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RESUMO 

 

Introdução: O aumento na produção de TGF-β1 tem sido implicado na formação 

de cicatrizes hipertrófica e quelóides, mas não está claro se esse aumento é a causa 

ou efeito da formação dessas cicatrizess. Objetivo: Caracterizar o papel do TGF-β1 

e de sua ativação na formação de fibrose de pele. Métodos:  Fibroblastos dérmicos 

humanos foram geneticamente modificados para aumentarem a expressão de TGF-

β1 na forma selvagem ou latente ou na forma mutante ou ativa. A secreção de 

TGF-β1 foi avaliada, assim como sua bioatividade através da proliferação celular, 

expressão de actina α de músculo liso e habilidade de contrair géis de colágeno. Os 

fibroblastos transfectados foram transplantados intradermicamente em 

camundongos atímicos, e a formação de tecido fibroso analisado em diferentes 

intervalos de tempo através de histologia e imuno-histoquímica. Resultados: Os 

fibroblastos modificados geneticamente produziram 20 vezes mais TGF-β1 que as 

células controle, mas apenas as células na forma mutante o fizeram na forma ativa. 

Os fibroblastos expressando o TGF-β1 ativo tiveram aumento nos níveis de actina 

α de músculo liso, um aumento na habilidade de contrair géis de colageno, com 

proliferação celular diminuida. Após a injeção intradérmica nos camundongos 

atímicos, apenas os fibroblastos expressando a forma ativa do TGF-β1 formaram 

nódulos “quelóide-like” contendo colágeno e fibronectina. Estas estruturas 

persistiram microscopicamente por mais tempo que os implantes dos fibroblastos 

controle e os expressando a forma latente do TGF-β1. Conclusões: TGF-β1 levou à 

formação de fibrose na pele de camundongos atímicos. O TGF-β1 precisa estar em 

sua forma ativa para produzir fibrose. 
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SUMMARY 

 

Introduction: TGF-β1 upregulation has been implicated in the formation of 

hypertrophic scars and keloids, but it is unclear if TGF-β1 upregulation is the cause 

or an effect of excessive scar formation. Objective: Characterize the role of TGF-

β1 and its activation on skin fibrosis formation. Methods: Normal human dermal 

fibroblasts were genetically modified to overexpress TGF-β1 as either the wild type 

latent molecule or as a mutant active molecule.  The release of TGF-β1 was 

measured, as was its bioactivity through the effects of TGF-β1 on cell proliferation, 

expression of smooth muscle α actin and the ability to contract collagen lattices.  

The transfected fibroblasts and controls were implanted intradermally into athymic 

mice and fibrotic tissue formation by these cells was analyzed at various time 

points by histology and immunostaining. Results: Gene-modified fibroblasts 

secreted 20 times the TGF-β1 released by control cells, but only cells expressing 

mutant form secreted it in the active form. Fibroblasts expressing the active TGF-

β1 had increased levels of smooth muscle α actin, an enhanced ability to contract a 

collagen lattice, and decreased cellular proliferation. After intradermal injection 

into athymic mice, only those fibroblasts expressing active TGF-β1 formed 

“keloid-like” nodules containing collagen and fibronectin. These structures 

persisted longer microscopically than implants of control fibroblasts or fibroblasts 

overexpressing latent TGF-β1, but eventually regressed. Conclusions: TGF-β1 led 

to fibrosis formation in athymic mice skin. TGF-β1 needs to be in the active form 

to produce fibrosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

A fibrose é uma patologia complexa com deposição anormal ou excessiva 

de tecido fibroso e ocorre em várias doenças como cirrose hepática, 

glomerulonefrite, fibrose pulmonar, esclerodermia, artrite reumatóide, assim 

como na cicatrização da pele após cirurgias ou traumas (BORDER & 

RUOSLAHTI, 1992; BORDER & NOBLE, 1994; OKANE & FERGUSON, 

1997; LEE et al, 1999). A fibrose na reparação tecidual da pele pode levar à 

formação de cicatrizes anormais nos tecidos, as quais não são somente 

inestéticas, mas causam também problemas relacionados ao crescimento e 

desenvolvimento de tecidos, função e movimentação. Este problema é 

particularmente sério após queimaduras de espessura parcial e total. 

Os quelóides e cicatrizes hipertróficas são proliferações benignas da 

derme. O quelóide é uma lesão que vai além das margens da lesão inicial, 

continua a crescer com o tempo e não regride espontaneamente. A cicatriz 

hipertrófica por sua vez, mantem-se dentro das margens da lesão, regride em 

tamanho espontaneamente e raramente regride após tratamento. Clinicamente o 

tratamento é um desafio e apesar das inúmeras opções, como corticóides, 

radiação, laser, cirurgias e interferon, a recorrência do quelóide após o 

tratamento é frequente, variando de 40 a 100% (NISSEN et al, 1999). 

Existe pouco entendimento nos mecanismos moleculares que levam à 

formação dos quelóides e cicatrizes hipertróficas, assim como a falta de um 

modelo animal adequado para seu estudo, visto que ele só se desenvolve em 

humanos. As teorias mais recentes propõem que o aumento na expressão de 
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TGF-β1 leva ao aumento da proliferação celular e síntese de matriz excessiva 

(BORDER & NOBEL, 1994).  

O TGF-β1 é uma das principais citoquinas que estimulam a produção de 

colágeno e outros componentes da matrix extra-celular, assim como a 

proliferação celular, e vários estudos tem mostrado que ela está elevada em 

quelóides e cicatrizes hipertróficas (GHAHARY et al, 1993; YOUNAI et al, 

1994; TREDGET et al, 1999; LEE et al, 1999; WANG et al, 2000; 

HANASONO et al, 2003). O TGF-β1 teria um importante papel na gênese 

dessas patologias pois seria um potente estimulante do acúmulo da matriz do 

tecido conectivo, principalmente do colágeno, in vivo, e os mecanismos que 

levariam a esse aumento incluem: 1) o aumento da síntese de colágeno pelos 

fibroblastos, 2) o aumento da síntese de outros componentes da matriz como 

glicosaminoglicanos e fibronectina, 3) diminuição da síntese das 

metaloproteases remodeladoras da matriz como a colagenase e 4) aumento na 

síntese dos inibidores teciduais das metaloproteases (TIMPs) (RICHES, 1996). 

A síntese e ativação do TGF-β1 é um processo complexo. O TGF-β1 é 

sintetizado em uma forma latente como parte de uma grande molécula 

precursora. Ele é proteoliticamente clivado de seu precursor quando é secretado, 

mas mantem-se ligado não covalentemente ao Peptídeo Associado de Latência 

(LAP). A maior parte do complexo TGF-β1-LAP é armazenado na matriz extra-

celular ligado covalentemente a outra proteína, a Proteína de Ligação do TGF-

β1 Latente (LTBP). O TGF-β1 é inativo quando neste complexo. Uma vez 

liberado deste complexo, o TGF-β1 está ativo e pode se ligar e sinalizar com os 

receptores celulares. O TGF-β1 pode ser liberado do complexo por extremos de 

pH e calor in vitro, assim como através de proteases como a furina e plasmina 

(GLEIZES et al, 1997; KHALIL, 1999). Outras proteínas, como a 

trombospondina, tem sido implicada na liberação do TGF-β1 in vivo, embora 
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outros mecanismos possam acontecer (MURPHY-ULLRICH & POCZATEK, 

2000). 

Embora o aumento da expressão do TGF-β1 tenha sido implicada na 

formação do quelóide e cicatriz hipertrófica, não está claro se esse aumento de 

produção do TGF-β1 é a causa ou efeito da formação dessas cicatrizes. Mais 

ainda, a ativação do TGF-β1 é provavelmente um passo regulatório crítico nesse 

processo.  

Nesse estudo, utilizou-se a modificação genética para testar diretamente a 

hipótese de que esse aumento na expressão do TGF-β1 contribuiria para a 

formação da fibrose na pele, além do papel da ativação do TGF-β1 nesse 

processo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

1. Caracterizar o papel do aumento da produção do TGF-β1 na formação de 

fibrose de pele em camundongos atímicos. 

2. Avaliar o papel da ativação do TGF-β1 na formação de fibrose de pele em 

camundongos atímicos. 
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3. LITERATURA 

 

 

ROBERTS et al (1986) realizaram estudo in vivo e in vitro avaliando a 

ação do TGF β. No estudo in vivo fizeram 6 sessões envolvendo um total de 210 

ratos, onde injetaram diariamente TGF β, EGF ou solução salina de controle no 

subcutâneo de animais recém nascidos (1 dia de vida) até 48 horas. Ao final de 

cada experimento o tecido nodular que havia se formado no local da injeção foi 

removido e enviado para análise histológica. Houve a formação de uma resposta 

fibrótica e angiogênica à injeção do TGF β, consistente com a resposta 

característica da proliferação de fibroblastos e pequenos vasos que ocorre 

durante a reparação tecidual fisiológica. A injeção das outras duas soluções não 

mostrou formação significativa de qualquer tecido de granulação.  Para obter 

mais informações sobre o mecanismo de ação do TGF β em promover resposta 

fibrótica, realizaram experimentos com cultura de fibroblastos de ratos e 

fibroblastos dérmicos humanos. As culturas foram mantidas em condições 

iguais, adicionado ou não TGF β ou EGF, e avaliada a formação do colágeno 

através da incorporação da prolina. O TGF β levou a um aumento marcante da 

incorporação da prolina e leucina no colágeno em ambas as linhagens celulares, 

o que não aconteceu com os outros grupos. No mesmo estudo obtiveram um 

meio derivado de linfócitos T ativados de tonsilas humanas, que contém grande 

quantidade de TGFβ, e compararam com meio obtido de linfócitos inativados, 

adicionando estes meios às garrafas de cultura. O meio ativado estimulou 
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acentuadamente a incorporação da prolina no colágeno da cultura dos 

fibroblastos de ratos; este efeito é bloqueado por um anticorpo específico do 

TGFβ. Com os resultados concluíram que o TGFβ é um importante mediador da 

reparação tecidual. 

IGNOTZ e MASSAGUÉ§ (1986) avaliaram se a MEC é um alvo 

bioquímico do TGF β. Estudaram cultura de fibroblastos de embriões de 

frangos, que após a confluência, foram cultivadas com meio sem soro e 

adicionado ou não TGF β (na concentração de 5nM/ml). O TGF β aumentou a 

expressão da maioria das proteínas da MEC, fibronectina e colágeno. Aumentou 

a incorporação da fibronectina e do colágeno na MEC, sendo este efeito rápido, 

seletivo, persistente, específico e envolveu eventos transcricionais. Os resultados 

mostraram então um envolvimento funcional da fibronectina em mediar a 

resposta celular ao TGFβ. 

HIIL et al (1986) investigaram a influência do TGF β na síntese de DNA 

de fibroblastos fetais humanos (cultura), medido através da incorporação de 

timidina marcada radioativamente da replicação celular. Em meio sem soro, sem 

fatores de crescimento adicionais, o TGF β não teve ação sobre a incorporação 

da timidina. Entretanto, na presença de 0,1% de soro fetal calf, o TGF β exibiu 

uma ação bifuncional nas células. Uma estimulação dose-dependente da 

incorporação da timidina, e um aumento no número de células, ocorreram com 

os fibroblastos de fetos com peso < 50 g, com estimulação máxima com 1,25 

ng/ml. Para fibroblastos de fetos com 100 ou mais gramas de peso, o TGF β 

levou a uma diminuição na incorporação da timidina e no número de células, 

relacionada a dose, com inibição máxima com 2,5 ng/ml.  Quando a síntese de 

DNA foi estimulada pela adição de fator de crescimento somatomedina-

C/insulina-like I, fator de crescimento epidérmico ou fator de crescimento 

derivado de plaqueta, suas ações foram potencializadas pela presença do TGF β 
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nas células obtidas de fetos < 50g de peso, mas inibiram nas células obtidas de 

fetos maiores de 100 g. Estes achados sugeriram que o TGF β deveria exercer 

tanto uma ação promotora de crescimento e de inibição nos tecidos conectivos 

de fetos na presença de outros fatores de crescimento, os quais dependem da 

idade e do desenvolvimento fetal. 

IGNOTZ et al (1987) examinaram os níveis de RNAm da fibronectina e 

do colágeno tipo I em fibroblastos de ratos tratados com TGF β 1. Foram 

realizadas culturas de fibroblastos de ratos NRK-49F e de Mioblastos de ratos 

L6E9, mantidas até a confluência, e então adicionado meio sem soro com ou sem 

500pM de TGF β 1. Após 12 ou 24 horas, foi feita coleta do material, extraído o 

RNA total, isolado e analisado pelo método de Western Blot. O TGF β 1 elevou 

em muitas vezes os níveis do RNAm das duas proteínas. A cinética deste efeito 

foi similar para os dois tipos de RNAm. O aumento no RNAm foi dectável 2 

horas após a adição do TGF β 1, e os níveis máximos se mantiveram por vários 

dias. A adição de Actinomicina D inibiu o aumento no RnAm das duas proteínas 

induzido pelo TGF β 1. Concluíram que o TGF β 1 controla a composição e 

abundância da MEC, ao menos em parte, induzindo e coordenando o aumento 

nos níveis de RNAm de fibronectina e do colágeno tipo I. 

OBBERGHEN-SCHILLING et al (1987) examinaram o efeito do TGFβ 1 

na expressão de seu próprio RNAm em células cultivadas normais e 

transformadas. Foram realizadas culturas de células de osteosarcoma de ratos, 

fibroblastos NRK-49F normais de rins de ratos, células NIH 3T3 de rato, células 

humanas A549 (adenocarcinoma de pulmão), HT1080 (fibrosarcoma), e MRC5 

(fibroblastos normais de pulmão). As culturas foram mantidas por 18 horas com 

ou sem soro no meio de cultura e adicionado ou não TGFβ 1 na dose de 5 ng/ml. 

