WERNER, CHEN e WILLIANS (1992) estudaram o papel dos 

FGFs no crescimento e diferenciação dos tecidos embrionários .Para determinar 

os níveis de expressão dos genes FGFR1 e FGFR2 ( se produzem o código para 

os receptores de FGF) nos vários estágios do desenvolvimento de embriões de 

rato, foram quantificados o total de RNA isolado dos embriões nos dias 9.5, 

10.5, 12.5, 14.5, 16.5 e 18.5 pós coito. Apesar dos dois genes serem expressos 

em alguns tecidos, houve uma diferença evidente na maioria dos tecidos.O 

FGFR1 se expressava difusamente no mesênquima, somitos e órgãos 

rudimentares. Em contraste, o FGFR2 se expressava predominantemente nas 

células epiteliais da pele embrionária e nos órgãos em desenvolvimento. 

WERNER, PETERS, LONGAKER et al (1992) estudaram a cicatrização 

de feridas no dorso de ratos. Foram criadas feridas no dorso de 50 ratos adultos 

Balb/c F1. Foram criadas 6 feridas em cada animal sendo realizadas biópsias 
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seriadas com 12 hs, 1,5 e 7 dias pós lesão. Foram estudados os receptores da 

família FGF. Eles encontraram elevação de 160 vezes dos níveis de mRNA que 

codifica o KGF, um dia após a lesão cutânea. Foram encontrados níveis de 2 

a10 vezes maiores para aFGF, bFGF e FGF-5.Os níveis de FGF-3, FGF-4 e 

FGF-6 não apresentaram elevação. Os estudos de hibridização in situ 

apresentaram os níveis mais elevados de KGF mRNA na derme situada na 

margem da lesão e na hipoderme localizada imediatamente abaixo da superfície 

da lesão. Em contraste, o mRNA que codifica o receptor do KGF foi 

encontrado predominantemente na epiderme. 

GUO, YU e FUCHS (1993) estudaram queratina 14(k14) como promotor 

e desencadeante da expressão do KGF cDNA. Foi utilizado epitélio escamoso 

estratificado de ratos modificados geneticamente. Os ratos que foram 

modificados para não produzirem KGF apresentaram diversas manifestações 

como fragilidade da pele e acentuada rugosidade. Apresentaram também 

características inesperadas, como supressão da morfogênese de folículos 

pilosos e supressão da adipogênese. 

RON, BOTTARO, FINCH et al(1993) desenvolveram um método para 

expressar KGF recombinante em bactérias. Foi utilizado um plasmídeo pet8C 

para clonar a seqüência de bases do KGF. O plasmídeo recombinante foi 

propagado em células HB101, e usado para transformar BL21(DE3) causando a 

indução da expressão de KGF. O DNA foi amplificado por PCR. Foi realizada 

a purificação do KGF recombinante. A presença de KGF foi checada por gel de 

poliacrilamida, ensaio imuno enzimático e imuno precipitação. Demonstrando 

que a expressão de KGF recombinante em bactérias resulta na produção desse 

fator de crescimento na forma biologicamente ativa. 

TSUBOI, SATO, KURITA et al (1993) estudaram a migração dos 

queratinócitos humanos sob o efeito do KGF. Foi utilizado KGF humano 
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recombinante e anticorpo monoclonal murino. Foi realizada cultura de 

queratinócitos humanos normais sendo adicionado o KGF recombinante. 

Nenhum efeito foi observado quando o KGF foi adicionado à fibroblastos ou 

células endoteliais. A estimulação da migração pelo KGF foi dose-dependente, 

tendo sido neutralizada pelo anti-corpo monoclonal contra KGF, tendo 

reduzido a migração e o crescimento celular. 

STAIANO-COICO, KRUEGER, RUBIN et al (1993) estudaram o efeito 

da aplicação tópica de KGF em feridas em modelo animal. Foram utilizados 11 

porcos yorkshire. Foram realizadas feridas de espessura parcial e de espessura 

total. Foi utilizado KGF na concentração de 1µg/ferida em 50µl de PBS. Foram 

realizadas feridas controle. Foi avaliada a espessura da epiderme, contração da 

ferida e reepitelização. No grupo de feridas de espessura parcial as lesões 

tratadas com KGF apresentavam uma taxa maior de reepitelização (p<0.0002), 

associada a uma maior espessura da epiderme(p<0.0001). No grupo de feridas 

de espessura total a epiderme se apresentou significantemente mais 

espessa(p<0.0001) quando a ferida foi tratada com KGF. Estes efeitos se 

evidenciaram 14 dias após o início do tratamento das feridas até por 4 semanas. 

CHEDID, RUBIN, CSAKY et al (1994) estudaram citoquinas e fatores 

de crescimento que influenciavam a produção de KGF pelos fibroblastos. Foi 

utilizada cultura de fibroblastos embrionários (M426), pele de postectomias de 

recém nascidos e fibroblastos de derme de adultos.  Este estudo demonstrou 

que IL1 induziu a um acentuado aumento dos níveis de KGF RNA em 

fibroblastos provenientes de pulmão, de postectomias e de fibroblastos 

dérmicos. Este efeito foi dose dependente, bloqueado por anti-IL1 antisoro e 

acompanhado por aumento de proteína KGF mitogenicamente ativa. Os 

resultados sugeriram que outros fatores de crescimento como PDGF-BB, IL6 e 

TGFα estimularam uma moderada expressão de KGF RNA. 
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WERNER, BREEDEN, HUBNER et al (1994) estudaram a indução da 

expressão de KGF em ratos diabéticos. Foram realizados 3 experimentos sendo 

utilizados 20 ratos por experimento da linhagem C57BL/KsJ-db/m. Estes 

animais apresentam características semelhantes ao do diabetes da forma adulta, 

através de uma mutação do cromossomo 4. Foram realizadas 6 lesões de 

espessura total por animal. Foram mensurados os níveis de expressão do KGF 

durante a reparação da pele dos animais normais e dos diabéticos. Nos ratos 

normais, houve elevação dos níveis de KGF em 160 vezes, enquanto nos ratos 

diabéticos de apenas 5 a 10 vezes. Houve também um significante atraso na 

elevação dos níveis de KGF. Nos animais normais o pico se iniciava nas 

primeiras horas, enquanto nos animais diabéticos, entre o terceiro e quinto dia 

pós lesão. 

WERNER, SMOLA, LIAO et al (1994) estudaram a função do KGF na 

morfogênese do epitélio e na reepitelização das feridas. Para isso, foram 

bloqueados seletivamente os receptores do KGF. Foram dosados os níveis dos 

receptores mutantes dos queratinócitos basais indiferenciados dos ratos 

transgênicos. Todos os animais transgênicos eram macroscopicamente normais. 

A expressão transgênica era restrita às células basais da epiderme. O fenótipo 

mostrou-se mais importante nos casos de homozigose, que apresentava níveis 

mais elevados do transgene. Os animais apresentavam severa atrofia da 

epiderme, e em comparação com os ratos normais as células basais dos ratos 

transgênicos eram alinhadas e apresentavam núcleo picnótico. Os animais 

transgênicos apresentavam também anormalidades na morfologia dos folículos 

pilosos. Foram realizadas lesões no dorso de ratos controle, heterozigotos e 

homozigotos. No grupo controle após cinco dias, as lesões apresentavam 

epiderme hiperproliferativa e estavam quase completamente reepitelizadas. No 

grupo heterozigoto, as lesões estavam menos reepitelizadas e a espessura da 
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epiderme era menor. No grupo homozigoto quase não se observou 

hiperproliferação da epiderme e a reepitelização foi ainda menor. 

LAROCHELLE, DIRSCH, FINCH et al (1995) construiram uma 

proteína que continha KGF e IgG1 ligados (KGF-HFc). Essa molécula 

quimérica era eficientemente secretada por células transfectadas e se ligava aos 

receptores de KGF (KGFRs) com alta afinidade. Devido às características da 

molécula de imunoglobulina foi possível analisar os KGFRs 

histoquimicamente. Neste experimento a quimera KGF-Hfc detectou o receptor 

celular superficial, KGFR, um produto alternativo do FGFR2. Porém, não 

detectou o FGFR2, apesar desses receptores diferirem em apenas uma pequena 

porção. A presença de KGFRs foi mais intensa na camada espinhosa, adjacente 

à camada basal. A presença de KGFRs coincidiu com as células que irão sofrer  

proliferação e a seguir diferenciação. Este experimento demonstrou também a 

importância das imunoglobulinas quimera na detecção de fatores de 

crescimento. 

NING, SHUI, KHAN et al (1998) estudaram o efeito do KGF em células 

de carcinoma espino celular e epidermóide submetidos a radiação. Foram 

utilizados KGF recombinante, quatro linhagens de células de carcinoma espino-

celular de língua (SCC-4,-9,-15 e –25),uma linhagem de células de carcinoma 

espino celular de faringe (FaDu), uma linhagen de células de carcinoma 

epidermóide de faringe (Detroit 562), uma linhagem de células de carcinoma 

epidermóide de laringe (Hep-2), uma linhagem de células de carcinoma espino 

celular nasal (RPMI 2650), uma linhagem de células de carcinoma epidermóide 

oral (KB) e uma linhagem de células de carcinoma epidermóide de glândula 

sub mandibular (A253). Uma linhagem normal de keratinócitos Balb/MK foi 

utilizada como controle. O uso de KGF humano recombinante nas linhagens 

tumorais estudadas resultou em pequena ou nenhuma estimulação na 

proliferação celular. O grupo controle apresentou um aumento de proliferação 
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celular cerca de 24 a 70 vezes maior que o grupo tumoral. Não ocorreu efeito 

sobre a radiosensibilidade  de nenhuma das linhagens celulares in vitro ou in 

vivo. 

PUTNINS, FIRTH, LOHACHITRANONT et al (1999) estudaram 

queratinócitos humanos cultivados, de segunda passagem. Foi adicionado 

KGF(10 ng/ml) às células cultivadas por 24 hs. As células tratadas com KGF 

apresentaram adesão e migração na presença de colágeno tipo I, tipo IV e 

fibronectina. Não houve modificação no comportamento celular com relação a 

vitronectina, tenascina e laminina I. 

JIMENEZ e RAMPY (1999) estudaram o efeito da aplicação tópica do 

KGF em modelo experimental. Foram utilizados quatro grupos de 10 animais 

cada.Ratos macho Sprague Dawley, 175-200 g com sete semanas de vida. 