Após 3, 6, ou 18 horas, foi realizada a extração e análise do RNA pelo método 

de Northern Blot. O TGFβ 1 aumentou os níveis de RNAm nos seis tipos 
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celulares. Este acúmulo pôde ser detectado após 3 horas da adição da citoquina, 

e persistiu enquanto ela estava presente no meio. A máxima estimulação 

correspondeu a um aumento de 2 a 3 vezes nos níveis de transcrição. Em células 

normais de rim de rato, o aumento do RNAm do TGF β 1 foi sensível a ação da 

Actinimicina D e foi acompanhado de um aumento paralelo na secreção da 

proteína do TGFβ 1 no meio de cultura das células tratadas. Chegaram a 

conclusão que o TGFβ 1 regula sua própria expressão em células normais e 

transformadas. 

RAGHOW et al (1987) estudaram o mecanismo molecular da estimulação 

da síntese do colágeno e da fibronectina mediado pelo TGFβ em cultura de 

fibroblastos de derme de crianças. As garrafas foram incubadas até a confluência 

e adicionados meio sem soro, com ou sem TGFβ na dose de 2.5 ng/ml. Após 24 

horas o meio foi coletado e analisado. O TGFβ estimulou preferencialmente a 

síntese da fibronectina e do pró-colágeno tipo I em 3 a 5 vezes. Ocorreu também 

uma elevação concomitante nos níveis de RNAm que codificavam o colágeno 

tipo I e fibronectina, sem o aumento da taxa de transcrição dos outros genes. 

Concluíram que a estabilização preferencial do RNAm especificando o pró-

colágeno tipo I e a fibronectina dão uma explicação parcial para o mecanismo 

pelo qual o TGFβ aumenta a síntese destes nas células mesenquimais. 

VARGA et al (1987) examinaram os mecanismos pelos quais o TGFβ 

estimula a atividade biosintética dos fibroblastos. Foram realizadas culturas de 

fibroblastos obtidos de biópsia de pele de indivíduos normais, que foram 

incubadas até a confluência das células na garrafa. O meio então foi removido e 

adicionado novo meio com ou sem a adição de 500 pM de TGFβ a cada 24 

horas por três dias. Após 48 horas da última adição, as células e o meio foram 

coletados para análise . Os resultados mostraram um aumento de 2 a 3 vezes na 

produção de colágeno do tipo I e III e de fibronectina pelos fibroblastos 
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expostos ao TGFβ, quando comparados com as células controle. Esse efeito foi 

associado com um aumento  de 2 a 3 vezes no RNAm do colágeno tipo I e III e 

de 5 a 8 vexes do RNAm da fibronectina. O aumento na produção do colágeno e 

da fibronectina e dos seus correspondentes RNAm, permaneceu por pelo menos 

72 horas a remoção do TGFβ do meio. Os achados sugeriram que o TGFβ tem 

um grande papel na regulação normal da produção de MEC in vivo e deve 

contribuir para o desenvolvimento de estados patológicos da fibrose. 

KRUMMEL et al (1988) analisaram o efeito do TGFβ na resposta tissular 

fetal que se segue após uma lesão tecidual. A resposta celular e da MEC foram 

avaliadas a partir da colocação de implantes subcutâneos contendo TGFβ (de 

0.01 a 10 ng) em fetos de coelhos de 24 dias de gestação (gestação a termo com 

31 dias). A resposta histológica entre o 1º e 7º dias após a colocação do implante 

foram comparadas com controles de fetos e adultos onde foram colocados 

implantes sem TGFβ. A histologia do implante no adulto foi caracterizada por 

uma resposta inflamatória aguda e rápida, sendo que no 7º dia fibroblastos e 

colágeno eram predominantes. Em contraste, os implantes controles retirados 

dos fetos não tinham evidências de inflamação aguda ou de penetração de 

fibroblastos, e nenhum colágeno foi depositado. Quando os implantes contendo 

1ng de TGFβ foram removidos dos fetos no 7º dia, foi observada uma reação 

fibrótica excessiva, confirmada histologicamente com penetração de fibroblastos 

e deposição de colágeno. Os implantes fetais contendo 0.01 e 10 ng de TGFβ 

mostraram poucos fibroblastos e nenhum aumento de células inflamatórias 

comparados com os controles. Chegaram a conclusão que a resposta fetal se 

tornou semelhante a do adulto, com proliferação de fibroblastos e acúmulo de 

colágeno, quando se adicionou o TGFβ. 

PELTONEN et al (1991) estudaram a expressão espacial dos genes da 

MEC e do TGF β 1, e a presença da proteína do TGF β 1 no quelóide, através da 
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hibridização in situ e imunodecteção peroxidase-antiperoxidase. Foram 

coletadas peças cirúrgicas de 10 quelóides, localizados no lóbulo da orelha de 

pacientes afro-americanos entre 18 e 25 anos. Os tecidos foram congelados em 

nitrogênio líquido para a hibridização e imunohistoquímica. A hibridização 

localizou expressão ativa de genes de colágeno tipo I e VI nas áreas que 

continham abundância de fibroblastos, que aparentemente representavam as 

bordas expandidas das lesões. Dentro desta área, células endoteliais também 

expressaram o gene do colágeno tipo I. A hibridização por Slot-Blot do RNA 

isolado desta área sugeriu que a expressão dos genes de colágeno tipo I e VI 

estava seletivamente elevada, quando comparada com a do colágeno tipo III. A 

proteína e o RNAm do TGF β 1 também foram detectadas nas áreas com 

expressão ativa de genes do colágeno, incluindo as células endoteliais. Os 

autores concluíram que o passo inicial no desenvolvimento das reações 

fibróticas no quelóide, envolve a expressão do gene do TGF β 1 pelas células 

endoteliais da neovasculatura, ativando os fibroblastos adjacentes a expressar 

níveis elevados de TGF β 1, assim como os genes de colágeno tipo I e VI. 

BABU et al (1992) avaliaram a ação do TGFβ1 na produção de proteínas 

no quelóide. Para tanto realizaram cultura de fibroblastos obtidos de quelóides 

de 4 pacientes e derme normal de outros 4 sem quelóide para os controles. As 

células foram cultivadas até a confluência nos recipientes e então adicionado 

meio com ou sem soro por 24 horas, e adicionado ou não TGFβ1 na dose de 

5ng/ml. Foram estudados o conteúdo de fibronectina e a regulação do gene de 

expressão da fibronectina em 0, 24 e 48 horas. Tanto no quelóide como na 

derme normal o TGFβ 1 acelerou a síntese da fibronectina. Na ausência do soro, 

o aumento da síntese ocorreu mais rapidamente nos fibroblastos de quelóide. 

Concluíram que a estimulação do TGFβ 1 na produção de fibronectina envolveu 
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um mecanismo de transcrição, e a super produção dos componentes da MEC no 

quelóide estava relacionada a modificações no programa regulatório do TGFβ. 

SHAH et al (1992) realizaram estudo onde tentaram controlar a formação 

de cicatriz em modelo animal adulto através do uso de anti-corpos anti TGF β 1. 

Para tal, realizaram 4 incisões de espessura total no dorso de ratos. Em cada, 

animal, uma ferida ficou como controle, em uma injetado um anti-corpo 

irrelevante, em uma 10 ng de TGF β 1, e a última com 50 µg de anti-TGF β 1 

(10 µg de anti-corpo neutralizam 0,25 ng de TGF β 1). Todas as feridas foram 

deixadas cicatrizar por segunda intenção. Os animais foram sacrificados nos dias 

7, 14, 28, 42, 70 e 168, as cicatrizes removidas e encaminhadas para análise 

histológica/imunohistoquímica e bioquímica. Todas as feridas controles 

fecharam com a formação de cicatriz. A ferida com o anti-corpo fechou sem a 

formação de cicatriz. Estas últimas tinham menos macrófagos e vasos, menos 

colágeno e fibronectina, mas força tênsil idêntica e arquitetura dérmica mais 

normal que as cicatrizes controles. Concluíram a a manipulação precoce das 

concentrações de certas citoquinas, podem ser um novo método do controle da 

formação de cicatriz. 

YOUNAI et al (1994) examinaram o efeito do TGFβ 1 na taxa de síntese 

de colágeno de fibroblastos de quelóide de 3 pacientes, 3 de cicatriz hipertrófica 

e 3 de derme normal. Os fibroblastos foram cultivados em matriz tridimensional 

de gel-fibrina na presença ou ausência de TGF β 1 (5ng/ml) ou anticorpo anti 

TGF β 1 (50µg/ml). O colágeno foi medido após 48 horas. Os fibroblastos 

obtidos de quelóide produziram 12 vezes mais colágeno que a pele normal e 4 

vezes mais que a cicatriz hipertrófica. Com a adição do TGF β 1 a taxa de 

produção de colágeno pelo quelóide aumentou em 2.7 vezes, sendo que na 

derme normal e na cicatriz hipertrófica não houve aumento significativo. Com a 

adição de anticorpos anti TGF β 1 em doses baixas (6µg/ml) não houve 
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alteração na taxa da síntese de colágeno em nenhum dos grupos. Com a adição 

de doses moderadas (50 µg/ml) houve diminuição na taxa da síntese no grupo 

quelóide, porém sem alteração nos outros dois grupos. Concluíram então que os 

fibroblastos do grupo quelóide têm sensibilidade muito aumentada ao TGFβ 1. 

KIKUCHI et al (1995) investigaram o efeito de vários fatores de 

crescimento (PDGF, TGFβ 1, γ - interferon e histamina) na incorporação da 

timidina e na produção do pró-peptídeo carboxiterminal do pró-colágeno tipo I 

(P1CP), os quais refletem o metabolismo do colágeno tipo I, em fibroblastos de 

quelóide e de derme normal. Foi realizada cultura de fibroblastos derivada de 

fragmentos cirúrgicos de quelóide de 6 pacientes com localização no tórax 

superior, pareados em idade, sexo e local com fibroblastos derivados de derme 

normal. Os dois grupos exibiram respostas similares aos fatores estudados. 

Porém os fibroblastos obtidos de quelóide mostraram uma resposta de 

crescimento significantemente maior ao EGF que o grupo controle. A produção 

de P1CP foi 4.4 vezes maior nas células do quelóide que nas dos controles, e o 

TGFβ 1 hiper regulou sua produção em ambos os grupos. Concluíram que os 

fatores de crescimento estudados têm papel no desenvolvimento do quelóide. 

SHAH et al (1995) demonstraram as diferenças específicas da cada 

isoforma de TGFβ encontrado no ser humano (TGFβ 1, 2 e 3), na reparação das 

feridas e na formação da cicatriz. Foram realizadas 4 cicatrizes de espessura 

total no dorso de ratos. Uma ferida (controle) não foi manipulada; na segunda 

foi injetado um líquido controle (o mesmo veículo usado para injeção do TGFβ); 

na terceira foi injetado o anticorpo neutralizante da isoforma específica de TGFβ 

e na quarta foi injetado  a isoforma correspondente do TGFβ. As feridas foram 

tratadas com injeção intradérmica nas margens da ferida, nos dias 0, 1 e 2 pós-

incisão. Os animais foram sacrificados em vários dias de pós-operatório e as 

cicatrizes colhidas para avaliação imunohistoquímica e histológica. A adição dos 
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anti-corpos anti TGFβ 1 mais TGFβ 2 reduziram os monócitos e macrófagos na 

ferida, assim como a neovascularização e a deposição de fibronectina e dos 

colágenos tipo III e I nas fases precoces da cicatrização, quando comparados 

com os controles. O mesmo tratamento melhorou muito a arquitetura da 

neoderme e reduziu a formação de cicatriz, enquanto os controles formaram 

cicatriz. A adição do anti TGFβ 1 sozinho também reduziu os monócitos e 

macrófagos na ferida, assim como a neovascularização e a deposição de 

fibronectina e dos colágenos tipo III e I em comparação com os controles. 

Entretanto este efeito foi apenas na margem. Em contraste, o tratamento das 

feridas com anti TGFβ 2 sozinho não diferiu dos controles. A adição do 

peptídeo TGFβ 3 também reduziu os monócitos e macrófagos na ferida, assim 

como a neovascularização e a deposição de fibronectina e dos colágenos tipo III 

e I nas fases precoces da cicatrização, melhorou a arquitetura da neoderme e 

reduziu a formação de cicatriz. As feridas tratadas com o peptídeo de TGFβ 1 ou 

2, tiveram maior deposição de MEC nos estágios precoces da cicatrização, mas 

não diferiu dos controles na qualidade final da cicatriz. Os autores concluíram 

que existem diferenças específicas de cada isoforma de TGFβ na reparação de 

feridas e formação da cicatriz. Os TGFβ 1 e 2 estão implicados na formação de 

cicatriz, e sugerem uma nova terapêutica no uso de TGFβ 3 recombinante 

exógeno como um agente anti-cicatricial. 

BETTINGER et al (1996) estudaram o efeito do TGF β 1 na proliferação 

celular e síntese de colágeno em cultura de fibroblastos humanos provenientes 

de quelóide, derme normal adjacente ao quelóide e derme normal de pacientes 

negros. A cultura foi mantida por 48 horas em meio de cultivo sem soro, e após 

este período foi acrescentado 5ng/ml de TGF β 1. Após 24 horas foram 

realizadas as análises que demonstraram que com a adição do fator de 

crescimento houve aumento de mais de 2 vezes na síntese do colágeno assim 
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como um aumento significante na proliferação dos fibroblastos do quelóide em 

comparação com a derme adjacente ao quelóide. Houve também aumento da 

transcrição do pro-colágeno tipo I em todos os grupos de fibroblastos de 

quelóide. Chegaram à conclusão que o fibroblasto do quelóide tem sensibilidade 

única ao TGF β 1, podendo ter importante papel na patogênese do quelóide. 

LEE et al (1999) estudaram a expressão da proteína do TGF β no 

quelóide, usando o método de Western Blot. Utilizaram cultura de fibroblastos 

obtida de quelóides de 3 pacientes com as lesões localizadas na face, lóbulo de 

orelha e ombro e compararam com cultura de fibroblastos dérmicos normais 

pareados em sexo, idade e localização. Encontraram que os TGF β 1 e β 2 

estavam em níveis mais elevados nos fibroblastos de quelóide, e o TGF β 1 não 

foi detectado nos fibroblastos de derme normal. Estes resultados mostram o 

papel do TGF β 1 e β 2 como sendo citoquinas relacionadas à indução de 

fibrose. 

KISHI et al (1999) estudaram a modulação do TGF β 1 na mitose e na 

bio-síntese de componentes da MEC de fibroblastos de rato in vivo e in vitro. No 

experimento in vivo, ratas entre o 13º e 17º dias de gestação foram anestesiadas, 

e incisadas a parede uterina. No dorso dos fetos foram realizadas incisões de 

5mm de comprimento e de espessura total na pele, e recolocados no útero. Após 

4 dias os animais foram sacrificados, e a cicatriz  dos fetos e de recém nascidos 

foram enviadas para análise histológica. Também foi realizada cultura de 

fibroblastos dérmicos de fetos no 14º, 15º 16º e 18º dias de gestação, que após a 

confluência das células no recipiente, foi incubada em meio com TGF β 1 nas 

doses de 1 e 10 ng/ml durante 48 horas. Após o período, foi dosada a síntese do 

colágeno e de glicosaminoglicanos. Nas culturas o TGF β 1 levou a um estimulo 

significante da proliferação celular nos fibroblastos dos fetos de 15, 16 e 18 dias 

e gestação. Também estimulou a síntese do colágeno em quase 2 vezes nos 
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fibroblastos de fetos do 18º dia de gestação e de recém nascidos, o que não 

ocorreu nos outros grupos. Estimulou a síntese de glicosaminoglicanos em todos 

os estágios de desenvolvimento em 1.8 a 2.6 vezes. Os estudos histológicos 

demonstraram que as feridas realizadas no 16º dia de gestação foram reparadas 

com derme de aparência normal, enquanto as feridas do 18º dia deixaram fibrose 

dérmica e falha de folículos pilosos. Concluíram que a modulação da 

proliferação e síntese do colágeno pelos fibroblastos em resposta ao TGF β 1 

ocorre em diferentes estágios da gestação. Transições ontogênicas da 

cicatrização e síntese de colágeno com o tratamento de TGF β 1 na cultura de 

fibroblastos ocorreram entre o 16º e 18º dias de gestação. Os autores concluíram 

que a não resposta da síntese de colágeno ao TGFβ 1 exógeno na cultura estava 

relacionada ao fenômeno da reparação tecidual sem cicatriz em fetos. 
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4. MÉTODOS 

 

A metodologia consistiu em cultivar fibroblastos dérmicos humanos, 

modificando-os geneticamente para que aumentem a expressão de TGF-β1. As 

células modificadas geneticamente foram avaliadas quanto à produção do fator 

de crescimento através do método de ELISA. Para avaliar se o TGF-β1 

produzido por estas células era biologicamente ativo, foram avaliados a ação 

destas células em relação à proliferação celular, contração de géis de colágeno e 

expressão de actina α de músculo liso. As células foram implantadas em 

camundongos atímicos para avaliar a ação do TGF-β1 in vivo, através de 

histologia e imuno-histoquímica. 

 

4.1. CULTURA DE CÉLULAS 

 

  O isolamento e cultura de fibroblastos humanos (FH) foram realizados a 

partir de pele de prepúcio, provenientes de postectomias de rotina realizadas em 

recém-nascidos no Women & Infants Hospital, localizado em Providence, 

Estado de Rhode Island, Estados Unidos da América (aprovação pelo Comitê de 

Ética no Anexo). 

O material coletado, ainda estéril, foi imediatamente imerso em meio de 

Eagle modificado por Dulbecco (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium  -

DMEM) (Gibco, Grand Island, NY, EUA) próprio para o transporte até o 

laboratório de cultura de células, no Departamento de Farmacologia, Fisiologia e 

Biotecnologia Molecular da Brown University, e mantido a 4°C até a 

manipulação do material, que se deu nas 6 horas subsequentes. 
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 A cultura foi iniciada pelo método de explante (GREEN & GOLBERG, 

1963; GREEN & GOLBERG, 1964; GRAIG et al, 1975; RUSSEL & WITT, 

1976). Num ambiente de fluxo laminar, cerca de 10 fragmentos, de 

aproximadamente 1mm² cada, foram retirados das peças cirúrgicas de pele, e 

dispostos em espaços eqüidistantes na superfície da placa de cultura. As placas 

com os fragmentos foram mantidas abertas dentro deste ambiente por cerca de 

40 minutos para que os mesmos secassem e se fixassem na placa. Após este 

período, acrescentou-se meio próprio para cultivo de fibroblastos, que é 

constituído de DMEM, 10% de soro fetal bovino (SFB) (Hyclone, Logan, Utah, 

EUA) e 1% de solução penicilina/estreptomicina (100U de penicillina e 100µg 

de estreptomicina por ml) (Gibco). 

As placas foram mantidas em incubadora a 37°C, umidificadas numa 

mistura gasosa de 90% de ar e 10% de Dióxido de Carbono, por cerca de 15 

dias, tempo em que houve a migração dos fibroblastos provenientes do 

fragmento, adesão e proliferação na placa de cultura (Figura 1).  

 

 

    

Figura 1. Migração dos fibroblastos do explante para a placa de cultura (microscopia ótica). 
Barra: 100 µm. 

A B 
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Após a proliferação dos fibroblastos na placa de cultura, foi realizada a 

primeira passagem das células para garrafas de poliestireno de 75 cm², que 

foram mantidas em incubadora até a pré-confluência das células na garrafa. 

Durante este período o meio de cultura foi trocado a cada 2 dias. Após a pré-

confluência, foram realizadas novas passagens. Ao atingir a quarta passagem, as 

células foram utilizadas nos procedimentos ou congeladas em nitrogênio líquido 

para utilização posterior. Apenas células entre a quarta e a nona passagem foram 

utilizadas nos experimentos. 

 

 

4.2. TRIPSINIZAÇÃO DAS CÉLULAS CULTIVADAS: 

  

A tripsinização é realizada com o intuito de desprender as células das 

garrafas de cultura, e assim realizar a passagem para outro recipiente (placa ou 

garrafa), congelar as células ou utilizá-las em procedimentos. Após a aspiração 

de todo meio de cultura da garrafa, as células foram lavadas com 10ml de PBS 

(Phosphate-Buffered Saline – Gibco). Foram adicionados 2 ml de solução de 

Tripsina 0,25% e EDTA 0,02% (Gibco) à garrafa de cultura, que foi levada à 

incubadora por 2 a 3 minutos. A seguir 2 ml do meio de cultura suplementado 

com SFB foi acrescentado com o intuito de neutralizar a ação enzimática da 

tripsina. A suspensão de células foi centrifugada a 800 rpm por 8 minutos e 

ressuspensa com meio no volume desejado.  
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4.3. MODIFICAÇÃO GENÉTICA DOS FIBROBLASTOS HUMANOS 

 

Para avaliar o papel do aumento da expressão do TGF-β1 na formação da 

fibrose foi necessária a produção de linhagens celulares que expressassem o 

TGF-β1 de forma aumentada. Para tanto foi feita a modificação genética dos FH 

utilizando-se vetores retrovirais. As células a serem modificadas geneticamente 

foram transfectadas com retrovírus que codificavam o TGF-β1. Com a 

transfecção, o DNA da célula incorpora o material genético dos retrovírus, 

levando as mesmas a super produzir o TGF-β1. 

 

 

4.3.1. PRODUÇÃO DOS VETORES VIRAIS 

 

Inicialmente foi realizada a construção dos retrovírus que codificavam o 

TGF-β1. Este procedimento foi realizado pela bióloga Jennifer Cusick e pelo 

Professor Jeffrey Morgan no Center for Engineering In Medicine and Surgery, 

Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School and Shriners 

Hospital for Children, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos.  

Foram construídos dois retrovirus que codificavam o TGF-ß1. O primeiro 

retrovírus codificava o TGF-ß1 na sua forma selvagem. Descreve-se aqui como 

selvagem a forma do TGF-ß1 produzida e secretada usualmente pelas células 

humanas, onde  o TGF-ß1 é sintetizado e secretado em sua forma latente. O 

segundo retrovírus codificava o TGF-ß1 em uma forma mutante, onde o TGF-ß1 

não estava ligado à LAP e a LTBP, estando portanto já em sua forma ativa. 
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O vetor retroviral, chamado MFG- TGF-ß1 foi construído em 2 fases para 

remover todas as sequências não codificadoras 5´ e 3´ do DNAc do TGF-ß1 

selvagem. Um fragmento do terminal 5´ do TGF-ß1 (Bgl I to BamHI) foi 

isolado, combinado com um oligonucleotídeo dupla fita (5'-

CATGCCGCCCTCC-3' and 5'-GGGCGG-3') e unido como parte de um ligação 

tripla em um vetor MFG purificado que foi previamente cortado com NcoI e 

BamHI.  Este clone intermediário, contendo o terminal 5´ do TGF-ß1, foi 

cortado com BamHI, tratado com fosfatase intestinal de bezerro e purificado em 

gel. Nessa localização do BamHI foi clonado um produto de PCR do terminal 3´ 

remanescente do DNAc do TGF-ß1. Este produto de PCR foi preparado 

utilizando-se uma sonda ou primer primário (5'-

GAAGTGGATCCACGAGCCCAAGGGCT-3') e um primer reverso (5'-

CTGCTGGATCCAGATCTTCAGCTGCACTTGCAGGAGCG-3'), digerido 

com BamHI e purificado em gel.  

Uma estratégia similar foi realizada para construir um retrovírus MFG que 

codificava a forma mutante do TGF-ß1, que é secretado como uma molécula 

ativa e não requer ativação (Brunner et al, 1989). Neste caso, as cisteínas nas 

posições 223 e 225 foram convertidas em serinas. Estas mutações estão 

localizadas na porção do gene que codifica a LAP, e não alteram a parte madura 

(ativa) da sequência peptídica do TGF-β1. Essas mutações levam a uma 

disrupção da dobra do LAP e impede a formação do complexo TGF-β1-LAP 

(Figura 2).  
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Figura 2. Processo de síntese e secreção do TGF-ß1, evidenciando-se a localização das 
mutações nas posições 223 e 225. 
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As sequências dos vetores resultantes codificando o TGF- ß1 na forma 

selvagem ou latente, e do TGF- ß1 na forma mutante ou ativa foram verificados 

por sequenciamento de DNA. Estes vetores foram transfectados em uma 

linhagem celular empacotadora para gerar linhagens celulares estáveis 

produtoras de retrovírus recombinantes (Figuras 3 e 4). 

 

 
    

  
 

Figura 3. Fibroblastos de ratos produtores de retrovírus que codificam o TGF-β1 na 
forma selvagem (microscopia óptica). Barra: 100 µm. 

 
 
                                                               

  
Figura 4. Fibroblastos de ratos produtores de retrovírus que codificam o TGFβ 1 na forma 
mutante (microscopia óptica). Barra: 100 µm. 

A B 
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A linhagem celular empacotadora era composta de fibroblastos de 

camundongo, chamada de MFG, que após a transfecção tinha os material 

genético do vírus incorporado ao seu DNA, com a produção constante de novos 

vírus, sem que houvesse a destruição da célula quando o vírus fosse liberado. 

Estes vírus produzidos por estas linhagens celulares foram os retrovírus 

utilizados para modificar geneticamente os fibroblastos humanos. 

Além das duas linhagens de células empacotadoras que produziam as duas 

formas de vírus do TGF-β1 foi utilizada uma terceira linhagem, a VPL-GFP 

(Vírus producer line – Green Fluorescent Protein). Esta linhagem era composta 

de fibroblastos de camundongo que produzem um vírus que codifica uma 

proteína específica das águas-vivas, que são fluorescentes. As células infectadas 

com estes vírus tornam-se fluorescentes. Estes vírus serviram de controle da 

infecção dos outros grupos (Figura 5). 

 

 

 

   
 
Figura 5.  Fibroblastos de camundongo produtores de retrovírus que codificam a GFP. A – 
microscopia de contrate de fases. B – luz fluorescente. Barra: 100 µm. 
 
 
 

A B 
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4.3.2. COLETA E ARMAZENAMENTO DE VÍRUS PARA INFECÇÃO 

DOS FH (MORGAN et al, 1995). 

 

As linhagens celulares empacotadoras foram semeadas em placas de 

cultura de 10 cm, com meio de cultura composto por DMEM, 10% de soro de 

bezerro (BCS - Bovine calf serum) (Hyclone) e 1% de solução 

penicilina/estreptomicina. As células foram incubadas a 37oC em meio ambiente 

de 10% de CO2 até atingirem a confluência nas placas, quando o meio de cultura 

foi trocado. Após 24 horas, o meio de cultura, que continha os vírus produzidos 

pelas células, foi removido das placas e filtrado dentro de tubos de 15 ml. Foram 

utilizados filtros de 0,45 µm para filtrar todos os restos celulares e debris do 

meio de cultura, sem filtrar os vírus. As soluções de vírus foram congeladas a -

80oC até sua utilização. 

 

 

 

4.3.3. TRANSFECÇÃO DOS FIBROBLASTOS HUMANOS 

 

4.3.3.1. PRECIPITAÇÃO E RESSUSPENSÃO DOS VÍRUS (LE DOUX et 

al, 2001) 

 

Este procedimento visa aumentar a transdução (índice de transfecção) das 

células. Inicialmente foram feitas duas soluções estoque de Condroitin Sulfato C 

(CSC) (Sigma, Saint Louis, MO, EUA) e Polibrene (PB - Hexadimethrine 

Bromide - 1,5- Dimethyl- 1,5-diazaundecamenthylene polymethobromide) 

(Sigma), na concentração de 8000µg/ml cada, diluídas em água deionizada. 