Foram realizadas incisões lineares de 3 cm de extensão. Para cada grupo, as 

feridas foram tratadas com uma única aplicação de KGF recombinante na 

concentração de 1, 4 e 10 µg. No grupo controle foi utilizada solução tampão. 

Os animais foram sacrificados no quinto dia após lesão e foi avaliada 

histopatologicamente e biomecanicamente. Comparando o grupo controle e os 

grupos que utilizaram KGF, houve uma diferença estatisticamente significante 

quando foi utilizado KGF. Houve aumento na força de tensão da incisão, 

aumento da espessura da epiderme e aumento da deposição de colágeno nas 

incisões. Não houve diferença estatística entre as diferentes concentrações de 

KGF utilizadas. 

XIA, ZHAO, MARCUS et al (1999) estudaram os efeitos do KGF na 

cicatrização e formação de escaras em orelhas de coelho. Foram utilizados 

coelhos jovens e idosos. Foram realizadas ligaduras de artérias das orelhas dos 

coelhos para mimetizar um modelo de isquemia. Foram realizadas biópsias de 6 

mm de diâmetro, e realizado grupo placebo, tratamento tópico com KGF 

5µg/ferida e 15 µg/ferida. A análise histológica mostrou que o KGF promoveu 
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a re-epitelização nos animais jovens e idosos. Apresentou também aumento do 

tecido de granulação nos animais jovens e idosos. Os ensaios 

imunohistológicos demonstraram um grande aumento da proliferação celular 

dérmica, quando comparado ao grupo placebo. Os resultados encontrados no 

grupo idoso ocorreram mais tardiamente em relação ao grupo jovem. Quanto à 

formação de escaras, não houve diferença significante entre os grupos KGF e o 

grupo placebo. No entanto, quando comparado a outros fatores de crescimento, 

incluindo KGF-1 e TGF-β, o KGF se mostrou mais efetivo. 

GARCIA, HEREDERO, HERNANDEZ et al (2000) estudaram modelos 

experimentais e a aplicação tópica de fatores de crescimento. Foram utilizados 

ratos macho wistar, entre 250-300 g, formando 3 grupos de 10 animais. Após a 

realização de feridas de espessura parcial de 2 x 2 cm e 0.3-0.4 mm de 

espessura, as mesmas foram tratadas com cobertura hidrocolóide contendo 

soluções respectivamente de: EGF 10ug/ml, KGF 3.3ng/ml e bFGF 1ug/ml. Os 

curativos eram trocados diariamente. A espessura do epitélio, a porcentagem de 

reepitelização e a maturidade do epitélio foram quantificadas e mensuradas 

morfometricamente. Os resultados demonstraram que nos 3 grupos houve 

significante espessura da  nova epiderme, aceleração da reepitelização e 

aumento da maturação do epitélio. 

VIGET et al (2000) estudaram o pré tratamento com KGF em pulmões 

de ratos e a posterior inoculação de P. aeruginosa. Foram utilizados no total 

248 ratos divididos em 4 grupos .1)KGF intratraqueal (5mg/kg em 0.5 ml) e 

PBS intratraqueal após 48 horas. 2)PBS intratraqueal e P. aeruginosa 

intratraqueal após 48 horas. 3)KGF intratraqueal e P. aeruginosa intratraqueal 

após 48 horas. 4) PBS intratraqueal e P. aeruginosa intratraqueal após 48 horas 

. Foram estudados nos diversos grupos o papel protetor do KGF e a 

translocação bacteriana através da barreira alvéolo capilar. Os resultados foram 

analisados estatisticamente com o teste de Kruskal-Wallis e teste de Mann-
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Whitney. O KGF diminuiu a translocação bacteriana da via aérea para o espaço 

vascular. O KGF aumentou o clearance de P. aeruginosa em 24 horas. O KGF 

aumentou o recrutamento de células inflamatórias pulmonares na pneumonia. 

Neste trabalho o pré tratamento com KGF aumentou significantemente a 

sobrevida dos ratos com pneumonia. 

ANDREADIS, HAMOEN, YARMUSH e MORGAN (2001)estudaram 

os efeitos do KGF na morfogênese da epiderme. Os queratinócitos foram 

semeados sobre a superfície papilar da derme acelular e foram cultivados em 

interface ar/líquido. O KGF foi adicionado exógenamente ou expresso pelos 

queratinócitos via retrovírus recombinante produtor de KGF. O KGF induziu a 

mudanças na organização tridimensional da epiderme, induzindo pronunciado 

hiper espessamento, elongamento das células basais. Imuno ensaio quantitativo 

para a produção do antígeno Ki 67, revelou que somado ao aumento da 

proliferação basal, o KGF estendeu o compartimento proliferativo, induzindo a 

proliferação supra basal. O KGF também induziu a expressão de integrina alfa 

5, beta 1 e atrasou a expressão de queratina 10 e transglutaminase. 

ROBSON et al (2001) realizaram um estudo randomizado, duplo cego, 

prospectivo, placebo controlado, multicêntrico para avaliar a segurança e a 

eficácia do tratamento tópico de repifermin (KGF recombinante). Foram 

acompanhados 94 pacientes por 12 semanas.O repifermin acelerou a cura das 

feridas( 75 %) a mais do que o grupo placebo. O melhor resultado foi 

demonstrado no grupo com feridas menores que 15 cm² e com idade de ferida 

menor que 18 meses.O uso de repifermin foi bem tolerado pelos pacientes. 

JESCKE et al (2002) promoveram a liberação de KGF como cDNA 

lipossomico viral, para estimular a regeneração dérmica e epidérmica devido à 

ineficácia do tratamento tópico  com o KGF pela presença das proteases nos 

fluidos de feridas. Foram realizadas feridas agudas em 22 ratos. Estes foram 
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divididos em dois grupos e receberam semanalmente via subcutânea injeções 

de lipossomas. Num grupo eram administrados lipossomas mais LacZ gene (0.2 

microg,veiculo ) ou lipossomas mais KGF cDNA (2.2microg) e LacZ cDNA 

(0.2 microg). A transferência foi confirmada por ensaios histoquímicos para 

beta-galactosidase.. A transfecção e subseqüente expressão de KGF foi 

encontrada nas células em divisão do tecido de granulação. A regeneração 

epidérmica foi implementada em 170 % nos ratos que receberam KGF cDNA 

P<0.0001.O KGF aumentou a proliferação celular da pele e diminuiu a 

apoptose da pele, P<0.0001. A regeneração dérmica também foi melhorada por  

aumento da deposição e morfologia do colágeno, P<0.0001. Este trabalho 

demonstrou que o uso de lipossomas contendo KGF cDNA foi efetivo para 

melhorar a regeneração dérmica e epidérmica podendo representar um novo 

modelo terapêutico para melhorar o fechamento de feridas. 

YANG e FU (2002) estudaram o efeito proliferativo do KGF em 

queratinócitos adultos. Queratinócitos provenientes de um paciente de 48 anos 

foram cultivados e semeados em placas com dose Standard de EGF a uma 

densidade de 2 X10(4)/32 mm². Após 24 horas o meio foi trocado pelo meio 

Standard com 0,4,16,125 e 500 ng/ml de KGF respectivamente. O crescimento 

dos queratinócitos foi monitorizado por ensaio com MTT e fotos realizadas nos 

dias 3,5 e 7, respectivamente. As concentrações de 4 a 500 ng/ml mostraram 

um efeito proliferativo significante em relação ao grupo controle. A 

concentração ótima foi de 125ng/ml. O efeito proliferativo do KGF se mostrou 

ainda mais importante do que o efeito já conhecido do EGF. 
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Pseudomonas aeruginosa 

VAN ROOYEN et al (1967) observaram as alterações bacteriológicas 

decorrentes do uso de carbenicilina no controle de infecções em queimaduras 

causadas por Pseudomonas aeruginosa. 

RICKETTS et al (1970) estudaram os mecanismos pelos quais 

componentes da prata agiam contra infecções em queimaduras. 

LAWRENCE e LILLY (1972) utilizaram um método quantitativo para 

investigação de flora bacteriana, e sua aplicabilidade em queimaduras. 

JACKSON e STONE (1972) estudaram 50 casos consecutivos de 

queimaduras tendo realizado a excisão tangencial e enxertia das queimaduras. 

CLARKE (1975) estudou o uso de sulfadiazina de prata e clorohexidine 

na prevenção de infecções em queimaduras térmicas. Foram estudados 809 

pacientes de dezembro de 1969 a março de 1974. O uso da sulfadiazina 

diminuiu a incidência de infecção em queimaduras. 

BOHLAND e SAUER (1978) utilizaram IgG antitóxica em modelo 

experimental de queimadura em ratos. A presença de IgG mostrou um efeito 

protetor contra P.aeruginosa . 

LOWBURY (1981) realizou um estudo com antibiótico profilático em 

queimaduras e método para evitar o aparecimento de bactérias multi-resistentes. 

Foi demonstrada a presença de uma cepa de P. aeruginosa resistente à 

carbenicilina devido à presença de plasmídeo, sendo também resistente aos 

outros antibióticos testados. 

DEITCH, DOBKE e BAXTER (1985) utilizaram o fluido de bolhas de 

queimaduras para determinar se havia um defeito na imunidade local. Foram 
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medidas a atividade de opsonização e a quimiotaxia dos neutrófilos contra 

Staphilococcus aureus e P. aeruginosa. Os resultados mostraram uma 

diminuição nos níveis de imunoglobulinas e de complemento. Os resultados 

sugerem que a lesão por queimadura causa uma severa depleção da imunidade 

local, tanto celular como humoral, o que poderia predispor estes pacientes à 

sepse . 

LAI et al (1987) realizaram um estudo utilizando ciclosporina A e 

sulfadiazina de prata tópicos em enxertos normais e infectados em ratos 

queimados e não queimados. Os enxertos infectados com P. aeruginosa e 

colocados em superfícies queimadas sobreviveram significantemente por mais 

tempo quando tratados com ciclosporina A e sulfadiazina de prata (13.7+/-1.1 

dias) quando comparados  ao grupo controle (8.4 +/-1.0 dias). 

HUSAIN, KARIM e TAJURI (1989) analisaram cento e setenta e dois 

swabs de feridas de queimaduras provenientes de 90 pacientes admitidos num 

período de 3 meses no Aljila Hospital Burn Unit, em Benghazi, na Líbia. Neste 

estudo, a bactéria mais prevalente foi a P. aeruginosa, seguida do S. aureus e 

da Klebsiella ssp. Polimixina (100 % sensível), amicacina (90.9 % sensível) e 

carbenicilina (66.7 % sensível) foram os mais efetivos de 10 antimicrobianos 

testados contra os 60 casos isolados de P. aeruginosa. Em estudo in vitro 

utilizando diferentes agentes tópicos as cepas de P. aeruginosa foram mais 

sensíveis em ordem decrescente a acetato de mafenide, sulfadiazina de prata, 

ácido acético, nitrato de prata e Eusol. 