Essas soluções foram filtradas em filtros de 0,22 µm e armazenadas a 4°C.  
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 Dez ml da solução de vírus armazenados nos tubos de 15 ml a -80oC 

foram descongelados em banho aquecido a 37°C. O CSC foi adicionado à 

solução de vírus para atingir uma concentração final de 80µg/ml e incubado a 

37oC por 10 minutos. A seguir foi adicionado o PB também na concentração de 

80µg/ml e incubado novamente por 10 minutos a 37oC. A solução foi 

centrifugada a 10.000 rpm por 5 minutos em temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi aspirado e descartado. O precipitado foi resuspenso em 1 ml de 

meio de cultura e adicionado às placas de cultura dos fibroblastos humanos 

previamente semeados. 

 

 

4.3.3.2. TRANSFECÇÃO CELULAR 

 

Foram semeados 1.15 x105 FH em placas de 35 mm com meio para 

fibroblasto, e incubados por 24 horas. Após este período, o meio de cultura foi 

removido das placas e as soluções de vírus foram adicionadas após o processo 

de precipitação e ressuspensão (Figura 6).  

    
Figura 6. FH na fase de infecção. Os pequenos grumos ao redor 
das células consistem no precipitado de vírus. Barra: 100 µm. 
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Foram formados os seguintes grupos: 

• Controle (C): fibroblastos não transfectados. 

• Latente (L): fibroblastos infectados com o vírus selvagem/latente do 

TGF-β1. 

• Ativo (A): fibroblastos infectados com o vírus mutante/ativo do TGF-

β1. 

 

Os FH foram incubados com as soluções de vírus por 24 horas a 37°C, em 

meio ambiente de 10% de CO2. A solução foi então removida, as placas lavadas 

uma vez com o meio de cultura normal, e reposto novo meio. 

Após mais 24 horas, as placas de cultura com os fibroblastos infectados 

com GFP foram examinados no microscópio de luz fluorescente para confirmar 

ou não a transfecção. Uma vez confirmada a transfecção (Figura 7), as células 

de todos os grupos foram passadas das placas de 35 mm para placas de 10 cm, e 

incubadas até a confluência. 

 

 
Figura 7. Fibroblastos humanos infectados com o vírus GFP 

(microscopia óptica em luz fluorescente). Barra: 100 µm. 
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4.4. AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TGF-β1 PELOS FH 

 

A avaliação da produção de TGF-β1 pelos fibroblastos humanos 

transfectados deu-se através da técnica quantitativa de sanduiche enzyme-linked 

immunoassay – ELISA (kit QuantikineR, R & D Systems, Minneapolis, EUA).  

Após a confluência nas placas de cultura, os fibroblastos transfectados de 

cada grupo foram tripsinizados, contados em câmara de Neubauer e semeados 

em 10 placas de 10 cm, num total de 40 placas. Os FH foram novamente 

incubados até a confluência e então as placas de cultura foram lavadas uma vez 

com o meio e adicionado um novo meio composto por DMEM, 1% de SFB e 

1% de solução de penicilina/estreptomicina. As células foram incubadas com 

este meio por 48 horas, afim de que todo TGF-β1 presente no meio, que poderia 

advir do SFB, fosse utilizado pelas células. Após este período, o meio foi 

trocado novamente por 10 ml de meio com 1% de FBS e as placas foram 

levadas à incubadora. Foi então iniciado a coleta do meio de cultura para a 

dosagem do TGF-β1.  

Em diferentes intervalos de tempo, foi removido 1 ml de meio de cultura 

de cada placa. Este meio foi acondicionado em tubos de armazenamento do tipo 

ependorf® e imediatamente centifugado a 13.000 rpm por 1 minuto, para retirada 

de qualquer partícula. Os meios de todas as placas foram congelados a - 80oC até 

a mensuração do TGF-β1, que se deram todas ao mesmo tempo para se 

manterem as mesmas condições. O meio de cultura foi colhido das placas com 0 

horas, isto é, logo após a troca do meio, e após 24 e 48 horas da troca do meio, 

formando assim uma curva de secreção de TGF-β1. 

Logo após a última coleta, todas as placas foram lavadas com PBS, as 

células foram tripsinizadas e contadas em câmara de Neubaeur e congeladas 

para utilização nos experimentos posteriores. As células foram contadas para 
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que os resultados da concentração de TGF-β1 nas placas de cultura fossem 

normalizados pelo número de células. 

Os anticorpos utilizados no kit de ELISA detectam somente o TGF-β1 em 

sua forma ativa, sendo que todas as amostras foram ativadas através de 

acidificação com uso de ácido clorídrico (HCl) imediatamente antes da 

dosagem. Para medir os níveis de TGF-β1 nas formas latente e ativa, as 

amostras foram ativadas de acordo com as instruções do fabricante do kit. Para 

medir os níveis de TGF-β1 que foram secretados na forma ativa somente, a 

ativação com HCl não foi realizada. 

O receptor tipo II do TGF-β1 humano, que se liga ao TGF-β1, foi 

colocado na superfície interna dos poços de uma placa de 96 poços. Amostras do 

grupo controle e dos grupos de estudo foram pipetadas dentro das placas e 

qualquer TGF-β1 presente no meio foi ligado pelo receptor tipo II fixados ás 

paredes dos poços. Amostras com padrões de TGF-β1, cujas concentrações já 

são conhecidas, e que são fornecidas prontas no kit, também foram pipetadas nas 

placas. Todas as amostras foram realizadas em duplicatas. Após lavar os poços 

com PBS, um anticorpo policlonal específico para o TGF-β1 foi adicionado às 

placas para “sanduichar” o TGF-β1 imobilizado durante a primeira incubação. 

Após outra lavagem com PBS, para remover qualquer reagente do anticorpo que 

não tenha se ligado, uma solução de substrato, que dá a coloração, foi 

adicionada às placas e a cor se desenvolveu na proporção da quantidade de 

TGF-β1 que foi ligado no primeiro passo (Figura 8).  
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Figura 8. Placa com capacidade de 96 poços com reação de ELISA logo após incubação com 
substrato de coloração. Aqui um exemplo sem duplicatas. A primeira coluna da esquerda para 
direita corresponde ao padrão, com valores mais elevados em cima descrescendo para baixo. 
Nas outras colunas, amostras diversas sendo testadas. Quanto maior a coloração maior será a 
concentração de TGF-β1. 

 

 

O desenvolvimento da coloração foi parado e a intensidade da cor medida 

em um espectofotômetro com densidade óptica estabelecida em 450nm. 

Todos os valores foram normalizados para o volume de meio contido nas 

placas de cultura no momento da coleta, dividido pelo número de células 

presentes nas placas com 48 horas. 

 

 

4.5. AVALIAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR 

 

Para avaliar a taxa de proliferação celular de cada grupo, foram utilizadas 

as células que foram tripsinizadas e contadas em câmara de Neubaeur no 

experimento anterior. Foram semeadas 3 x 103 células em cada poço de placas 
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de 6 poços em meio contendo 10% de SBF, e incubadas por 24 horas. Após 24 

horas, as células de cada grupo foram tripsinizadas e contadas em câmara de 

Neubauer. Este procedimento foi realizado diariamente até a confluência, e após 

a confluência das células nas placas o procedimento foi realizado semanalmente 

até completar 21 dias. Para cada dia de coleta foram semeadas triplicatas para 

cada grupo celular. Durante todo o experimento o meio das placas foi trocado a 

cada 48 horas. 

Fotos das placas foram realizadas no ínício e final dos experimentos para 

documentar as mudanças da morfologia das células na superfície da placa, 

usando microscópio Olympus IX70, com camera Axio Cam MRc, e software 

MRGrab 1.0 (Carl Zeiss Vision GmbH, Alemanha).  

A viabilidade e proliferação também foram testadas com o reagente WST-

1. Esse método é baseado na quebra do sal de tetrazolium WST-1 pelas 

desidrogenases das mitocôndrias das células viáveis em formazan. O aumento 

no número de células viáveis resulta no aumento da atividade geral das 

desidrogenases mitocondriais na amostra. O aumento na atividade da enzima 

leva ao aumento na quantidade do corante formazan, e a absorbância é lida em 

um espectofotômetro. 

As células de cada grupo foram semeadas em placas de 96 poços em 

triplicatas. Foram semeadas 1 x 103 células por poço com 100 µl de meio, e 

incubadas por 24 horas. Após este período, 10µl do reagente WST-1 foi 

adicionado a 3 poços de cada grupo (triplicata) e incubado por 2 horas a 37oC. A 

leitura da densitometria óptica foi feita num leitor de ELISA em 450 nm. O 

mesmo procedimento foi realizado diariamente até completar 7 dias, formando 

assim uma curva de proliferação. 
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4.6. AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE ACTINA α DE MÚSCULO 

LISO 

 

Para avaliar a expressão de actina α pelos 3 grupos de células, as mesmas 

foram semeadas em placas de 60mm e incubadas em meio com 10% de SBF até 

atingirem a sub-confluência, ou seja 80% da superfície da placa. O meio foi  

trocado por novo meio com 1% de SBF e incubado por 48 horas. O meio foi  

trocado novamente por meio contendo 1% SBF e incubado por mais 48 horas. 

Após este período, o meio foi aspirado e as placas lavadas duas vezes com PBS. 

As células de cada grupo foram lisadas através da adição de 1 ml de uma 

solução de sodium docecil sulfato (SDS) (Sigma) a 1% em cada placa. Após a 

adição do SDS as placas foram incubadas por 30 minutos a 37oC. O fundo das 

placas foi raspado com um rodo próprio, afim de desprender todo o material 

existente na placa (células e matriz extracelular). As soluções resultantes foram 

transferidas para tubos de armazenamento e congeladas a -80oC até sua 

utilização. 

 

 

4.6.1. MENSURAÇÃO DO CONTEÚDO PROTEICO DAS AMOSTRAS 

 

Inicialmente, para determinar a expressão proteica foi realizada a 

dosagem da proteína total nas amostras congeladas. Essa determinação é 

realizada como forma de normalizar os valores a serem separados pela 

eletroforese.  

O conteúdo proteico das amostras foi avaliado pelo BCA kit 

(Bicinchoninic Acid Protein Assay kit, Sigma). O princípio da análise é similar 

ao de Lowry (LOWRY et al, 1951), onde ambos se baseiam na formação de um 
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complexo Cu2+-proteína em condições alcalinas, seguida da redução do Cu2+ 

para Cu1+. A quantidade de redução é proporcional ao conteúdo de proteína 

presente na amostra.  

Em uma placa de 96 poços, 25 µl de cada amostra de cada grupo foram 

pipetados em duplicatas em cada poço. Também foram pipetados 25 µl de 

padrão de proteína total, cujos valores já eram conhecidos, fornecidos pelo kit. 

Em cada poço foram então pipetados 200 µl da solução de Ácido Bicinconínico 

(BCA) preparado conforme instruções do kit. A placa foi encubada a 37°C por 

30 minutos, tempo em que existe o desenvolvimento da coloração (Figura 9). 

Após este período a absorbância foi medida em um espectofotômetro calibrado 

em 562 nm, cujo resultado foi expresso em µg/ml. 

 

 

 

Figura 9. Placa de 96 poços com reação para análise proteica 
das amostras com o BCA kit. As 2 colunas à esquerda 
correspondem aos padrões conhecidos, com valores maiores 
acima descrescendo em direção inferior. As outras duas 
correspondem a amostras diversas a serem analisadas. 
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4.7.2. SEPARAÇÃO EM GEL DE POLIACRILAMIDA (SDS-PAGE) 

 

Após a determinação da concentração de proteína total nas amostras 

congeladas, as mesmas foram separadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida, realizada na presença de SDS (SDS-PAGE – polyacrilamide gel 

electrophoresis) (LAMMELI et al, 1970). Se trata de um tipo de eletroforese em 

que as amostras se denaturam por calor na presença de agentes denaturantes: o 

β-mercaptoetanol, que quebra as pontes de sulfeto, e o SDS, que denatura e 

recobre a proteína. As proteínas ficam quebradas em cadeias polipeptídicas 

isoladas. 

O SDS é um detergente que se une às cadeias polipeptídicas denaturadas 

em uma relação de 1,4 gramas de SDS por grama de proteína, unindo-se 

aproximadamente uma molécula de SDS para cada aminoácido da cadeia. Esta 

união maciça de moléculas de SDS bloqueia a carga própria da molécula de 

proteína e confere ao complexo uma carga negativa proporcional a sua massa, 

fazendo com que todas as proteínas cobertas com SDS viagem em direção ao 

ânodo. A separação dos complexos SDS-proteína é proporcional a massa da 

proteína pois todas tem a mesma carga por unidade de massa. Pode-se então 

determinar o peso molecular aparente de qualquer proteína de pesos moleculares 

conhecidos. A mobilidade das proteínas nos géis de poliacrilamida são funções 

lineares do logarítimo de seu peso molecular. 

Os géis de poliacrilamida se formam pela polimerização da acrilamida 

pela ação de um agente “entre-cruzador” (cross-linking), a bis-acrilamida, na 

presença de um iniciador e um catalizador. Nesse trabalho foi utilizada uma 

solução pronta de acrilamida/bisacrilamida a 40% (Sigma). Como agente 

iniciador utilizou-se o TEMED (N,N,N,N'-tetrametilnediamina) (Sigma) e como 

catalizador o íon persulfato (S2O8
-), que se apresentam em forma de persulfato 
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de amônia (Sigma). As soluções de acrilamida foram então degaseificadas 

através de vácuo.  

A porosidade do gel é determinada pelas proporções relativas de 

poliacrilamida, sendo menor o poro quanto mais bisacrilamida versus acrilamida 

se use. A percentagem total de acrilamida/bisacrilamida determina o espectro de 

separação do gel. Habitualmete os géis são denominados em função da 

percentagem de acrilamida/bisacrilamida que contém. Uma menor percentagem 

(maior tamanho do poro), é usada para separar proteínas de um tamanho maior. 

As amostras foram misturadas com tampão de SDS com 125 mM de Tris-

HCl, pH 6.8, 4% de SDS, 20% de glicerol, 2% azul de bromofenol e 5% β-

mercaptoetanol. As amostras foram fervidas a 100oC por 5 minutos. Diferentes 

quantidades de proteína total de cada amostra de cada grupo de células, 5, 10, 15 

e 20 µg de proteína total, assim como 5 µl de padrão de peso proteico 

Magicmark (Invitrogen, EUA), preparadas com o tampão de amostra foram 

submetidas a separação eletroforética em gel de poliacrilamida a 7%. Para a 

separação foi utilizado o aparato Mini-PROTEAN® 3 Cell (Bio-Rad, Hercules, 

California, EUA) (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Mini-PROTEAN® 3 Cell (Bio-Rad). (Figura obtida da 
página da internet da BIO-RAD) 
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4.7.3. WESTERN BLOT 

 

Após a eletroforese, as proteínas devidamente separadas nos géis foram 

eletrotransferidas para uma membrana de nitrocelulose – Hybond ECL 

(Amersham Biosciences Corp, Piscataway, NJ, EUA). Foi utilizado para a 

transferência o aparato Mini Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell (Bio-

Rad) (Figura 11). 

 

 

 

 

Figura 11. Mini Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell da Bio-

Rad. (Figura obtida da página da internet da BIO-RAD) 

 
 

 

Após a eletroforese os géis foram equilibrados na solução tampão de 

transferência por 15 minutos. Este passo facilita a remoção dos sais do tampão 

da eletroforese, que se não forem removidos, podem aumentar a condutividade 

do tampão de transferência e a quantidade de calor gerado durante a mesma. 

Além disso, géis com < 12 % de poliacrilamida encolhem devido ao metanol 
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que faz parte do tampão de transferência, e o equilíbrio permite o gel se ajustar 

ao seu tamanho final antes da transferência. 

Duas placas de esponja, 2 pedaços de papel filtro 3M® e um pedaço de 

membrana de nitrocelulose do tamanho do gel foram molhados no tampão de 

transferência. As esponjas, os papéis filtro, o gel e a membrana foram colocadas 

no cassete conforme a Figura 12. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de montagem do cassete para a transferência das 
proteínas do gel de poliacrilamida para a membrana de nitrocelulose. 

 

 

Eletrodo positivo 

Eletrodo negativo 

esponja 

esponja 

esponja 

esponja 
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O cassete foi colocado no aparato e a transferência foi feita durante 12 

horas, a 4oC, com o aparelho regulado em 30Vn e 90 mA. O tampão de 

transferência utilizado no compartimento era composto de 25 mM Tris, 192 mM 

glicina e 20% metanol. Após a transferência, as membranas foram retiradas do 

aparelho e lavadas com PBS para remover qualquer fragmento de acrilamida 

que tenha se desprendido. 

 As membranas foram então bloqueadas por 2 horas com tampão de 

bloqueio composto de PBS com 5% leite em pó desnatado Carnation® (Nestlé) e 

0,05% Tween 20 (Sigma), em temperatura ambiente. As membranas foram 

então incubadas com anticorpo monoclonal de camundongo anti-actina α de 

músculo liso, clone 1A4 (Sigma), diluído 1:4000 em tampão de bloqueio por 2 

horas, em temperatura ambiente.  

Após a incubação com o anticorpo primário, as membranas foram lavadas 

3 vezes por 5 minutos cada em PBST (PBS com 0,05% de Tween 20). As 

membranas foram incubadas por 1 hora com anticorpo secundário de cabra anti-

camundongo conjugado com peroxidase (Chemicon, Temecula, CA, EUA) 

diluído 1:10.000 em tampão de bloqueio, em temperatura ambiente.  

As membranas foram novamente lavadas 3 vezes com PBS, e incubadas 

em Supersignal West Pico substrato quimoluminescente (Pierce, Rockford, IL, 

EUA) por 5 minutos. Esta solução se liga a peroxidase que está ligada à 

membrana. Onde houver a reação proteína-anticorpo primário-anticorpo 

secundário, o local ficará fluorescente. As membranas foram então expostas a 

filmes X-OMAT Kodak (Kodak, Rochester, Nova Iorque, EUA) e revelados.  

As mesmas membranas tiveram a superfície lavada com solução de 2% 

SDS, 100mM mercaptoetanol em 62.5mM Tris-HCl, pH 6.8 por 30 min a 70oC, 

para a retirada da reação anterior, com o objetivo de realizar uma nova análise 

na mesma membrana sem a interferência do resultado anterior. 
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 As membranas foram submetidas ao mesmo procedimento descrito 

anteriormente, substituindo-se o anticorpo primário por um anticorpo 

monoclonal de camundongo anti actina β, clone AC-15 (Sigma), diluído 1:5000 

em tampão de bloqueio. A actina β foi utilizada como controle da actina α para 

assegurar que uma possível diferença não fosse devido à quantidade de amostra 

colocadas nas canaletas durante a eletroforese. 

Para quantificação das bandas, os filmes correspondentes a cada Western 

Blot foram fotografados utilizando-se o sistema KODAK Electrophoresis 

Documentation and Analysis System 290 (EDAS 290) (Kodak).  

As imagens resultantes foram densitometradas e analisadas com o 

software Image J (National Institute of Health, EUA), obtendo a média dos 

valores de pixels das áreas das bandas. 

 

 

4.8. AVALIAÇÃO DA CONTRAÇÃO DE GÉIS DE COLÁGENO 

 

Antes da preparação dos géis de colágeno, 5 ml de uma solução de 0,1% 

de albumina sérica bovina (Sigma) diluída em PBS, foi adicionada a cada poço 

de uma placa de 6 poços, e incubadas por 1 hora a 37oC. Esta solução foi 

adicionada aos poços para facilitar o desprendimento dos géis da superfície das 

mesmas. 

Para cada poço da placa de cultura, foi preparada uma quantidade 

determinada da solução de colágeno. Sendo assim, 1,4 ml de colágeno dérmico 

bovino Vitrogen (Cohesion, Palo Alto, CA, EUA) foi misturado com 0,4 ml de 

DMEM 5x em um tubo de 15 ml previamente resfriado em gelo.  

O DMEM 5x foi preparado previamente através da adição de 1 envelope 

de preparado para DMEM (Gibco), que é suficiente para um litro de volume 

final, com metade desse volume requerido, isto é 500 ml.  
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O pH da solução de colágeno foi então ajustado entre 7.2 e 7.5 utilizando-

se solução estéril de HCl ou NaOH, e mantida no tubo em um recipiente com 

gelo.  

As células dos 3 grupos foram tripsinizadas de uma placa de cultura pré-

confluente, contadas, centrifugadas e o botão de células ressuspenso em meio de 

cultura para formar concentração final de 5 x 105 células para cada 0,2 ml de 

meio. Foi adicionado 0,2 ml dessa solução de meio com células à solução 

colágeno-DMEM que estava no tubo dentro do gelo, e misturada com delicadeza 

para evitar a formação de bolhas.  

As placas foram removidas da incubadora e a solução de albumina 

aspirada. A solução de colágeno foi colocada nos poços das placas e levadas à 

incubadora (atmosfera de 5% de CO2 a 37oC) por 60 min para tornarem-se géis. 

As placas foram então levadas ao fluxo laminar e os géis de colágeno foram 

liberados das superfícies da placa utilizando-se uma espátula estéril (Figura 13). 

 

 

 

 

Figura 13. Géis de colágeno nas placas de 6 poços, e liberação do gel 
da superfície da placa. 
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Para possibilitar a contração dos géis, 4 ml de meio sem SBF foi 

adicionado a cada poço da placa. Assim, os géis ficaram flutuantes no meio 

permitindo a ação dos fibroblastos nessa matriz de colágeno. As placas foram 

incubadas em 10% CO2 a 37oC, e o meio trocado a cada 48 horas.  

Para medir a contração dos géis, as placas de cultura foram posicionadas 

sobre uma régua transparente sobre uma superfície opaca, e o diâmetro dos géis 

medidos. Os valores dos diâmetros foram avaliados como a média dos valores 

do maior e menor eixo (PINS et al, 2000). Este procedimento foi realizado 

diariamente até se completar 6 dias. Para cada grupo celular foram preparados 3 

geis (triplicata). 

 

 

4.9. IMPLANTE DAS CÉLULAS EM CAMUNDONGOS ATÍMICOS 

 

4.9.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS 

 

Para o implante das células foram utilizados camundongos atímicos da 

linhagem NCr athymic outbread (Tac:Cr: (MCr)-Fox1nu), homozigotos, 

machos, entre 5 e 6 semanas de vida (Taconic, Germatown, NY, EUA). Os 

animais foram mantidos em gaiolas com temperatura, ar, e comida específicos 

para as condições desses animais, no Animal Care Facilities da Brown 

University. Os animais foram aclimatados nas depêndencias da Brown 

University por 1 semana antes de serem submetidos a qualquer procedimento. 

Todos os procedimentos foram aprovados pelo Brown University Animal Care 

Committee (Anexo) e foram seguidas as normas de acordo com o Guia para 

Cuidado e Uso de Animais de Laboratório , do National Institute of Health 

(NIH) dos EUA (Guide For The Care And Use Of Laboratory Animals).  
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Foram realizados 2 grupos de experimentos com 14 animais cada 

(duplicata). Em cada experimento haviam 7 dias de sacrifício sendo utilizados 2 

animais em cada dia. Em cada animal foram injetadas duplicatas de cada grupo 

celular e controles (Figura 14).  

 

 

 

 

Figura 14. esquema de injecção dos grupos de células e controle 
no dorso do camundongo atímico. 

 

 

 

Como se vê na Figura 14, em cada lado do dorso do animal, foi injetado 

duplicatas do veículo (DMEM), as células do grupo controle, ou seja 

fibroblastos dérmicos humanos não modificados geneticamente, e os dois grupos 

DMEM DMEM 

Cels controle 
Cels controle 

Cels TGF-β1 latente 
Cels TGF-β1 latente 

Cels TGF-β1 ativo 
Cels TGF-β1 ativo 
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de células transfectadas. Portanto para cada dia de sacrifício, com 2 animais 

cada, haviam 4 áreas injetadas para cada grupo de célula. 

No total foram utilizados 28 animais em 2 grupos de 14, sendo cada um 

injetado com duplicatas de cada grupo de células, totalizando 8 injeções para 

cada grupo para cada dia de eutanásia. 

 

 

4.9.2. PREPARO DAS CÉLULAS PARA IMPLANTAÇÃO 

 

Os fibroblastos do grupo controle e dos 2 grupos de estudo foram 

semeados em garrafas triplas (500 cm2) e incubadas até a confluência. As células 

foram tripsinizadas, contadas e centrifugadas. O botão de células foi ressuspenso 

em DMEM para formar uma concentração final de 1 x 106 cels para cada 0,1 ml 

de DMEM dentro de um tubo de armazenamento do tipo ependorf®. 

 

 

4.9.3. IMPLANTAÇÃO DAS CÉLULAS NOS CAMUNDONGOS 

 

Todo o procedimento foi realizado dentro de uma cabine de fluxo laminar 

visto a condição imunológica dos animais, e todo e qualquer material utilizado 

foi esterilizado previamente ao procedimento.  

Os animais foram levados para o fluxo laminar dentro de suas respectivas 

gaiolas, onde todo o material já estava preparado. Durante todo o procedimento 

foi necessário o uso de vestimenta apropriada pelo cirurgião (gorro, máscara, 

macacão especial, propés e luvas estéries).  

Cada animal foi colocado dentro de uma câmara de anestesia e submetido 

a anestesia inalatória com isofluorane (Baxter, Deerfield, IL, EUA). O 

anestésico era injetado dentro da câmara através de um sistema ligado a 
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oxigênio. Uma vez anestesiado, o camundongo era colocado sobre um campo 

cirúrgico fora da câmara com a face dentro de um bocal próprio para ao 

manuntenção da anestesia (Figura 15). Este bocal também era conectado no 

sistema de oxigênio, que distribuía um fluxo contínuo de anéstesico. Para a 

indução na câmara foram utilizados infusão de 3 litros/minuto da mistura 

oxigênio/ isofluorane e para a manutenção no bocal, 2 litros/minuto. 

 

 

   

   

 

Figura 15. A- cabine de fluxo laminar e carrinho de anestesia. B – câmara de anestesia. C- 
camundongo anestesiado dentro da camara. D- bocal próprio para manutenção da anestesia. 
 

Inicialmente o dorso do animal foi submetido à limpeza com uma gaze 

embebida em álcool a 70% (Webcol®, Kendall, Mansfield, MA, EUA), e a 

antissepsia feita com Iodine, também em todo dorso do animal.  

A B 

C D 
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O volume da suspensão de células a ser injetado em cada ponto, 0,1 ml 

com 1 x 106 cels, foi então aspirada dentro de uma seringa de 1ml de capacidade 

(Becton-Dickinson, Frankin Lakes, NJ, EUA). Utilizando-se uma agulha de 28 

gauge, já conectada na seringa, a suspensão foi injetada intradermicamente no 

dorso do animal. Após cada injeção, o local era marcado com caneta de tinta 

permanente para indicar a localização (Figura 16).  

 

 

 

 

  

Figura 16. Injeção intradérmica no dorso do animal. 
 

 

 

Ao final do procedimento o dorso do animal foi envolto com adesivo 

TegadermTM (3M, St. Paul, MN, EUA) para evitar que o animal mexesse nas 

áreas injetadas.  

Todos os animais sobreviveram ao procedimento e mativeram-se vivos 

até o dia do sacrifío. 
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4.9.4. EUTANÁSIA 

 

Os animais foram mantidos em gaiolas nas mesmas condições descritas 

anteriormente até o dia da eutanásia. A cada data programada, após 3, 7, 10, 14, 

21, 28 e 56 dias da injecção, 2 animais eram sacrificados através de  inalação de 

dióxido de carbono.  

Os animais foram colocados individualmente dentro de uma câmara 

conectada a uma fonte de CO2. O gás foi injetado na câmara gradualmente a 

baixo volume até que o animal parassse de respirar. Após a parada da 

respiração, o volume foi aumentado a >70% por no mínimo 7 minutos. Após a 

constatação da morte do animal pela ausência de batimentos cardíacos, os 

mesmos foram levados à mesa de dissecção. 