SAWHENEY, SHARMA, RAO e KAUSHISH (1989) realizaram um 

estudo prospectivo por mais de 5 anos de 1982 a 1987. Foram estudados 342 

pacientes com 10 a 50 % de superfície corporal queimada. Foi avaliada a 

efetividade do uso tópico de sulfadiazina de prata a 1 %. Foram analisados 

tempo de cura de queimadura de espessura parcial profunda, tempo de 
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separação da escara, conversão de queimadura de espessura parcial profunda 

para queimadura de espessura total, avaliação da flora bacteriana e sua 

mudança através dos anos, incidência de sepse e mortalidade geral. Houve um 

decréscimo marcante no tempo de cura de queimadura de espessura parcial 

profunda. A conversão de queimadura de espessura parcial profunda para 

queimadura de espessura total foi reduzida significativamente. A separação da 

escara foi retardada consideravelmente. A flora se modificou de S. aureus 

(1982) para Pseudomonas e Klebsiella (1986). A incidência de infecção ativa e 

a mortalidade geral diminuiu. 

SILVA, MACEDO, DAMASCENO, DE CARVALHO e CISALPINO 

(1991) estudaram 21 pacientes da unidade de queimados do Hospital João 

XXIII em Belo Horizonte. Foi realizada uma avaliação qualitativa e 

quantitativa das bactérias de queimaduras. Os organismos mais comuns 

isolados dos pacientes queimados foram: P. aeruginosa, S. aureus e S. 

epidermidis. Em quase todos os pacientes nos quais foram isolados P. 

aeruginosa (16 no total) a taxa de unidades fomadoras de colônia / cm² de pele 

foi acima de 10². Em nove destes atingiu 105) que é equivalente a 10(7) 

unidades formadoras de colônia/g de tecido queimado. 

BOYCE, HOLDER, SUPP, WARDEN e GREENHALGH (1994) 

estudaram selante de fibrina humana (25 mg/ml) polimerizado com diferentes 

agentes antibacterianos (mupirocina, nitrofurazona, polimixina B e 

norfloxacina). O conjunto era colocado sobre nitrocelulose. Os discos eram 

aplicados em isolados clínicos de S. aureus (mupirocina, nitrofurazona) ou 

Pseudomonas aeruginosa (polimixina B, norfloxacina). Os grupos foram 

comparados com papel filtro embebidos com antibacterianos. Os dois grupos 

eram aplicados sobre culturas em Agar em placas de petri. Os resultados 

mostraram que o selante de fibrina libera as drogas topicamente sem inibição 

da atividade antimicrobiana contra organismos queimados. 
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RAHME, STEVENS, WOLFORT, SHAO et al (1995) estudaram uma 

cepa de P. aeruginosa isolada de paciente queimado. Esta cepa foi denominada 

PA 14. Esta bactéria se mostrou infecciosa tanto para folha de Arabidopsis 

thaliana como para modelo de queimadura de espessura total em ratos. Em 

modelo de queimadura em rato, a PA 14 se mostrou tão letal quanto as outras 

cepas bem estudadas de P. aeruginosa. Mutações envolvendo os genes toxA, 

plcS, e gacA resultaram em significante diminuição de patogenicidade em 

ambos hospedeiros, indicando que estes genes codificam fatores de virulência 

necessários para expressão a total de patogenicidade em plantas e animais.   

DOERN, JONES, PFALLER, KUGLER et al (1999) o grupo de estudos 

SENTRY realizaram um estudo longitudinal multicêntrico. Deste estudo 

participaram 30 instituições norte americanas e 8 canadenses. As instituições 

variavam de 250 a 4000 leitos, com média de 760 leitos hospitalares. Cada 

hospital contribuiu com 50 isolamentos bacterianos consecutivos provenientes 

de feridas cutâneas de pacientes hospitalizados no período de outubro a 

dezembro de 1997. Cada uma das amostras foi colhida em Agar e mantida a -

70º C até seu processamento. Para cada uma das amostras foi realizado o 

isolamento e a determinação da sensibilidade. Foi realizado controle de 

qualidade através da utilização de testes em E. coli ATCC 25922, S. aureus 

ATCC 29213, P. aeruginosa ATCC 27853, S. pneumoniae ATCC 49619 e E. 

fecalis ATCC 29212. Foram caracterizadas 1562 bactérias. Destas 1181(75,6% 

) de centros americanos e 381(24.4%) de centros canadenses. S. aureus foi 

encontrado em 42,6% dos casos, e P. aeruginosa em 11.3%. Os dados 

encontrados foram essencialmente os mesmos nos dois países. Meropenem, 

amicacina, tobramicina, piperacilina e tazobactan foram os agentes mais ativos 

contra P. aeruginosa (93.2-95.5 % suscetível). Entre as cefalosporinas, 

ceftazidime e cefepime (85.2 e 85.8 % respectivamente). Ciprofloxacina foi o 

mais potente das fluoroquinolonas testadas contra P. aeruginosa, porém, 
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mesmo  para este agente 22.7 % dos isolados foram não suscetíveis. Resistência 

à imipenem foi notada em 16 dos 176 isolados de P. aeruginosa (9.1 %). 

WEITZ et al (2001) utilizaram o luxCDABE gene proveniente de Vibrio 

fischeri para o desenvolvimento de uma cepa bacteriana bioluminescente para 

testes de toxicidade. O transposon mini-Tn5 luxCDABE foi 

cromossomicamente integrado a duas cepas de Pseudomonas (Pseudomonas 

fluorens 8866 e Pseudomonas putida F1) A caracterização dos transconjugados 

bioluminescentes demonstrou que o transposon integrado era estável e não 

alterou a taxa de crescimento das bactérias testadas.Elas foram utilizadas com 

sucesso para ensaios baseados em bioluminescência. 

PARVEEN, SMITH, SALISBURY e NELSON (2001) utilizaram 

Pseudomonas aeruginosa bioluminescente para monitorização em tempo real 

dos efeitos da ciprofloxacina em bactérias de crescimento em biofilmes. 

Biofilmes destes organismos eram estabelecidos utilizando filtros de sorbatol. 

Os biofilmes eram expostos a 5 vezes a concentração inibitória máxima de 

ciprofloxacina no meio de perfusão por uma hora. A bioluminescência se 

manifestava como uma medida da ação metabólica. Conforme havia 

diminuição de células viáveis, ocorria a diminuição da luminescência. Este 

trabalho demonstrou que o uso de Pseudomonas bioluminescente é um método 

rápido e sensível para a medida em tempo real dos efeitos antibacterianos em 

biofilmes bacterianos. 

HAMBLIN, KAHRA, CONTAG, McMANUS et al utilizaram 

Pseudomonas aeruginosa bioluminescente para avaliar feridas infectadas em 

ratos. Foi utilizada P. aeruginosa 180 (ATCC19660). A variante 

bioluminescente foi construída por transformação com o plasmídio pCGLS1, 

um vetor de expressão que contém o operon de luciferase bacteriana completo. 

Para seleção da resistência codificada pelo plasmídio foi utilizada ampicilina 
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(100 µg/ml).Eram realizadas feridas de espessura total em dorso dos ratos, 

sendo aplicada sobre a lesão 10(4) a 5x 10(6) bactérias. Foram estudados 4 

grupos com 10 ratos cada um. 1) controles não tratados (apenas bactéria). 2) 

bactéria mais luz (240 J/cm²). 3) bactéria mais conjugado(poli-L-lisina-C) 

mantido no escuro. 4) bactéria mais conjugado seguida com doses crescentes de 

luz. Houve uma rápida perda de luminescência dose dependente no grupo 

tratado com conjugado e doses crescentes de luz., o que não foi visto nos outros 

grupos. P. aeruginosa mostrou-se invasiva neste modelo. Em todos os 3 grupos 

controle os ratos morreram em 5 dias. Em contraste, 90 % do grupo tratado 

com conjugado e luz sobreviveu. 

 WILES, WHITELEY, PHILP e BAILEY (2003) produziram quatro 

espécies de Pseudomonas projetadas para carregar cópias cromossômicas 

estáveis de lux operon (luxCDABE) derivado de Photorhabdus luminescens 

Estes microorganismos recombinantes demonstraram ser superiores do ponto 

de vista operacional e de sensibilidade quando comparados a outros 

microorganismos derivados de Vibrio fischeri.  
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MÉTODO 

 

Cultura de Queratinócitos Humanos 

 

 Queratinócitos humanos normais derivados de prepúcio de neonato foram 

isolados e cultivados de acordo com o método descrito por GREEN et al. (1979), 

revisado em 1985 e introduzido no laboratório de Cultura de Células da Disciplina 

de Cirurgia Plástica da UNIFESP/EPM por GRAGNANI, MORGAN e 

FERREIRA (2002), sendo esse o protocolo seguido no experimento atual, 

acrescido de pequenas modificações que determinam maior eficiência do método. 

Em cada experimento foi utilizada a mesma linhagem de queratinócitos.  

Os procedimentos com as células e tecidos de origem humana foram 

realizados em ambiente de fluxo laminar, como: a manipulação do fragmento de 

pele durante o processo de isolamento dos queratinócitos, a preparação da 

epiderme e sua elevação à interface ar-líquido, a queimadura da epiderme, a 

inoculação das bactérias e a avaliação do crescimento das mesmas.  

Para a cultura dos queratinócitos ser iniciada foi necessário manter os 

fibroblastos 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). 

O desenvolvimento e a manutenção da camada sustentadora iniciou-se pelo 

uso de ampola congelada de células 3T3-J2 para gerar um estoque fresco. O 
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preparo das células 3T3-J2 para o cultivo de queratinócitos foi iniciado com o 

crescimento dessas células em garrafas de cultura de 175 cm2 numa densidade de 

5x105 células por garrafa com 40 ml de meio de cultura para 3T3-J2.  

O 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 mg/L], 

piruvato de sódio [110 mg/L]), com soro de bezerro bovino (BCS) a 10% 

(suplementado com ferro), e Penicilina/Estreptomicina (100 UI/ml - 100µg/ml) e 

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

vermelha, pela presença do vermelho fenólico 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.  