A pele do dorso de cada animal foi incisada em sua espessura total ao 

redor do grupo das áreas injectadas com as células, nos locais demarcados com a 

caneta de tinta permanente. Os fragmentos de pele retirados foram fotografados 

em sua face interna para análise da área injetada. Cada área de cada tipo de 

célula foi dissecado isoladamente, isto é, feita incisão ao redor de cada local de 

injeção de cada tipo de célula.  

Cada animal apresentava 2 áreas injetadas com cada tipo de célula e 

controle. Uma das áreas foi embedida em formalina a 10% para realização de 

histologia. A outra peça foi embebida em meio para corte, Tissue-Tek (O.C.T. 

Compound, Sakura Finetek Inc, Torrence, CA, EUA) e congelada a -80oC, para 

realização de imuno-histoquímica. 
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4.10. HISTOLOGIA 

 

Para a avaliação histológica das áreas injetadas as amostras de tecidos 

coletadas em cada dia foram enviadas para Nancy Carter do Departamento de 

Medicina da Brown University e lá processadas. Foram realizados cortes e 

corados com a técnica de Hematoxilina-eosina. 

Todos os fragmentos recebidos foram desidratados em álcool etílico e 

clareados em xilol. Após esse processo, as amostras de tecido foram embebidas 

em parafina para confecção dos blocos. Para o preparo das lâminas, os blocos 

foram cortados por meio de micrótomo calibrado para cortes de 5 µm de 

espessura. Após sua confecção, as lâminas foram coradas pelo método de 

hematoxilina e eosina (HE) e, então, realizada a leitura em microscópio óptico 

comum. 

 

4.11. IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

As amostras de tecido embebidas no meio para corte e congeladas a -80oC 

foram destinadas à realização de imuno-histoquímica. A imuno-histoquímica foi 

realizada para a confirmação da presença de células humanas nas amostras de 

tecido. Para este teste foi usado um anticorpo anti proteína do citoesqueleto 

celular humano, a vimentina. Apenas as células humanas presentes no momento 

da eutanásia seriam coradas pelo método. Para avaliar a constituição da matriz 

extracelular produzida pelas células do grupo ativo, foi utilizado um anticorpo 

anti-colágeno do tipo I humano e anti-fibronectina, fração IST-9. A avaliação da 

produção de matriz foi realizada apenas nas peças onde houve formação de 

nódulos. 
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As amostras congeladas em blocos de meio para corte foram cortadas por 

meio de micrótomo Leica CM 1510 cryostat (Leica, Houston, Texas, EUA) 

calibrado para cortes entre 8 e 10µm de espessura. Os cortes foram colocados 

imediatamente em lâminas superfrost plus (VWR International, Bridgeport, 

New Jersey, EUA) e mantidas a -80oC até a sua utilização. Todos os blocos 

congelados com todas as amostras foram cortados e congelados previamente a 

realização do procedimento. Isto foi realizado porque todas as amostras devem 

ser realizadas ao mesmo tempo para manter as mesmas condições em cada 

lâmina. 

Os tecidos nas lâminas foram fixadas mergulhando-se as mesmas em um 

compartimento com acetona a -20oC por 5 minutos. As lâminas foram retiradas 

do compartimento e lavadas com PBS por 3 vezes. Foi preparada uma solução 

de 4 partes de metanol para 1 parte de uma solução de 12% de H2O2 em PBS. As 

lâminas foram mergulhadas nessa solução por 20 minutos para bloquear a 

atividade da peroxidase endógena do tecido. As lâminas foram novamente 

lavadas em PBS por 3 vezes. Foram então colocadas em um compartimento 

próprio para realização de imuno-histoquímica, que mantém a humidade do 

tecido, prevenindo assim o ressecamento das lâminas (Figura 17). Todo restante 

do procedimento foi realizado com as lâminas dentro destes compartimentos. 

 

 
Figura 17. Compartimento para realização de imuno-histoquímica. 
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Sobre cada fragmento de tecido fixado às lâminas, foram pipetados 

tampão de bloqueio, composto de PBS com 5% de albumina sérica bovina 

(Sigma) e 10% de soro de cabra (Sigma), o suficiente para cobrir o tecido. Os 

cortes foram incubados neste tampão por 1 hora, para bloquear locais de ligação 

não específicos.  

Após este período, o tampão foi drenado, e os cortes foram incubados da 

mesma forma com um anticorpo monoclonal de camundongo anti-vimentina, 

clone V9 (Dakocytomation, Carpinteria, CA). O anticorpo foi diluído 1:50 em 

tampão de bloqueio e incubado nos tecidos por 1 hora em temperatura ambiente. 

Foram lavadas mais 3 vezes em PBS e incubadas novamente com tampão de 

bloqueio por 30 min. 

Após o segundo bloqueio foi adicionado o anticorpo secundário. Este foi 

preparado com anticorpo de cabra anti-camundongo conjugado a peroxidase 

(Chemicon), diluído 1:2500 em solução de bloqueio e incubados por 30 

minutos. As lâminas foram lavadas por 3 vezes em PBS e o resultado revelado. 

Para revelar os resultados da reação foi pipetado sobre os cortes o 

substrato cromógeno 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidine (TMB) (Vector, Burlingame, 

CA), preparado conforme instruções do kit, que foi incubado sobre os tecidos 

por 10 minutos. Este substrato confere às células com reação positiva uma 

coloração azulada. Após a incubação, as lâminas foram lavadas em água 

corrente por 5 minutos, lidas e fotografadas. 

Para a avaliação do colágeno, cortes seriados da peça cirúrgica do grupo 

ativo retirada após 10 dias da implantação foram submetidos à mesma sequência 

do procedimento acima citado. O anticorpo primário usado foi um anticorpo 

monoclonal de camundongo anti-colágeno tipo I (Chemicon), diluído 1:20 em 

solução de bloqueio. Os cortes foram incubados neste caso por 12 horas a 4oC. 

O mesmo anticorpo secundário foi usado porém diluído 1:1000, e incubado 

durante 4 horas em temperatura ambiente. Foram então revelados com o 
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substrato cromógeno 3,3”-diaminobenzidine (DAB) (Vector), preparados 

conforme instruções do kit. Este substrato confere às células positivas para a 

reação uma cor marrom, e foi incubado sobre os cortes por 10 minutos. 

Para avaliação de fibronectina, cortes seriados também foram submetidos 

à imuno-histoquímica conforme descrito anteriormente. Os cortes foram 

incubados com um anticorpo primário de camundongo anti-Fibronectina, fração 

IST-9 (AbCam, EUA), diluído em tampão de bloqueio 1:200. O anticorpo 

primário foi incubado nos tecidos por 1 hora em temperatura ambiente. Foi 

utlizado o mesmo anticorpo secundário diluído 1: 2000 em tampão de bloqueio 

durante 30 minutos em temperatura ambiente. O substrato cromógeno utilizado 

foi o TMB de igual maneira a descrita anteriormente. 

Controles negativos foram preparados para as 3 reações, vimentina, 

colágeno e fibronectina, utilizando cortes seriados colocados sobre a mesma 

lâmina, que foram tratados somente com anticorpo primário, ou anticorpo 

secundário ou o substrato.  

As lâminas foram analisadas e fotografadas em microscópio Olympus 

IX70, com camera Axio Cam MRc, e software MRGrab 1.0 (Carl Zeiss Vision 

GmbH). 

 

 

4.12. MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

A análise estatística das amostras foi realizada utilizando-se análise de 

variância (ANOVA). Fixou-se o nível de 0,05 ou 5% para rejeição da hipótese 

de nulidade, assinalando-se os valores significantes, ainda que o valor de p 

observado esteja relatado para cada aplicação. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. PRODUÇÃO DE TGF-β1 

 

Nas amostras ativadas através da acidificação, as células transfectadas 

com a forma latente acumularam 18 vezes mais TGF-ß1 do que as células 

controle após 48 horas, e as células transfectadas com a forma mutante ativa 

acumularam 21 vezes o valor em 48 horas (Figura 18). A taxa de produção total 

de TGF-ß1 (latente + ativo) foi de 2,6 ng/106células/48h para células controle, 

48,5 ng/106células/48h para as células expressando a forma latente, e 56,7 

ng/106células/48h para as células expressando a forma ativa. 
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Figura 18. Produção de TGF-ß1 por fibroblastos humanos transfectados com 
vírus  codificando TGF-ß1 na forma latente e ativa, através do tempo. 
Amostras ativadas.  * p ≤ 0,001. 

* 
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Para determinar quanto TGF-ß1 foi secretado pelas células na forma ativa, 

as amostras não foram ativadas (Figura 19). As células expressando o TGF-ß1 

na forma latente acumularam a mesma concentração de TGF-ß1 ativo que as 

células controle (0,22 ng/106células/48h). Por outro lado, as células expressando 

o TGF-ß1 na sua forma ativa produziram 300 vezes a concentração quando 

comparado com os outros dois tipos celulares (67,2 ng/106células/48h). 
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Figura 19. Produção de TGF-ß1 por fibroblastos humanos transfectados com 
vírus  codificando TGF-ß1 na forma latente e ativa, através do tempo. 
Amostras não ativadas.  * p ≤ 0,001. 

 

 

 
Os resultados mostram que a transfecção celular foi efetiva e que as 

células transfectadas com o vírus na forma mutante estão produzindo TGF-ß1 na 

forma ativa. 
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5.2. PROLIFERAÇÃO CELULAR 

 

Para determinar se a expressão do TGF-ß1 alterava a proliferação celular, 

as células controle e modificadas geneticamente foram semeadas em placas de 6 

poços, tripsinizadas e contadas diariamente (Figura 20). Nas primeiras 48 horas 

a taxa de proliferação foi semelhante nos 3 tipos celulares. Após 2 dias, as 

células controle e as expressando o TGF-ß1 na forma latente proliferaram de 

forma comparável e atingiram a confluência nas placas de cultura após 5 dias. 

Em contraste, as células expressando o TGF-ß1 na forma ativa proliferaram 

mais lentamente, e necessitaram de 48 horas adicionais para atingirem a 

confluência. O tempo de duplicação das céluals controle e latente foi ao redor de 

20-24 horas comparado com 48 horas das células ativas. 
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Figura 20. Curva de crescimento dos grupos celulares conforme o tempo 
através da contagem de células.  As barras representam o desvio padrão da 
triplicata.* p ≤ 0,001. 
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Resultado semelhante a esta curva foi encontrado quando realizada a 

análise com o WST-1. Da mesma forma, a diferença principal na proliferação se 

deu após 4-5 dias de cultivo (Figura 21). 
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Figura 21. Curva de crescimento dos grupos celulares conforme o tempo 
utilizando-se o WST-1. As barras representam o desvio padrão da 
triplicata. * p ≤ 0,001. 

 

 

Após atingirem a confluência nas placas, as células foram acompanhadas 

em cultura e contadas com 14 e 21 dias para avaliação da proliferação e da 

morfologia das células nas placas de cultura. As células expressando o TGF-β1 

na forma ativa mantiveram taxa de proliferação menor que as células controle e 

as do grupo latente, e após 21 dias apresentavam metade do número de células 

(60 x 104 células/poço) em relação aos outros dois 2 grupos (111 x 104 células 

/poço) (Figura 22).  
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Figura 22. Curva de crescimento dos grupos celulares conforme o tempo 
através da contagem de células.  As barras representam o desvio padrão da 
triplicata.  * p ≤ 0,001. 

 
 

 

 

Nos primeiros dias, a morfologia foi semelhante nos 3 grupos celulares. 

Uma semana após atingirem a confluência, as células do grupo ativo começaram 

a formas agregados celulares que cresceram conforme o tempo, ao contrário das 

células controle e latente, que mantiveram um padrão uniforme de distribuição 

nas placas (figura 23).  
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Figura 23. Microscopia óptica das células controle e transfectadas com os vírus codificando o TGF-β1 na forma 

latente e ativa, após 2 dias e 21 dias em cultura. Barra: 100 µm.
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Nota-se na figura 23 o aglomerado de células formado pelo grupo 

ativo após 21 dias em cultura, com grande concentração de células no ponto 

central e as áreas ao redor com poucas células. A Figura 24 mostra com mais 

detalhes a formação dos aglomerados celulares nas placas de cultura pelas 

células do grupo ativo. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Microscopia óptica em microscópio de contraste de fases mostrando a formação de 
aglomerados celulares formados pelas células do grupo ativo na superfície das placas de 
cultura após 21 dias. Barra: 200µm. 
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5.3. EXPRESSÃO DA ACTINA α DE MÚSCULO LISO 

 

 

Na avaliação inicial, observou-se que as células ativas tinham níveis de 

expressão de actina α maior quando comparado com as células controle e 

latente. A mesma membrana foi lavada para retirada do anticorpo contra actina α 

e testada para actina β, mostrando que a diferença na produção de actina α não 

foi causada por erros na preparação dos géis, pois os níveis de actina β foram 

comparáveis entre os 3 grupos celulares (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Western Blot para avaliação de actina α de músculo liso e actina β com 
proteína total de 5 e 10 µg nos grupos de células. C-controle; L-latente e A-ativo. 
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Para estimar o aumento da expressão de actina, diferentes quantidades de 

proteína total dos lisados celulares, 5, 10, 15 e 20µg, foram testados através do 

Western Blot. A avaliação dos resultados através da densitometria, mostram que 

os níveis de actina foram de 2 a 3 vezes mais altos nas células ativas em 

comparação com os outros dois tipos celulares (Figura 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Western Blot para avaliação de actina α com proteína total de 5, 10, 15 e 20 

µg nos grupos de células. 
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5.4. CONTRAÇÃO DOS GÉIS DE COLÁGENO 

 

Os géis de colágeno foram rapidamente contraídos por todos os grupos 

celulares nas primeiras 24 horas. Porém esta contração foi mais importante nos 2 

grupos de células transfectadas, que contraíram os géis de um diâmetro inical de 

3,3 cm para menos de 2,2 cm nas primeiras de 24 horas. Os géis com as células 

latente e ativa contraíram de 3,3 para 1,8 cm e de 3,3 para 1,7 cm 

respectivamente, em comparação com as células controle que contraíram de 3,3 

para 2,7 cm nas 24 horas iniciais (Figura 29).  
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Figura 29. Curva de contração de géis de colágeno sem células e semeados com 
células controle e células modificadas geneticamente, através do tempo. As barras 
representam o desvio padrão da triplicata. * p ≤ 0,001. 
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No final das 144 horas a contração foi maior nas células ativas (32% do 

seu diâmetro inicial), comparado com as células latente (58%) e controle (63%) 

(Figura 30). 