Após a semeadura das células nas garrafas, a fase gasosa da cultura foi 

preenchida com uma mistura de CO2 a 5% em ar por 10 segundos, e a tampa da 

garrafa fechada firmemente e colocada em incubadora úmida com atmosfera de 

CO2 a 5% a 37oC por duas horas. Após esse período a garrafa foi armazenada 

novamente na incubadora com a tampa fechada para manter o pH da garrafa em 

equilíbrio com o da incubadora, que foi mantido em 7,2. 

A troca do meio de cultura foi realizada a cada 3 dias. O crescimento dessas 

células manteve a sua linhagem e supriu a necessidade da camada sustentadora 

para o momento do isolamento dos queratinócitos. Neste trabalho foram utilizadas 

duas linhagens de células 3T3-J2, uma normal, e outra modificada geneticamente 

para transfectar os queratinócitos de forma a que estes passassem a secretar KGF 

para o meio.   
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No dia anterior ao isolamento dos queratinócitos, aproximadamente 18 horas 

antes do início do isolamento, as células 3T3-J2 normais e  as 3T3-J2 produtoras 

de vírus que codificam KGF foram passadas para garrafas de 75 cm2, numa 

densidade de 2x106 células por garrafa com 15 ml do mesmo tipo de meio de 

cultura exposto anteriormente e armazenadas em incubadora úmida com atmosfera 

de CO2 a 5% a 37oC, com a tampa da garrafa fechada completamente. Uma garrafa 

de 3T3-J2 normal e uma garrafa produtora de vírus foram preparadas para cada 

amostra de pele de prepúcio recebida para o isolamento de queratinócitos.  

 Na manhã do dia do isolamento as células 3T3-J2 apresentavam 50% de 

confluência da área da garrafa, ou seja ocupavam 50% da área de cultivo do 

recipiente. Então, as células foram preparadas com 15 µg/ml de Mitomicina C, 

pela retirada do meio que estava na garrafa e adição de novo meio, constituído de 

15 ml do 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 

queratinócitos à 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 queratinócitos sem fator de 

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

queratinócitos. 

O meio de cultura para queratinócitos foi constituído por uma mistura 3:1 de 

DMEM e meio F12 de HAM, ou seja, 750ml:250ml respectivamente para um total 



 

 36

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 final de 10-10 M; 2 

ml de penicilina/estreptomicina 100 UI/ml-100µg/ml; 2 ml de hidrocortisona com 

concentração final de 0,4 µg/ml; 1 ml de transferrina/triiodo-L-tironina (T/T3) 

(transferrina humana, parcialmente saturada de ferro) com concentração final de 5 

µg/ml, (3,3’,5 triiodo-L-tironina, sal sódico) com concentração final de 2x10-9 M; 

1,3 ml de insulina (porco, 100 U/ml ou 3,8 mg/ml) com concentração final de 5 

µg/ml; o pH foi ajustado aproximadamente em 7,2; esterilizado com filtro 0,45 

µm, e armazenado em refrigerador de 2 a 4oC, mostrando a coloração vermelha. 

Foi utilizada solução de tripsina constituída de D-dextrose 0,1%, Tripsina 

(1-300) 0,05 %, em solução salina tamponada por fosfato (PBS) com pH de 7,5. 

Outro componente produzido foi Versene ou solução de EDTA [sal 

dissódico ácido tetra acético (etilenodinitrilo)] 5 mM em PBS e filtrado com filtro 

de 0,45 µm. Essas duas soluções foram armazenadas a temperatura de 4oC, e meia 

hora antes do início do experimento foram colocadas em banho maria a 37oC. 

A obtenção do fragmento de pele total ocorreu no dia do isolamento na sala 

da maternidade. Os neonatos foram submetidos à circuncisão, com a retirada de 

uma área aproximada de 1 cm2 de pele de espessura total do prepúcio. O fragmento 

foi encaminhado ao laboratório em tubo cônico de 50 ml com 30 ml do meio de 

cultura para queratinócitos sem o fator de crescimento epidérmico, em caixa de 

isopor preenchida com gelo. Os fragmentos foram processados até 6 horas após sua 

obtenção. 
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O fragmento de pele foi colocado em placa de tecido de cultura de 100 mm 

com 1 ml 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, o conjunto foi colocado em tubo cônico de 50 ml com 35 a 40 ml de PBS e 

o tubo foi vigorosamente agitado por 45 segundos, sendo esse processo repetido 

em 4 diferentes tubos com PBS, com a finalidade de remover agentes 

contaminantes.  

Numa placa de tecido de cultura de 60 mm foi colocado o fragmento, sendo 

seccionado em pequenos pedaços com tamanho aproximado de 0,5 cm3.  

Esses pedaços foram colocados num tubo estéril de 50 ml, que continha 30 

ml de dispase (Boerhringer Mannheim cat 165859).Todos os fragmentos foram 

colocados no interior da solução de forma a evitar que estes flutuassem, sendo 

mantidos refrigerados a 4ºC até a manhã seguinte, totalizando 15 horas de ação da 

dispase. 

Na manhã seguinte, os fragmentos de pele foram retirados do tubo e 

colocados em uma placa de petri de 100 mm. Em seguida, a pele foi suavemente 

lavada com uma solução de Versene, a fim de que o EDTA presente na solução 

interrompesse a digestão enzimática. 

Logo após, utilizando duas pinças delicadas, cada uma das amostras de pele 

foi gentilmente tracionada de forma a separar a derme e a epiderme. Essa 

separação ocorreu com facilidade, sendo possível retirar toda a epiderme em uma 

única camada transparente por cada fragmento. 
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A epiderme foi então colocada em um tubo estéril de 15 ml juntamente com 

5 ml de tripsina a 0.25 %, sendo incubada a 37°C por 10 minutos na incubadora, 

sob agitação contínua. 

 Após 10 minutos desse processo, utilizou-se uma pipeta de 10 ml de forma 

a delicadamente homogeneizar a solução de tripsina e epiderme. Este 

procedimento foi realizado para auxiliar a separação celular causada pela tripsina. 

Adicionou-se 5 ml de meio para queratinócitos de forma a neutralizar a ação da 

tripsina. A seguir, foram decantados fragmentos restantes (stratum corneum). 

O sobrenadante foi transferido para um novo tubo estéril de 50 ml e 

centrifugado a 800rpm por 5 minutos.O centrifugado foi ressuspenso em 6 ml de 

meio para queratinócitos e dividido entre duas garrafas, uma com camada 

sustentadora normal e outra produtora de vírus. Foi realizada a contagem das 

células com o auxílio de um hemocitômetro de fase em um microscópio invertido 

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

atmosfera de CO2 a 10% a 37oC.  

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

crescimento epidérmico( EGF), sendo 0,1 ml do fator para 100 ml do meio de 

cultura de queratinócitos. Esta suplementação foi realizada na primeira troca do 

meio de cultura, no dia seguinte ao isolamento, com concentração final de 10 

ng/ml. 

Foram então estabelecidos dois grupos de células, queratinócitos normais e 

queratinócitos produtores de KGF, sendo que a camada sustentadora produtora de 

vírus apenas foi utilizada na primeira passagem. Foram realizadas novas passagens 

celulares a cada sete dias.  
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Dosagem de KGF  

 

Foi realizada nova troca de meio 24 horas antes de cada passagem celular. O 

meio antigo era aspirado e em seguida a garrafa era lavada com seu meio e volume 

correspondente por uma vez. Esse procedimento visava evitar que KGF 

remanescente permanecesse na garrafa. Em seguida, era acrescentado o meio por 

mais 24 horas até a passagem celular. 

Imediatamente antes da passagem das células era retirada uma alíquota de 

1ml de cada uma das garrafas e armazenada em eppendorfs. As amostras foram 

centrifugadas a 15.000 rpm por 30 segundos para a retirada de debris celulares.   

Cada uma das amostras foi mantida congelada a -20°C até a dosagem do KGF pelo 

método do ensaio Imuno enzimatico (ELISA).  

 Microplaca KGF (parte 890536)- microplaca de poliestirene com 96 

poços(12 faixas de 8 poços) tratada com anticorpo monoclonal de rato contra KGF. 

Conjugado KGF(parte 890537)- 21 ml de anticorpo policlonal contra KGF 

conjugado a peroxidase equina, com preservativo. 

KGF Standard(parte 890538)- 3 vials (20 ng/vial) de KGF humano 

recombinante em base proteica tamponada com preservativo , liofilizada. 

Diluente RD1-25(parte 895229)- 11 ml de base proteica tamponada com 

preservativo. 
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Preparação das Matrizes de Colágeno 

 

Foi preparada solução de glicina a 0.2% em água e esterilizada através de 

filtração. O colágeno foi preparado utilizando-se Vitrogen na proporção de 8 para 1 

com PBS 10X e pH 7,4. Em seguida, o pH da solução foi ajustado em 7,4 com  

solução de NAOH 0.5 M . A solução de glutaraldeido foi diluída de 25% para 

0.1% com PBS 1X pH 7,4 e esterilizada em filtro seringa de 0.45 um. 

Os passos subsequentes foram realizados em ambiente estéril, no fluxo 

laminar.As alíquotas de matrigel foram retiradas do congelador e mantidas em gelo 

por duas horas. Foram utilizados tubos eppendorf esteréis pré resfriados em gelo. 

Em cada tubo foi colocado 400 µl de colágeno, sendo o tubo mantido no gelo. A 

seguir, foi adicionado 400 µl de matrigel, ainda com o tubo em gelo. Logo após foi 

realizado o crosslink do gel com a soma de 80 µl de glutaraldeido a 0.1%. 

Rapidamente foi realizada a mistura do gel utilizando-se pipeta de 1000 µl e 

imediatamente os 880 µl da solução foram colocados sobre as membranas 

millipore Millicell 0.4 um. Utilizando pinça estéril, segurando a membrana pelo 

aro plástico, o conjunto foi movimentado suavemente, de forma a espalhar 

homogeneamente o gel. 

As matrizes foram então colocadas em placas de petri de 35 mm e mantidas 

a 4°C por 12 horas.Logo após, as placas foram colocadas na encubadora a 37°C 

por duas horas. Em seguida, a solução de glicina a 0.2 % foi adicionada às placas e 

estas foram mantidas em encubadora por mais duas horas.Após este processo, a 

glicina foi aspirada e as membranas mantidas embebidas em PBS até a sua 

utilização. 
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Semeadura dos Queratinócitos sobre as Matrizes de Colágeno 

 

Os queratinócitos provenientes das garrafas de cultivo foram submetidos ao 

tratamento com tripsina para a passagem celular. As células foram contadas no 

hemocitômetro. Para cada matriz eram necessários 2 milhões de queratinócitos. No 

momento da semeadura, era adicionada 10 % de aprotinina à solução do meio de 

cultura de queratinócitos, a fim de inibir a digestão do colágeno ocasionada pelos 

queratinócitos. 

A aprotinina da Sigma possui uma atividade de 3TIU/ml. Foi realizada uma 

diluição de 1mg de aprotinina em 5.4ml de DMEM para alcançar a atividade de 

1200 KIU/ml.Em seguida a solução foi filtrada em filtro de seringa com poro de 

0.45µm, guardada em tubos de 15ml e estocada a -4°C. A concentração de 

aprotinina desejada no meio intermediário e o meio de semeadura foi de 110 

KIU/ml. Sendo utilizado 0.1 ml dessa solução por ml de meio. O meio utilizado 

durante as primeiras 24 horas foi o meio de semeadura. Após, o meio foi trocado 

por 48hs para o meio intermediário. 

 Elevação à Interface Ar/Líquido 

 

 Queratinócitos foram cultivados sobre as matrizes de colágeno na interface 

ar/líquido (A/L). Três formulações de meio de cultura foram usadas: 1. meio usado 

na semeadura dos queratinócitos sobre a matriz de fibrina por 24 h, 2. meio 

intermediário usado por 48h, entre a semeadura e a elevação à interface ar-líquido 
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e 3. meio ar-líquido usado após a elevação do enxerto à interface ar/líquido, 

devendo ser trocado a cada dia(PONEC, 1997).  

O meio de semeadura foi constituído do seguinte: uma mistura 3:1 de 

DMEM e meio F12 de Ham; com 1% FBS; toxina colérica, 10-10 M; 

hidrocortisona, 200 ng/ml; insulina, 5 µg/ml; ácido ascórbico (Vitamina C), 50 

µg/ml; e penicilina-estreptomicina, 100 UI/ml-100 µg/ml.  

O meio intermediário foi idêntico ao meio de semeadura, com a adição da 

albumina do soro bovino (BSA) (24µM), um coquetel de ácidos graxos que 

consistiu de: ácido oleico (25 µM), linoleico (15 µM), aracdônico (7 µM) e 

palmítico (25 µM). Ainda com a adição de L-carnitina (10 µM) e L-serina (1,0 

mM). Finalmente, o meio ar-líquido apresentou a mesma composição que o 

intermediário, com a adição do fator de crescimento epidérmico (EGF), 1,0 ng/ml, 

sendo retirado o FBS. A troca desse meio foi realizada a cada 24 h. 

As matrizes foram cultivadas em meio de interface ar líquido, sem penicilina 

–estreptomicina por 7 dias sendo então realizado o experimento. 

 

Cultivo de P.aeruginosa Bioluminescente 

 

Foram utilizadas bactérias Pseudomonas aeruginosa bioluminescentes PA 

14 (isoladas de pacientes queimados). Estas bactérias expressam o gene da proteína 

luciferase, responsável por emissão de luz. Esta emissão de luz é mediada pela 

produção de ATP, o que permite avaliar a viabilidade das bactérias. O mesmo 

plasmídio que codifica a luciferase confere a Pseudomonas aeruginosa resistência 
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à penicilina, no caso os plasmídios Lux 3 e Lux 4. Estes plasmídios foram 

desenvolvidos e gentilmente cedidos pelo Prof. Marvin Whiteley, PhD da 

Oklahoma University, Oklahoma,EUA. 

 Inicialmente, foram preparadas placas de petri contendo o meio ágar e 

carbenicilina. O meio foi preparado utilizando-se 500 ml de água de-ionizada e 5 

cápsulas de CircleGrow para meio sólido . Em seguida, a mistura foi esterilizada 

em autoclave a 121°C por 15 minutos. Após a esterilização, a mistura foi resfriada 

ate 50°C sendo então adicionada carbenicilina.  

 A concentração final de carbenicilina foi de 300 µg/ml em agarose. Como a 

solução estoque utilizada tinha uma concentração de 150 mg/ml, para cada 500ml 

de ágar foram utilizados 1.0 ml da solução estoque. A mesma solução estoque foi 

usada em todos os experimentos 

Apos a adição de carbenicilina, o meio foi colocada em placas de petri para 

crescimento bacteriano e mantidas em temperatura ambiente até sua solidificação. 

Após o preparo, as placas foram mantidas armazenadas a 4° C até a sua utilização. 

As bactérias foram semeadas nas placas de petri e mantidas em crescimento 

em incubadora a 37° C por 24hs. Após 24 horas eram isoladas colônias e a placa 

era novamente mantida a 4° C sendo as colônias utilizadas em até 30 dias. 
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          Figura   - placas com Pa 14 com plasmídio Lux 1, Lux 3 e Lux 4. 

 

Uma vez isolada uma colônia bacteriana, esta era colocada em crescimento 

durante a noite. Foi sempre realizado o cultivo utilizando uma única colônia de 

origem bacteriana, afim de garantir as mesmas características celulares. 

O crescimento durante a noite era realizado utilizando tubo de centrifugação 

estéril de 50 ml. Ao tubo acrescentava-se meio LB preparado com 500 ml de água 

deionizada e 3 cápsulas de CircleGrow para meio líquido. A mistura era 

esterilizada em autoclave a 121°C por 15 minutos. Após a esterilização a mistura 

foi resfriada ate 50° C sendo então adicionada a carbenicilina. 

Dentro do tubo estéril de 50 ml eram colocados 20 ml de LB e uma colônia 

bacteriana, isolada da placa de agarose. Foi utilizado loop esterilizado por chama, 

para a retirada de bactérias de uma colônia isolada, e semeadas no meio de cultura 

líquido LB (Luria Bertani). A solução era mantida em incubação a 37°C com 

agitação de 200 RPM por 18 horas. O tempo de incubação foi mantido sempre o 
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mesmo a fim de produzirmos soluções com número de unidades formadoras de 

colônia semelhantes.  

 

Avaliação do Crescimento Bacteriano  

 

 Como os plasmídeos Lux 3 e Lux 4 conferem à bactéria resistência à 

carbenicilina, a eficiência dos plasmídeos foi verificada pelo crescimento das 

bactérias em placa e em meio líquido contendo carbenicilina. 

 

               

            Figura   - placas com Pa 14 Lux 4 (acima) e Lux 3 (abaixo)    
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Modelo de Crescimento Bacteriano em Placa 

  

 Para avaliar o crescimento das bactérias em superfície plana foram utilizadas 

placas de agarose. Eram preparadas soluções de agarose a uma concentração de 

0.2% em água deionizada. A solução era então aquecida em forno de microondas 

até que apresentasse fervura e fosse completamente solubilizada. A seguir, o 

líquido aquecido era então colocado em placas de petri de 35 mm (2 ml por placa) 

e mantidas em temperatura ambiente. As placas eram mantidas em fluxo laminar 

até sua solidificação. 

Era adicionado á cada uma das placas 24 horas antes da realização o meio 

específico a ser avaliado quanto ao crescimento bacteriano.Após 12 horas o meio 

era aspirado e novamente colocados 2 ml do meio até a realização do experimento 

na manhã seguinte. 

 No dia do experimento as placas eram levadas ao fluxo laminar sendo o 

meio novamente aspirado. Em seguida eram semeados 2 ul de solução de  

Pseudomonas aeruginosa  e meio LB em diferentes diluições partindo da solução 

pura do crescimento durante a noite até 10 ^6. 
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Figura   - Colônia bacteriana em agarose e meio de cultura para queratinócitos. 

 Eram realizadas leituras a partir do momento de inoculação até 12 horas 

após o inicio do experimento. O intervalo das medidas era constante em uma hora 

de intervalo.  

 

Modelo de Queimadura das Matrizes 

 

Após o desenvolvimento dos queratinócitos cultivados nas matrizes, 

transformando-se em um epitélio bem desenvolvido (sétimo dia da interface 

ar/líquido) (GRAGNANI, MORGAN, FERREIRA, 2002). 

 Inicialmente, o meio ao redor e sob as matrizes era aspirado, as mesmas 

eram transferidas para uma placa de 35 mm, sendo realizada a queimadura. Era 

utilizada uma placa térmica, com temperatura constante de 170° C, sobre a qual 
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eram colocados 7 segmentos de metal, de dimensões e peso pré determinados 

(0.88g) até que ocorresse o equilíbrio térmico.  

Logo após um dos fragmentos era transferido para o centro das matrizes e ali 

mantido por 30 segundos. Em seguida, o fragmento era retirado ocasionando um 

defeito central de área definida. 

 

                   

             Figura    - Placa de temperatura constante para aquecimento 

  

 

Inoculação bacteriana nas Matrizes  

 

Após a queimadura foi realizada a inoculação das bactérias. Eram 

depositados no centro do defeito 2 µl de uma solução de meio LB e bactérias a 
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uma concentração de 10-3 de uma cultura de colônia isolada a partir de cultivo por 

18 horas  

        

          Figura    - Placas de metal para queimadura do epitélio sendo aquecidas 

       

            Figura    - Tubos com bactérias utilizadas para inoculação 

 Em alguns grupos foi adicionado após a inoculação bacteriana o mesmo 

meio da placa que foi aspirado anteriormente à inoculação. Este meio foi chamado 

de meio antigo. 
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 Após a inoculação das bactérias, 1 ml do meio específico a ser estudado era 

adicionado à placa, tendo desta forma sido determinados os grupos:  

 Queratinócitos normais 

 Queratinócitos normais com adição 1 ng/ml de KGF 

 Queratinócitos normais com adição 5 ng/ml de KGF 

 Queratinócitos normais com adição 10 ng/ml de KGF 

 Queratinócitos normais com adição 40 ng/ml de KGF 

          Queratinócitos geneticamente modificados produtores de KGF 

 

Detecção de Luz 

 

 Para cada fase dos experimentos foi utilizado o luminômetro Sirius para 

detecção da luz produzida pelas bactérias.O aparelho foi submetido à calibração 

pela companhia.Berthold antes do início dos experimentos. 
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         Figura     – Luminômetro SIRIUS 

  

 O aparelho era ligado 30 minutos antes do início de cada experimento para 

garantir a estabilização do mesmo. 