 

 

 

 

 

Figura 30. Géis de colágeno flutuantes em placas de 6 poços, 
após 144 horas. A-sem células; B-controle; C-latente; D-ativo 
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5.5. IMPLANTE DAS CÉLULAS MODIFICADAS GENETICAMENTE  

 

Para avaliar o crescimento e organização tecidual in vivo, as células 

controle, as modificadas geneticamente, e o controle do veículo foram 

implantados por injeção intradérmica em camundongos atímicos. As áreas 

injetadas foram excisadas, e fotos foram tiradas da face interna da pele logo após 

a excisão (Figura 29). 

Três dias após o implante, as células do grupo latente e ativo formaram 

nódulos macroscópicos que eram visíveis tanto no lado interno quanto externo 

da pele.  

Após 7, 10 e 14 dias do implante, os nódulos eram evidentes apenas nas 

células do grupo ativo, e os mesmos apresentavam uma vascularização 

macroscópica aumentada, principalmente com 7 dias. Quando comparados com 

o tamanho no sétimo dia, os nódulos formados pelas células ativas eram um 

pouco menores com 10 e 14 dias, e pareciam estar contraídos e com consistência 

mais firme.  

Após 21 dias, os nódulos não eram evidentes macroscopicamente em 

nenhum tipo celular. 

A formação de nódulo não foi evidente com o grupo controle e no 

controle do veículo de injeção em nenhum dos dias de sacrifício. 

Estes achados foram evidenciados em aproximadamente 90% dos 

animais, com mínima variação no tamanho, tempo de formação e 

desaparecimento do nódulo. 
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      Controle      Ativo      Latente       Veículo   

   

           

    

    

    

    

    
 

Figura 29. Fotografias da face interna da pele de espessura total do dorso dos 
camundongos, evidenciando as áreas injetadas com a os grupos de células em 
estudo. As flechas indicam a formação de nódulos.

7 Dias 

10 Dias 

28 Dias 

14 Dias 

1 cm 

1 cm 

3 Dias 

21 Dias 

56 Dias 

1 cm 



 
 

63

Na Figura 29 nota-se a formação de nódulos no grupo ativo nos dias 3 a 

14. Nota-se também a intensa vascularização no primeiro dia de sacrifífio que se 

segue nos dias 7 e 10, diminuindo conforme o desaparecimento do nódulo. Na 

figura, a foto do terceiro dia representa o resultado mais acentuado em todos os 

animais. Neste animal a reação vascular foi intensa e a formação de um tecido, 

representado pela área mais esbranquiçada, também foi intensa. A formação de 

um nódulo pelo grupo latente não está evidente neste caso.  

A Figura 30 mostra o resultado em outro animal após 3 dias, com uma 

maior formação nodular que o animal na Figura 29, mas também com uma 

importante reação vascular. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Fotografias da face interna da pele de espessura total do dorsodo 
camundongo após 3 dias do implante de células. As flechas indicam a 
formação de nódulos. 

 

 

 

ATIVO 

LATENTE 



 
 

64

5.6. ACHADOS HISTOLÓGICOS 

 

Para examinar sua organização, as áreas injetadas foram avaliadas através 

de cortes corados com hematoxilina-eosina (Figura 31 e 32).  

Com 3 e 7 dias de implante, as áreas dos 3 grupos de células puderam ser 

identificadas, mesmo que as células controle não tivessem formado nódulos 

macroscopicamente visíveis. Nestes dias, as áreas injetadas de todos os grupos 

tinham grande número de células, sendo que as áreas do grupo ativo eram 

maiores. Todas as áreas injetadas apresentavam pouca organização tecidual. As 

áreas injetadas das células controle e latente estavam mais espalhadas, ao 

contrário das células ativas que se apresentavam numa formação mais esférica. 

Comparada com as células controle, a presença de vasos sanguíneos era mais 

importante no grupo ativo, seguido pelo latente. 

A partir do décimo dia, era difícil identificar com certeza as áreas 

injetadas das células controle e do grupo latente, ao contrário das células do 

grupo ativo que formavam nódulos distintos, mais evidentes com 14 dias. Neste 

dia, a densidade celular dos nódulos era menor que nos dias anteriores não sendo 

homogênea. Os nódulos tinham maior concentração celular na periferia com 

diminuição em direção ao centro do nódulo. O nódulo também estava 

“encapsulado” por tecido conectivo. Também nessa fase os vasos sanguíneos 

estavam localizados predominantemente na periferia dos nódulos.  

Os nódulos formados pelas células ativas persitiram até 28 dias mas 

diminuiram consideravelmente em tamanho. Com 56 dias de implante nenhum 

nódulo foi evidenciado tanto macro quanto microscopicamente nos 3 grupos 

celulares. 

Não foi evidenciada nenhuma reação ou formação tecidual nas áreas 

injetadas apenas com o veículo. 
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        CONTROLE              LATENTE                          ATIVO 

      

     

     
Figura 31. Microscopia óptica. Cortes corados com hematoxilina-eosina após 3, 7 e 10 dias do implante dos 3 grupos celulares. Barra: 
100 µm. 
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         CONTROLE             LATENTE                          ATIVO 

        

        

         
Figura 32. Microscopia óptica.Cortes corados com hematoxilina-eosina após 14, 21 e 28 dias do implante dos 3 grupos celulares. 
Barra: 100 µm.
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5.7. IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

Para identificar definitivamente se haviam e onde se encontravam as 

células humanas, cortes frescos congelados foram avaliados com um anticorpo 

monoclonal que reconhece a vimentina humana e que não tem reação cruzada 

com a do camundongo.  

A histoquímica confirmou que em todos os dias de sacrifício, para todos 

os grupos, havia a presença de células humanas (Figura 33 e 34). Mesmo nas 

áreas onde não houve a formação de nódulos visíveis haviam células humanas. 

Notou-se que em todos os dias analisados, as células controle e do grupo 

latente estavam em menor número que as do grupo ativo. Estas células estavam 

sempre entremeadas nos tecidos do camundongo, principalmente na derme 

reticular e no paniculus carnosus. Em nehum dos dias para estes dois grupos 

celulares houve a formação de nódulos ou reação tecidual ao redor das células 

implantadas. 

As células do grupo ativo por sua vez estavam geralmente confinadas em 

um nódulo. Isto foi bem visível nos dias 10, 14 e 21 após o implante. Notou-se 

que a maior parte das células estavam sempre mais concentradas na periferia 

desses nódulos, entremeadas por um tecido conectivo, e que gradulamente o 

número de células foi descrescendo assim como o tamanho dos nódulos. A 

reação também revelou que as células apresentavam claramente um limite com 

os tecidos adjacentes e com as células que encapsulavam o nódulo. 

Os resultados com 3 e 7 dias foram semelhantes sendo aqui mostrados os 

resultados com 7 dias. Com 56 dias foram encontradas poucas células humans, 

comparáveis ao dia 28, porém sem a formação de nódulos.
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     CONTROLE           LATENTE                       ATIVO 

        

     

       
Figura 33. Cortes frescos congelados avaliados através de imunohistoquímica para vimentina humana e corados com TMB. 
Barra: 100 µm 
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     CONTROLE           LATENTE                       ATIVO 

       

        
 

Figura 34. Cortes frescos congelados avaliados através de imunohistoquímica para vimentina humana e corados com TMB. As células 
humanas estão coradas em azul. Barra: 100 µm 
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Para esclarecer se as células estavam ativamente produzindo matriz extra-

celular e do que era composto o tecido que compunha os nódulos, cortes 

seriados do grupo ativo com 10 dias após a injeção, um dos dias onde a 

formação do nódulo foi mais evidente macro e microscopicamente, foram 

avaliados para produção de colágeno tipo I humano (Figura 35). Notou-se que a 

produção estava presente e foi maior onde existia maior concentração de células 

humanas. Mas ainda assim, todo nódulo não era composto por colágeno do tipo 

I. 

 

 

 

   
 
Figura 35. Cortes frescos congelados avaliados através de imuno-histoquímica. A 
esquerda um corte testado para vimentina humana e corado com TMB. As células 
humanas são coradas em azul. A direita corte seriado avaliado para colágeno do tipo I 
humano e corado com DAB. A coloração amarronzada corresponde ao colágeno. Barra: 
100 µm. 
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Também em cortes seriados do grupo ativo com 14 dias, onde a formação 

do nódulo era também evidente, avaliou-se a presença de fibronectina fração 

IST-9. Notou-se uma distribuição homogênea por todo nódulo, não havendo 

relação com a localização das células. A fibronectina era muito mais abundante 

que o colágeno do tipo I (Figura 36). 

 

 

   

   

 

Figura 36. Cortes frescos congelados avaliados através de imunohistoquímica. A 
esquerda (A e C) cortes testado para vimentina humana e corados com TMB. As células 
humanas são coradas em azul. A direita (B e D) cortes seriados avaliados para 
fibronectina IST-9 humana e corado com TMB. Todo tecido corado em azul corresponde 
a fibronectina. Barra: 100 µm. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

A fibrose durante o processo de cicatrização da pele se apresenta 

clinicamente como quelóide e cicatriz hipertrófica. O quelóide, forma mais 

exuberante desse processo, se desenvolve exclusivamente em humanos, com a 

mesma prevalência em homens e mulheres, e maior incidência na segunda 

década de vida. É encontrado em todas etnias mas indivíduos negros, hispânicos 

e asiáticos são mais susceptíveis. Aparece geralmente 3 meses após a injúria 

podendo permanecer por anos. Os sintomas de dor e prurido local são variáveis 

assim como as queixas sobre o aspecto estético. Pode surgir após traumas, 

inflamações, queimaduras e cirurgias (ROCKWELL et al, 1989; NISSEN et 

al,1999). 

Embora a etiopatogenia dessas cicatrizes, consideradas patológicas, seja 

incerta, sabe-se que existe um desequilíbrio no turnover da matriz extra-celular 

(MEC), com acúmulo excessivo da mesma, principalmente por um aumento na 

síntese de colágeno, que não é acompanhado na mesma escala pela sua 

degradação (COHEN et al, 1971; ROCKWELL et al, 1989; TREDGET, 1999). 

A síntese de colágeno que ocorre no quelóide é aproximadamente 20 vezes 

maior que na pele normal, e 3 vezes maior que na cicatriz hipertrófica. O 

quelóide demonstra também atividade da colagenase 14 vezes maior que em 

cicatrizes normais, enquanto a cicatriz hipertrófica mostra atividade 4 vezes 

maior. Apesar da degradação estar também aumentada, o aumento 

desproporcional na síntese leva à deposição ou acúmulo de matriz extra-celular 

(MEC), principalmente de colágeno (COHEN et al, 1971; MCCOY E COHEN, 

1982; MUIR, 1990).  ABERGEL et al (1985) confirmaram que 60% das 

proteínas produzidas pelos fibroblastos do quelóide eram colágeno, e pela 
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primeira vez, mostraram que a maior parte do colágeno identificado era 

colágeno do tipo I . 

A partir da constatação do aumento da síntese do colágeno pelos 

fibroblastos do quelóide, DIEGELMANN et al (1979) avaliaram se este 

aumento era devido a uma modificação intrínseca desses fibroblastos, ou por 

eles estarem se proliferando mais. Demonstram que os fibroblastos cultivados de 

quelóide não apresentavam crescimento alterado, mas sim uma “capacidade 

autônoma” de sintetizar o colágeno. Além disso, MCCOY  e COHEN (1981) 

mostraram que os fibroblastos são esparsos em cortes histológicos, e o conteúdo 

de DNA do quelóide é o mesmo que na derme normal.  

KOONIN (1964) e BLACKBURN & COSMAN (1966) sugeriram que 

substâncias humorais iniciavam ou promoviam a formação do quelóide, como o 

estrógeno, o Hormônio Estimulante de Melanócitos (MSH) e o Hormônio 

Adenocorticotrófico (ACTH). COHEN et al (1972) também sugeriram que um 

aumento da histamina extra-celular pudesse ser responsável pelo aumento da 

síntese de colágeno. Entretanto nenhum destes foi comprovado como causa do 

quelóide, e MCCOY E COHEN (1981) demonstraram que a adição de soro de 

pacientes com quelóide em cultura de fibroblastos de quelóide e pele normal não 

levava à alteração na proliferação celular ou na produção de colágeno. 

Na década de 80, com o descobrimento de inúmeras citoquinas que 

regulam as respostas celulares, um sem número de pesquisas a respeito de cada 

uma e de suas ações foi iniciado. Dentre eles, o Fator de Crescimento 

Transformante β 1 (TGF β 1)  foi responsabilizado como um dos grandes 

responsáveis pelas doenças onde existe a formação de fibrose, sendo inclusive 

citado por BORDER & ROUSLAHTI (1992) como “o lado negro da reparação 

tecidual”. O TGF β 1 é essencial na reparação dos tecidos, porém em indivíduos 

pré-dispostos à formação de quelóide, haveria um excesso de produção desse 

fator, ou as células responderiam mais exacerbadamente a ele, resultando nas 
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mais diversas doenças, desde a formação do quelóide e da cicatriz hipertrófica, 

até doenças sistêmicas graves como a fibrose pulmonar, cirrose hepática, 

esclerodermia e glomerulonefrites (SPORN et al, 1987; BORDER & 

RUOSLAHTI, 1992; BORDER & NOBLE, 1994; ROBERTS & SPORN, 1996; 

O´KANE & FERGUSON, 1997; LEE et al, 1999).  