 As leituras foram realizadas utilizando tubos plásticos com 100 µl de 

solução de Lb e bactérias, ou leituras em placas de 35 mm com meio de cultura e 

matrizes. As leituras eram realizadas a cada hora tendo como ponto inicial 

imediatamente após a inoculação das bactérias. As medidas eram realizadas até 12 

horas após o inicio do experimento.  
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         Figura    - Detalhe da parte interna do Luminômetro SIRIUS 

 

 

 

                  

          Figura    - Milipore sendo semeado com queratinócitos 



 

 53

 

                  

              Figura   - Matriz com queratinócitos sendo adicionado meio 

                   

 

              



 

 54

                

         Figura   - Embalagem individual de Millipore 

                    

             Figura    - Milipore após cross link do colágeno 
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       Figura    – Milipore com colágeno e matrigel 

               

       Figura    - Milipore antes do cross link 
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         Figura    - Milipores submersos em glicina 

              

                Figura     – Milipores submersos em PBS 
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          Figura    – Encubadora de CO2.                                                                                                                             
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RESULTADOS 

 

Pa 14: Unidades Relativas de Luz (URL) x plasmídios 

plasmídios
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                    Figura  -Gráfico de luminescência bacteriana dos diferentes plasmídios das bactérias Pa 14 

 
 

O gráfico acima ilustra a emissão de luz dos quatro tipos de Pseudomonas 

aeruginosa Pa 14 com seus respectivos plasmídios Lux 1, Lux2, Lux 3 e Lux 4. 

Todos gentilmente cedidos pelo Prof Dr Marvin Whiteley  Da Oklahoma 

University. O plasmidio Lux 1 não apresentava emissão de Luz.O plasmídio Lux 2 

emitia luz em pequena quantidade. Os plasmídios Lux 3 e Lux 4 apresentavam um 

alto grau de luminescência.  
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Pa Lux 3: Unidades Relativas de Luz(URL)
  x Unidades Formadoras de Colônia (UFC)
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                    Figura  -Gráfico de Luminescência de Pa Lux 3 
 
 
 

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 3. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional ao número de 

bactérias, representado pelo número de Unidades Formadoras de Colônias(UFC).    
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Pa 14 Lux 4: Unidades Relativas de Luz (URL)

        x Unidades Formadoras de Colônia
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                   Figura  - Gráfico de Luminescência de Pa Lux 4 
 
 
 
 

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 4. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional ao número de 

bactérias, representado pelo número de Unidades Formadoras de Colônias(UFC). 
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Pa 14 Lux 3 e Pa 14 Lux 4: Unidades Relativas de Luz
         (URL) x Unidades Formadoras de Colônia
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                   Figura   - Gráfico de luminescência de Pa Lux 3 e Pa Lux 4 
 
 
 
 
 

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 3 e Pa Lux 4. Os dados 

mostram que a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional ao 

número de bactérias, representado pelo número de Unidades Formadoras de 

Colônias(UFC). Este Gráfico mostra que Pa Lux 4 é  cerca de 10 vezes mais 

luminescente que Pa Lux  3.  
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Crescimento de Pa 14 Lux 3 em placas de 
    agarose com meio LB: URL x tempo

horas
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                            Figura   - Gráfico de crescimento de Pa Lux 3 em diluições seriadas em meio LB em 12 hs 
                                                                                    

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 3. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional à diluição da 

solução bacteriana (UFC) através do tempo.  
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Crescimento de Pa Lux 4 em placas de
   agarose em meio LB: URL x tempo
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                            Figura   - Gráfico de crescimento de Pa Lux 4 em diluições seriadas em meio LB em 12 hs                                                 
 
 

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 4. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional à diluição da 

solução bacteriana (UFC) através do tempo.  
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Crescimento de Pa 14 Lux 3 em placas
 de agarose com DMEM: URL x tempo  
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                  Figura   - Gráfico de crescimento de Pa Lux 3 em diluições seriadas em meio DMEM em 12  horas    
              

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 3. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional à diluição da 

solução bacteriana (UFC) através do tempo em meio DMEM. 
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Crescimento de Pa Lux 4 em placas de 
   agarose com DMEM: URL x tempo

hours
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                   Figura   - Gráfico de crescimento de Pa Lux 4 em diluições seriadas em meio A/L em 12 horas                                             
 

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 4. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional à diluição da 

solução bacteriana (UFC) através do tempo em meio de interface ar/líquido.  
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Crescimento de Pa 14 Lux 3 em placas de  
      agarose e meio interface ar/líquido
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                            Figura   - Gráfico de crescimento de Pa Lux 3 em diluições seriadas em meio A/L em 12 hs 
                                                                                    

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 3. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional à diluição da 

solução bacteriana (UFC) através do tempo em meio de interface ar/líquido. 

 

 



 

 68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura   - Gráfico de crescimento de Pa Lux 4 em diluições seriadas em meio A/L em 12 hs 
                                                                                    

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 4. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional à diluição da 

solução bacteriana (UFC) através do tempo em meio de interface ar/líquido. 

 

 

Crescimento de Pa 14 Lux 4 em placas de 
   agarose com meio interface ar/líquido
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  Figura   - Gráfico de Pa Lux 3 e Pa Lux 4 com adição de FGF-7 ao meio de cultura 
 
 

O gráfico acima ilustra a luminescência de Pa Lux 4. Os dados mostram que 

a emissão de luz (Unidades Relativas de Luz URL) é proporcional à diluição da 

solução bacteriana (UFC) através do tempo em meio de interface ar/líquido. Não 

houve diferença estatística quando o KGF foi adicionado ao meio quanto a 

proliferação bacteriana. 

 
 
 

Crescimento de Pa 14 Lux 3 e Pa 14 Lux 4 
  em meio DMEM e  FGF-7 : URL x horas  
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  Figura   - Gráfico de Pa Lux 3 e epiderme normal com adição de FGF-7 ao meio de cultura 
 
 

O gráfico acima ilustra o crescimento de Pa 14 Lux 3 quando na presença de 

epiderme normal  e KGF adicionado ao meio de cultura. Houve diferença 

estatisticamente significante em todos os grupos quando comparados ao grupo 

controle.  

 
 

Crescimento de Pa Lux 3 em epiderme cultivada em Matrigel 
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Figura   - Gráfico de Pa Lux 4 e epiderme normal com adição de FGF-7 ao meio de cultura 

 
 

O gráfico acima ilustra o crescimento de Pa 14 Lux 4 quando na presença de 

epiderme normal  e KGF adicionado ao meio de cultura. Houve diferença 

estatisticamente significante em todos os grupos quando comparados ao grupo 

controle.  

 
 

Crescimento de Pa Lux 4 em epiderme cultivada em matrigel 
       e meio suplementado com FGF-7: URL x tempo
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   Figura   - Gráfico de Pa Lux 3 e epiderme produtora de FGF-7 
 
 

O gráfico acima ilustra o crescimento de Pa 14 Lux 3 quando na presença de 

epiderme normal  e  produtora de KGF. Houve diferença estatisticamente 

significante no grupo KGF encubado por 24 horas quando comparado ao grupo 

controle.  

Crescimento de Pa Lux 3 em matrigel e epiderme
      geneticamente modificada: URL x tempo
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Figura   - Gráfico de Pa Lux 4 e epiderme produtora de FGF-7 
 
 

O gráfico acima ilustra o crescimento de Pa 14 Lux 4 quando na presença de 

epiderme normal  e  produtora de KGF. Houve diferença estatisticamente 

significante  no grupo KGF encubado por 24 horas quando comparado ao grupo 

controle.  

 

Crescimento de Pa Lux 4 em matrigel e epiderme
     geneticamente modificada: URL x tempo 
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   Figura   - Gráfico de Pa Lux 3 e epiderme normal adicionado FGF-7 12 horas 
 
 

O gráfico acima ilustra o crescimento de Pa 14 Lux 3 quando na presença de 

epiderme normal  e  adicionado KGF. Houve diferença estatisticamente 

significante  no grupo KGF encubado por 12 horas quando comparado ao grupo 

controle. 

 
 
 

Crescimento de Pa Lux 3 em matrigel e epiderme normal 
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Figura   - Gráfico de Pa Lux 3 e epiderme normal adicionado FGF-7 24 horas 

 
 

O gráfico acima ilustra o crescimento de Pa 14 Lux 3 quando na presença de 

epiderme normal  e  adicionado KGF. Houve diferença estatisticamente 

significante no grupo KGF encubado por 24 horas quando comparado ao grupo 

controle.  

 
 
 
 
 

Crescimento de Pa 14 Lux 3 em matrigel e epiderme normal 
       em meio suplementado com FGF-7 por 24 horas
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Figura   - Gráfico de Pa Lux 3 e epiderme normal adicionado FGF-7 48 horas 
 
 

O gráfico acima ilustra o crescimento de Pa 14 Lux 3 quando na presença de 

epiderme normal  e  adicionado KGF. Houve diferença estatisticamente 

significante no grupo KGF encubado por 48 horas quando comparado ao grupo 

controle.  

 
 
 
 
 

Crescimento de Pa Lux 3 em matrigel e epiderme normal
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  Figura   - Gráfico de Pa Lux 3 e epiderme normal adicionado FGF-7 12, 24 e 48 horas 
 
 

O gráfico acima ilustra o crescimento de Pa 14 Lux 3 quando na presença de 

epiderme normal  e  adicionado KGF. Houve diferença estatisticamente 

significante  entre grupo KGF encubado por 12 horas quando comparado ao grupo 

KGF encubado por 24 horas e deste quando comparado ao grupo KGF encubado 

por 48 horas .  
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TABELA    - Crescimento de Pa Lux 3  em matrigel e epiderme normal com 
adição de 1,5 e 10 ng/ml de   KGF leituras em 12 horas 
 
 

horas controle 0 ng 0 ng 0 ng 1 ng 1 ng 1 ng 
0 557 936 882 901 846 805 821 
1 563 1316 1216 1265 1158 1118 1192 
2 576 2321 3568 2844 2457 2317 2158 
3 355 5332 9309 7230 4702 4292 4298 
4 395 12977 11558 12284 17910 10121 14320 
5 397 31488 34632 33600 27990 28818 28175 
6 411 73446 81871 77843 70493 66701 68742 
7 459 150957 166407 157962 152961 142584 146253 
8 412 499429 351665 425781 328933 322663 328412 
9 384 1198452 521056 857945 641078 582137 619823 

10 363 1912824 988863 1405814 817505 936557 878520 
11 290 2662573 1362925 2021497 1244499 1046413 1198532 
12 543 3021972 1686716 2341752 1640284 1303976 142960 

 
 
 
 

horas 5 ng 5 ng 5 ng 10 ng 10 ng 10 ng 
0 1128 912 1120 978 887 930 
1 1777 1091 1245 1358 1305 1384 
2 1975 1815 1852 1952 1795 1742 
3 4751 5749 5290 5699 4038 4832 
4 11652 13328 12531 11118 8505 9541 
5 33848 25044 29741 19581 15455 17852 
6 66622 55419 61850 38943 25508 32124 
7 116908 113967 117534 74737 43878 59620 
8 314468 285160 296482 188953 121798 157420 
9 478100 521069 493589 258740 239106 259840 

10 954857 766660 867410 599521 413987 501420 
11 889738 507161 627408 310334 234028 272724 
12 1109017 549125 820749 366293 273492 318759 

 
 

Teste de WILCOXON 
 

1 ng/ml   P= 0,0017 * 
 

5 ng/ml  P= 0,0034 * 
 

10 ng/ml P= 0,0012* 
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TABELA    - Crescimento de Pa Lux 4  em matrigel e epiderme normal com 
adição de 1,5 e 10 ng/ml de   KGF leituras em 12 horas 
 
 
horas controle 0 ng 0 ng 0 ng 1 ng 1 ng 1ng 

0 557 3775 3257 3512 2032 2195 2495 
1 563 16754 14583 15423 16509 15439 14923 
2 576 42750 38459 40862 48807 41919 45970 
3 355 122481 112839 11670 128977 129892 126897 
4 395 353659 301385 325871 301762 347006 328752 
5 397 938552 791314 864023 838705 730067 784920 
6 411 2436955 1996346 2218408 2162275 1500940 1839852 
7 459 4623704 4100714 4371108 3544960 2684559 3119725 
8 412 10415306 9082906 9743156 9749796 7371357 8567120 
9 384 20749512 22000457 21362540 16789900 18475001 17642180 

10 363 35087640 39813410 37495102 22161160 33810420 27898210 
11 290 48375600 59849440 54100624 46310390 34506430 40413207 
12 543 95771830 71478120 83698400 64410360 61537210 62972053 

 
 
 

horas 5 ng 5 ng 5 ng 10 ng 10 ng 10 ng 
0 4637 3946 4219 3512 4131 3836 
1 13315 12737 13852 12725 9185 10842 
2 32331 23519 27196 34697 33576 34671 
3 101243 98840 101632 101658 69922 85542 
4 321343 277495 297145 227124 194979 225410 
5 615692 555391 589624 549278 508701 531245 
6 1425006 1381622 1432986 1274776 1246175 1259840 
7 2674193 2359710 2503754 2165484 2096665 2038729 
8 6041279 5580114 5838240 5858762 5351415 5537924 
9 9146540 7900692 8530491 7100582 4821400 5905784 

10 12920180 9478560 11187521 9478560 4017370 6871952 
11 8764630 6069350 7482201 3483130 3416280 3493820 
12 8275120 5700940 7003250 3143000 2906190 3164820 

 
 

Teste de WILCOXON 
 

1 ng/ml   P= 0,0105 * 
 

5 ng/ml   P= 0,0024 * 
 

10 ng/ml P= 0,0012 * 
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TABELA    - Crescimento de Pa Lux 3  em matrigel e epiderme produtora de KGF 
com meio fresco e meio 24 horas leituras em 12 horas 
 

horas Controle controle  
KGF 

Normal 
meio 24 

horas 

Normal 
meio 24 

horas 

Normal 
meio 24 

horas 

Normal 
meio 
fresco 

Normal 
meio 
fresco 

0 433 274 524 539 1265 616 736 
1 384 404 885 1108 1257 1086 858 
2 311 392 1968 2572 2791 3486 3410 
3 307 647 5281 7289 7581 6826 7450 
4 283 367 17956 19149 19150 15260 21501 
5 282 552 32380 44840 40719 44738 58386 
6 276 450 109852 111812 119852 122457 164074 
7 272 463 242778 234254 255972 246287 365746 
8 292 436 540909 553382 589454 527180 759662 
9 242 459 1221713 1273319 1436987 1264802 1658003 

10 165 439 2422967 2357126 2689831 2813314 2815408 
11 280 409 4012157 3381409 4047336 4336303 4003690 
12 266 476 4885249 5340507 5716476 5685990 3888504 
24 238 425 8688248 9854078 11067856 6350186 9472044 

 
horas Normal 

meio 
fresco 

KGF 
meio 24 

horas 

KGF 
meio 24 

horas 

KGF 
meio 24 

horas 

KGF 
meio 
fresco 

KGF 
meio 
fresco 

KGF 
meio 
fresco 

0 604 577 557 584 583 584 533 
1 1296 1129 1018 1489 1320 1378 1248 
2 2571 2720 2425 3841 3476 3438 3000 
3 9104 3553 7535 6296 9540 9642 8452 
4 22100 13188 16244 16479 23610 23304 20278 
5 60125 31990 30717 30735 56333 55461 51501 
6 163707 74549 67539 67906 142091 112812 128205 
7 366479 140325 113397 115494 246795 188580 262286 
8 760830 277352 211013 264178 401337 416228 489691 
9 1659263 405159 365859 399006 685292 562518 751522 

10 2747024 567638 591003 601625 1024106 1067187 1165055 
11 3983431 696503 739488 761415 929662 1060780 1240455 
12 5404909 1005928 882977 836159 528597 636391 742985 
24 9009308 5025000 5321405 4368282 2464263 2699020 2290868 

 
Teste de WILCOXON 

 
Normal 24 horas   P= 0,398 

    
FGF-7 24 horas  P= 0,0134 * 
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TABELA    - Crescimento de Pa Lux 4  em matrigel e epiderme produtora de KGF 
 com meio fresco e meio 24 horas leituras em 12 horas 
 
horas Controle controle 

KGF 
Normal 
meio 24 

horas 

Normal 
meio 24 

horas 

Normal 
meio 24 

horas 

Normal 
meio 
fresco 

Normal 
meio 
fresco 

0 433 274 2091 2143 1573 1817 2001 
1 384 404 13609 12598 10631 13134 13484 
2 311 392 40443 38144 31452 40841 40387 
3 307 647 120202 121315 190962 124231 126378 
4 283 367 315493 322050 341595 344925 352622 
5 282 552 797493 721007 798874 1050261 1102146 
6 276 450 2821674 2564929 1831145 2819481 3161759 
7 272 463 5673636 5600794 5432642 5739647 6546084 
8 292 436 11316990 10786102 10583946 11339746 12594060 
9 242 459 18460160 17899300 18753394 18528580 37868480 

10 165 439 70435495 74069125 82017650 71233435 84565585 
11 280 409 115353225 118269450 110883110 115436880 125751795 
12 266 476 1302244315 182439595 118343355 127043215 135827120 

 
 
horas Normal 

meio 
fresco 

KGF 
meio 24 

horas 

  KGF 
meio 24 

horas 

KGF 
meio 24 

horas 

  KGF 
meio 
fresco 

  KGF 
meio 
fresco 

  KGF 
meio 
fresco 

0 2630 1949 1871 3140 1485 1484 3913 
1 19014 15344 17451 21188 11569 14543 24432 
2 58370 45083 53727 63792 32849 71668 58792 
3 177694 128508 158862 85101 100041 218647 185742 
4 472995 365872 392713 383091 355045 562471 459632 
5 1389830 619102 692162 518364 730501 1538892 1254764 
6 3785175 1357165 1588304 1606157 2217700 4322597 4324628 
7 7299808 2211035 2663808 2613552 4659944 8143188 4548574 
8 12908032 4201957 5191694 5495222 9023766 13413196 13359238 
9 37443055 6006929 7735230 7265268 15299444 31029505 18260604 

10 81831945 8824982 11286232 10031352 46228975 44780775 43904250 
11 121577950 10385382 14377234 11351872 51651840 54362100 53261455 
12 107121495 13731055 16798135 13643565 60612645 42133195 41840045 

 
 
 

Teste de WILCOXON 
 

Normal 24 horas   P= 0,0327 
    

FGF-7 24 horas  P= 0,0134 * 
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  TABELA   - Crescimento de Pa 14 Lux 3 em matrigel e epiderme normal e 40 
ng/ml de KGF adicionado ao meio de cultura por 12 horas 
 
 

horas controle 0 ng 0 ng 0 ng 40 ng 40 ng 40 ng 
0 834 796 745 768 844 758 820 
1 846 927 910 892 853 872 952 
2 951 1095 1058 1162 875 952 998 
3 1095 1418 1652 1485 1059 1154 11329 
4 1016 2356 2185 2380 1025 1257 1432 
5 1114 5447 5578 5468 2150 2236 2264 
6 1105 12108 11056 10982 2669 2785 2860 
7 1042 29614 28751 27998 4499 4597 4630 
8 1114 62219 63284 61875 10599 11524 12364 
9 1086 137018 148750 141635 21144 23415 22897 

10 693 213135 237512 248510 33604 34862 35974 
11 1016 417332 429720 397152 39362 40852 41952 
12 1042 832684 857920 817524 53561 49851 52476 

 
 
 

Teste de WILCOXON 
 
 

P = 0,0005 * 
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TABELA   - Crescimento de Pa 14 Lux 3 em matrigel e epiderme normal e 40 
ng/ml de KGF adicionado ao meio de cultura por 24 horas 
 
 

horas controle 0 ng 0 ng 0 ng 40 ng 40 ng 40 ng 
0 643 680 688 742 730 821 762 
1 867 892 898 921 842 875 813 
2 944 1073 1108 1230 899 975 879 
3 1096 1292 1297 1356 1162 1207 1014 
4 1014 1730 1695 1847 1024 1035 958 
5 1120 3712 3862 3974 1572 1784 1681 
6 1112 5734 5896 5782 1952 1875 1898 
7 1036 14695 15972 13652 2735 2631 2578 
8 1104 22379 24358 20635 7065 6792 6202 
9 1073 47667 48527 45962 11625 13842 12833 

10 685 77377 78540 75932 19352 21720 20253 
11 1007 192598 224710 208541 27952 30742 28926 
12 1036 336737 348210 338542 44716 42960 45026 

 
 
 
 
 

Teste de WILCOXON 
 
 

P = 0,0002 * 
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TABELA   - Crescimento de Pa 14 Lux 3 em matrigel e epiderme normal e 40 
ng/ml de KGF adicionado ao meio de cultura por 48 horas 
 
 

horas controle 0 ng 0 ng 0 ng 40 ng 40 ng 40 ng 
0 628 644 650 651 688 675 698 
1 847 897 881 895 839 852 799 
2 951 1104 1203 1089 983 994 1001 
3 1113 1429 1385 1465 1210 1265 1295 
4 1016 2619 2498 2721 1848 1796 1943 
5 1113 5453 5562 5538 2332 2147 2438 
6 1104 13373 13290 14852 10252 8952 10235 
7 1025 28474 27632 27921 19923 18752 15742 
8 1104 42477 39452 41975 36574 30457 32675 
9 1068 89757 87321 92815 43189 41785 42952 

10 717 173088 196205 225208 71712 71960 72850 
11 1000 378109 349631 393805 138291 158420 149870 
12 1025 587425 614520 596842 220272 248520 259410 

 
 
 
 
 

Teste de WILCOXON 
 
 

P = 0,0171 * 
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DISCUSSÃO 

A importância da função da barreira da pele na manutenção da água e 

eletrólitos e impedindo a entrada de micro-organismos é fundamental à 

sobrevivência. Quando estamos diante de um paciente com queimadura extensa ou 

portador de dermatite esfoliativa generalizada observamos o iminente risco de 

vida. Quase todas as funções da pele podem ser classificadas como uma forma de 

proteção do organismo. 

As características da epiderme estão relacionadas com o conteúdo de água 

da camada córnea. A água passa livremente através da derme e parte da epiderme 

pela existência de um gradiente de concentração de água. Essa passagem de água é 

dificultada na região interna da camada córnea pela presença da barreira. 

Pequenas estruturas protéicas solúveis em água constituem o principal 

elemento que liga água na camada córnea. As ceramidas, lípides intercelulares do 

stratum corneum, são a peça chave da função de barreira, prevenindo a passagem 

fácil da água e a entrada de bactérias.  

A formação da barreira epidérmica é o ponto fundamental no processo de 

restauração da cobertura da pele. A de confirmação da sua formação em relação ao 

tempo por métodos invasivos e não invasivos determinou a pesquisa inicial do 

Laboratório de Cultura de Células da Disciplina de Cirurgia Plástica da 

UNIFESP/EPM.(GRAGNANI, MORGAN e FERREIRA, 2002). 

No tratamento das perdas extensas do revestimento cutâneo, como nas 

queimaduras, é necessário transformar uma lesão aberta numa área coberta, e assim 
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restabelecer a função da barreira da pele. Desde o século passado, vários autores 

iniciaram a pesquisa da cobertura para as lesões, através de experiências com a 

epiderme humana e a método mais adequado para a sua multiplicação e 

manutenção. 

A experiência acumulada por vários autores nas últimas décadas cristalizou-

se na padronização do método de cultura de queratinócitos, descrito por GREEN & 

RHEINWALD em 1979 e revisado em 1985 e é esse o protocolo que foi seguido 

na realização do presente experimento  

A definição de um método eficaz e reprodutível de cultura de queratinócitos 

determinou sua utilização na produção de lâminas transplantáveis para pacientes 

por laboratório industrial. As unidades que dispunham dessa arma terapêutica 

passaram a utilizar essas lâminas cultivadas no atendimento dos pacientes 

queimados (O’CONNOR et al., 1981; GALLICO et al., 1984; PETERSEN et al., 

1990; MUNSTER, 1996).  

Outros autores relataram as desvantagens do método, que são: a baixa taxa 

de integração do enxerto, o maior período de imobilização e internação do 

paciente, a maior incidência de infecção por bactérias Gram negativas com 

conseqüentes perdas tardias do enxerto, a fragilidade da lâmina durante a 

manipulação cirúrgica e a do enxerto integrado com vários cuidados especiais pós-

operatórios, e por fim o alto custo (LEIGH et al., 1994; SHERIDAN & 

TOMPKINS, 1995; WILLIAMSON et al., 1995). 

A infecção nos pacientes queimados, levando a um grande aumento de 

morbidade e mortalidade nestes pacientes continua sendo um grande desafio do 
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ponto de vista de tratamento, sendo fonte de inúmeras pesquisas desenvolvendo 

trabalhos experimentais e alternativas terapêuticas.  

Nos últimos anos com o advento de novos antimicrobianos, a P. aeruginosa,  

antes responsável pela maior porcentagem dos casos de infecções em queimaduras 

passou a se apresentar como o segundo agente mais importante, embora em alguns 

países em desenvolvimento ainda seja o principal causador de infecções.  

Entretanto, apesar destes novos dados, pesquisas a respeito de P.aeruginosa 

tem se mostrado cada vez mais frequentes. A P.aeruginosa, sendo um 

microorganismo com características singulares que a tornam patogênica a 

plantas,invertebrados e mamíferos. Desta forma a P.aeruginosa um modelo 

bastante utilizado para estudos de imunidade inata. 

A imunidade inata foi inicialmente estudada em plantas* sendo 

posteriormente.  

 A utilização de aprotinina na semeadura dos queratinócitos sobre as 

matrizes foi uma etapa crucial para o desenvolvimento do método. Nos 

experimentos do projeto piloto em que a aprotinina não foi utilizada houve uma 

digestão do colágeno pelos queratinócitos. 

A crítica à respeito deste protocolo é a necessidade de 2 milhões de 

queratinócitos para cada uma das matrizes.  

PRUNIERAS et al. (1983a) destacaram o fato de que as culturas cresciam 

em substratos artificiais (vidro, plástico) e imersas em meio de cultura, em 

oposição ao natural crescimento de células epidérmicas interfoliculares que 

crescem expostas ao ar. Com o intuito de tornar a cultura mais fisiológica, 
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elevaram a mesma à interface ar-líquido. Essa elevação pode ser feita de várias 

formas. Mostrou melhor diferenciação das células do que quando a cultura é 

deixada submersa em cultura. 

PONEC et al. (1988) num estudo da composição lipídica da cultura de 

queratinócitos humanos sobre derme acelular na interface ar-líquido, observaram 

nível significante de acilceramida, envolvida na função de barreira, o que não 

ocorreu quando a cultura estava submersa, entre outras diferenças. 

MAK et al. (1991) referiram que histologicamente as culturas que crescem 

na interface ar-líquido mostram vários marcadores da diferenciação completa, 

desenvolvendo uma barreira substancial à difusão de água. 

PONEC et al. (1997) realizaram análise dos lípides epidérmicos nos vários 

equivalentes de pele humana e do tecido nativo, observando diferenças. Então, 

suplementaram o meio com diferentes constituintes e mostraram que a vitamina C 

tinha uma função chave na formação da barreira. Os autores observaram que o 

substrato no qual os queratinócitos foram cultivados não afetou a lipogênese, 

porque a composição lipídica epidérmica, o sistema de liberação de corpos 

lamelares, a organização lipídica do stratum corneum, e a estrutura foram similares 

independentemente do substrato, e se era povoado ou não por fibroblastos. Desse 

trabalho foi retirado o protocolo que foi seguido no atual experimento na 

formulação dos meios utilizados na elevação dos queratinócitos à interface ar-

líquido. 

O protocolo seguido preconiza a utilização de três meios, diferindo a origem 

das proteínas, mas definindo a necessidade do uso de vitamina C e de coquetel de 

ácidos graxos, carnitina e serina. 
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As bactérias utilizadas neste experimento mostraram-se de fácil cultivo. 

Uma vez que o meio utilizado foi o LB (Luria Bertani), as bactérias apresentaram 

um ótimo crescimento. 

As bactérias utilizadas neste experimento foram Pseudomonas aeruginosa 

bioluminescentes modificadas geneticamente para a produção de luz.A emissão de 

luz se realizava a partir da inserção do lux operon do Vibrio fischeri. Este 

organismo marinho possui a capacidade de emitir luz independentemente de 

qualquer forma de estimulação.Esta luminescência natural se realiza através de 

uma enzima chamada luciferase. Como esta enzima está relacionada com a 

produção de ATP pela bactéria, ela nos garante que com a emissão de luz, a 

bactéria é viável. 

Em nosso experimento pudemos notar a diferença de comportamento entre 

os dois plasmídeos utilizados, Lux 3 e Lux 4. 

As bactéria Lux 4 apresentavam a emissão de luz cerca de 10 vezes maior do 

que em Lux 3, considerando e corrigindo o número de colônias obtidas.Isto 

acontece provavelmente devido à outros promotores presentes no plasmídeo. 

A utilização de placas contendo agarose mostrou-se um método eficaz para a 

avaliação do crescimento bacteriano. Uma grande vantagem da utilização das 

placas de agarose  é o baixo custo para a confecção da mesma. 

Por este motivo, este modelo proporciona a avaliação do crescimento 

bacteriano a um baixo custo. A desvantagem deste método é a dificuldade do 

cultivo de queratinócitos. Estes se desenvolvem de forma mais semelhante à seu 

desenvolvimento natural sobre as matrizes de colágeno. 
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A queimadura das matrizes de colágeno e matrigel foi realizada no sétimo 

dia da elevação à interface Ar/Líquido de forma a garantir um bom 

desenvolvimento e estratificação da epiderme. A utilização da placa com 

temperatura constante e a partículas de metal exatamente idênticas permitiu que os 

defeitos ocasionados em todas as matrizes fossem bastante semelhantes e de fácil 

reprodução. 

As bactérias eram sempre cultivadas no final da tarde pelo período de 18 

horas. Eram utilizados 20 ml de meio LB e inoculada uma única colônia. Estes 

cuidados faziam com que o número de colônias obtidas fosse bastante semelhante 

em todos os experimentos. Isso permitiu a comparação entre os resultados. 

A avaliação do crescimento bacteriano através da emissão de luz mostrou-se 

um método eficaz e não invasivo. Permitiu a avaliação durante o processo de 

restauração tecidual, sem originar risco às células. O método possibilitou a 

avaliação temporal, observando-se quanto tempo após a inoculação bacteriana em 

uma lesão existiu o crescimento bacteriano, de forma qualitativa e quantitativa.  

A bioengenharia dos substitutos da pele desenvolvida pela necessidade da 

cobertura dos grandes queimados há aproximadamente três décadas, poderá ter 

aplicações para diferentes patologias e deformidades num curto período . 

 A modificação genética das células usadas em substitutos da pele nos 

proporciona uma nova dimensão e possibilitará o tratamento de doenças congênitas 

da pele, a produção de fatores de crescimento para modulação local do processo de 

cicatrização e a liberação terapêutica sistêmica de proteínas. 
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ANEXOS 

 

        
       Figura    - Colônias bacterianas em gel de agarose  

 

 

    

    Figura  - Colônias bacterianas em gel de agarose distribuídas de acordo com a diluição. 
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