O TGF β é a citoquina com o mais amplo ramo de atividades na reparação 

de tecidos, baseado tanto na variedade de tipos celulares que podem produzi-la e 

responder a ela, como no espectro de respostas celulares por ela desencadeados. 

É liberada durante a degranulação das plaquetas e secretada por todas as 

principais células que participam do processo de reparação tecidual, incluindo 

linfócitos, macrófagos, células endoteliais e musculares lisas, células epiteliais e 

fibroblastos (ASSOIAN et al, 1983; DERYNCK et al, 1985; ROBERTS & 

SPORN, 1996; GRANDE, 1997). 

 O TGF β é quimiotático para monócitos, estimula a migração direta de 

macrófagos (RICHES, 1996) e a proliferação e quimiotaxia de fibroblastos. 

Demonstra ser o mais potente estimulador da síntese de colágeno e diminui o 

efeito estimulatório de outros fatores na atividade de colagenase. Estimula a 

síntese de fibronectina e proteoglicanos pelos fibroblastos, e de fibronectina 

pelos queratinócitos, além de participar na contração das feridas. Tem a 

habilidade de organizar a matriz e está envolvido na remodelação da cicatriz. 

Sozinho inibe a proliferação de células endoteliais, porém como co-fator  age 

estimulando a angiogênese in vivo (SPORN et al, 1986; SPORN et al, 1987; 

BORDER & RUOSLAHTI, 1992; BORDER & NOBLE, 1994; LAWRENCE & 

DIEGELMANN, 1994; GRANDE, 1997). 

 Os mamíferos expressam 3 isoformas de TGF-β denominados TGF-β 1, 2 

e 3. O TGF-β1 é a isoforma mais abundante em todos os tecidos. Mais de 85% 

do TGF-β nos fluidos das feridas humanas é do tipo 1, embora no fluido de 

feridas de fetos do segundo trimestre, que não formam cicatriz, o tipo 2 é a 
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isoforma predominante (ROBERTS & SPORN, 1996; O´KANE & 

FERGUSON, 1997). A expressão do TGF-β1 é seletivamente induzida em 

resposta a vários estímulos que se seguem após o trauma, isquemia ou anóxia, 

na carcinogênese e fibrogênese. Em contraste, a expressão dos TGF-β 2 e 3 é 

regulada primariamente em resposta a sinais hormonais de desenvolvimento 

(ROBERTS & SPORN, 1996).  

Atualmente a genética do indivíduo é citada como o fator mais importante 

na gênese dessas patologias, incluindo o quelóide. O indivíduo com 

predisposição genética responderia de forma mais exacerbada a um trauma, por 

exemplo, com uma produção maior de fatores de crescimento ou mesmo com 

uma resposta anormal a eles, e que desencadeados, associados e mantidos por 

fatores locais desenvolveriam as lesões (BABU et al, 1992; FALANGA et al, 

1993; BETTINGER et al, 1996; LEE et al, 1999).  

O aumento da expressão do TGF-β1 foi demonstrado no quelóide e 

cicatriz hipertrófica. Este aumento foi demonstrado a nível transcricional 

(DERYNCK et al, 1985; FALANGA et al, 1993; BETTINGER et al, 1996) ou 

ainda estes genes poderiam ser ativados por fatores locais (SCHEID et al, 2000). 

O passo inicial no desenvolvimento da reação fibrótica no quelóide, e 

possivelmente em outras patologias, envolveria a expressão do gene do TGF-β1 

por outras células, ativando os fibroblastos adjacentes a expressar níveis 

elevados de TGF-β1, assim como genes de colágeno (PELTONEN et al, 1991). 

Estudos também demonstram a existência de seqüências de nucleotídeos 

promotoras da auto-indução do TGF-β1 (OBBERGHEN-SCHILLING et al, 

1987; KIM et al, 1989). 

PELTONEN et al (1991) demostroram que o RNAm do TGF-β1 e a 

proteína do TGF-β1 estão associados com a síntese de colágeno excessiva e o 

acúmulo de matriz extra-celular em quelóides. YOUNAI et al (1994) mostraram  

também que fibroblastos de quelóide cultivados produziram 12 vezes mais 
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colágeno que fibroblastos de pele normal com um aumento de 2,7 vezes nessa 

produção quando estimulados com 5 ng/ml de TGF-β1, o que não aconteceu 

com os fibroblastos normais e de cicatriz hipertrófica. 

LEE et al (1999) realizaram a análise da expressão do TGF-β 1, 2 e 3 em 

cultura de fibroblastos dérmicos normais e quelóide através de Western Blot, 

mostrando uma expressão aumentada do TGF-β1 no quelóide em relação a pele 

normal. WANG et al (2000) obtiveram resultados semelhantes, mostrando que 

cultura de fibroblastos de cicatrizes hipertróficas continham mais RNAm de 

TGF-β1 que células normais, quando testados com Northern Blot e ELISA. E 

HANASONO et al (2003) também mostraram um aumento da produção de 

TGF-β1 por fibroblastos de quelóide em cultura quando comparados com pele 

normal de adultos, determinado através de ELISA do meio de cultura.  

Apesar de os trabalhos mostrarem que os fibroblastos de quelóides e 

cicatrizes hipertróficas produzem ou expressam grandes quantidades de TGF-β1 

quando comparados com fibroblastos de pele normal, sendo relacionados com a 

formação de cicatrizes anormais, os mecanismos pelos quais eles afetam o 

complexo processo de cicatrização não está claro. Não está claro principalmente 

se esse aumento de produção do TGF-β1 é a causa ou efeito da formação dessas 

cicatrizes. 

 Sendo assim, neste estudo foi utilizado um modelo de implante de 

fibroblastos geneticamente modificados para caracterizar o papel do aumento da 

produção do TGF-β1 na formação de cicatrizes patológicas, além de avaliar o 

papel da ativação do TGF-β1 na formação dessas cicatrizes. 
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6.1. CULTURA DE CÉLULAS 

 

 Na década de 60, pesquisadores descreveram técnicas sobre o cultivo de 

células da pele in vitro, dando um grande passo para o estudo de patologias que 

se desenvolvem apenas em seres humanos.  

Duas grandes vantagens da cultura de células são o controle do ambiente 

físico-químico (pH, temperatura, pressão osmótica, O2 e CO2) e das condições 

fisiológicas. Como as amostras de tecido são invariavelmente heterogêneas, a 

replicação, mesmo de um único fragmento tecidual, resulta em diferentes tipos 

de células. Conforme as células são misturadas randomicamente em cada 

transferência, após as primeiras passagens, as linhagens celulares cultivadas 

assumem uma constituição uniforme. As condições de cultura também exercem 

uma pressão seletiva sobre as mesmas resultando em uma cultura homogênea do 

tipo celular mais vigoroso. Assim, cada sub-cultura realizada será idêntica à 

anterior, e a característica da linhagem pode ser perpetuada por várias gerações 

ou congelada em nitrogênio líquido por períodos indeterminados. As culturas 

também podem ser expostas diretamente a reagentes em concentrações baixas e 

definidas por causa do acesso direto à célula, além de evitar questões morais, 

legais e éticas da experimentação em animais (FRESHNEY, ). 

A cultura de células tem papel fundamental no estudo do quelóide já que 

não existe modelo animal adequado para o estudo de sua etiologia. 

Neste estudo foi utilizada a técnica de cultivo de fibroblastos (explante) 

descrita por GREEN & GOLBERG (1963, 1964) para células de animais, e 

posteriormente utilizada por GRAIG et al (1975) e RUSSEL & WITT (1976) 

para fibroblastos humanos de pele normal e quelóide.  

Apenas células entre a quarta e nona passagens foram utilizadas em todos 

os experimentos, sejam para a transfecção, sejam as células transfectadas. Isto se 
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deve a dois fatores principais: 1) a estabilização das células em uma cultura, 

assim como a perda da influência dos fatores séricos do indivíduo doador sobre 

as mesmas, se dá geralmente após a terceira passagem; 2) no caso dos 

fibroblastos, existe uma perda das características celulares que haviam in vivo 

após a 12° passagem, apesar de se manterem viáveis até a 50° passagem 

(FRESHNEY,). 

Os experimentos foram iniciados quando as culturas atingiam uma 

confluência de 80%, também chamada de sub-confluência. Isto porque durante a 

fase de proliferação celular a produção de MEC é muito baixa (o gasto celular 

estaria voltado para a replicação) e a produção da MEC se acentua durante a 

sub-confluência, chegando a níveis ditos normais após a confluência (GREEN & 

GOLDBERG, 1963; GREEN & GOLDBERG, 1964). Portanto, se fosse 

avaliada a produção de proteínas da MEC antes da sub-confluência, poderiam 

ser encontrados resultados falso negativos, ou seja, a produção estaria tão baixa 

que não poderia ser avaliada, ou haveria uma produção pequena de proteínas. 

  Quando as células atingiam a sub-confluência o meio de cultura era 

trocado por meio de cultura sem o soro bovino fetal (SBF), visto que este soro 

contém fatores de crescimento, e que tanto os fatores do soro quanto a produção 

dos mesmos pelas próprias células demoram até 48 horas para serem utilizados 

pelas mesmas (BERSE et al, 1999). Consideramos este passo essencial, pois se 

houvessem fatores de crescimento na cultura, após a adição experimental de 

mais fatores (TGF-β1), um resultado falso poderia ser produzido. 

Os experimentos com cada grupo foram repetidos por três vezes. Como as 

réplicas das culturas são virtualmente idênticas, a necessidade por análise 

estatística de variância é reduzida (FRESHNEY). 
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6.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE MODIFICAÇÃO GENÉTICA, OS 

VÍRUS UTILIZADOS E TRANSFECÇÃO 

 

Os conhecimentos e métodos recentes no campo de tecnologia de DNA 

recombinante tornou possível definir geneticamente a doença e a saúde. Esta 

tecnologia gerou ferramentas para mapear nos genes em locações específicas 

nos cromossomos, seqüências de nucleotídeos de genes normais e doentes, e 

para construir plasmídeos que produzam genes e seus produtos in vitro. Nos 

últimos 10 anos, a aplicação desta tecnologia gerou também testes genéticos e 

moleculares específicos, uma base molecular para fisiologia e patologia na 

doença e na saúde assim como uma base racional para a terapia (KREUGER et 

al, 1994).  

Esta possibilidade tornou-se realidade em 1990, quando genes carregando 

adenosina deaminase foram introduzidos em linfócitos de pacientes acometidos 

de imunodeficiências, e reinfundidas geneticamente modificadas (ANDERSON, 

1992). Este sucesso levou a uma explosão de protocolos em terapia gênica para 

uma lista crescente de doenças. 

Muitos elementos importantes na terapia gênica não estão ainda bem 

definidos. A doença ou os eventos patológicos de interesse necessitam ser 

determinados no nível dos genes, e estes precisam ser modulados para a 

replicação na forma recombinate in vitro. Técnicas são necessárias para colocar 

o gene de interesse dentro das células que serão transportadas para o paciente, e 

métodos são necessários para promover e controlar o gene transferido. 

Muitos métodos têm sido utilizados para introduzir genes nas células e em 

hospedeiros (Kreuger et al, 1994): 1) métodos físico-químicos como por 

exemplo CaPO4, lipossomas, etc; 2) micro injeção em células ou tecidos; 3) 

eletroporação ou Gene Gun; 4) Ligand Direct Delivery, onde DNA é acoplado a 

uma ligand e colocado nas células via receptor da ligand; 5) Viral Directed 
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Delivery, onde vírus são usados devido sua habilidade seletiva de entrar nas 

células. 

Retrovírus recombinantes têm sido largamente estudados como um 

sistema eficiente para integrar genes no genoma de células somáticas. Eles são 

produzidos introduzindo-se um vetor retroviral em uma linhagem celular 

especializada (packaging cell line), que produz a replicação do retrovírus que 

codifica o gene de interesse. Estes retrovírus têm tropismo específico no 

hospedeiro, e podem infectar uma grande gama de espécies de mamíferos. A 

proliferação celular é necessária para a infecção e integração (transdução), e a 

eficiência da transdução nas células alvo têm sido reportada em 100% em alguns 

sistemas (PETERSEN et al, 1995). 

Neste estudo foram usados três tipos de vírus. Dois vírus codificando o 

TGF-β1 e um codificando a proteína GFP. Dos 2 vírus utilizados codificando o 

TGF-β1, um o fazia em sua forma latente e um em sua forma ativa. Isto foi 

necessário pois a síntese, secreção e ativação do TGF-β1 é um processo bastante 

complexo (GLEIZES et al, 1997; KHALIL, 1999). 

O TGF-β1 é secretado pelas células e liberado das plaquetas em uma 

forma que é incapaz de se ligar e ativar seus receptores diretamente, sendo 

chamada de TGF-β1 latente. Duas formas de TGF-β1 latente foram descritas e 

são chamadas de complexo latente pequeno e complexo latente grande (Figura 

2). O complexo latente pequeno provém de um produto de um único gene. O 

DNAc do TGF-β1 codifica um polipeptídeo de 390 amino-ácidos que dimeriza 

através de pontes de dissulfeto durante a secreção. A molécula precursora é 

quebrada no complexo de Golgi na posição 279. O fragmento terminal-C 

(amino-ácidos 280-390), que consiste do TGF-β1 maduro, permanece associado 

ao seu pró-peptídeo no terminal-N (resíduos 30-278), também chamado de 

Proteína Associada a Latência (LAP – Latency-Associated Protein) através de 

ligações não-covalentes. A dimerização da LAP é estabilizada por 2 pontes de 
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dissulfeto entre as cadeias nas cisteínas nas posições 223 e 225. Existe uma 

terceira cisteína, na posição 33, que que está envolvida na ligação com a LTBP 

(ref). 

No complexo latente grande, a LAP está convalentemente associada à 

uma glicoproteína de 120-240kDa chamada de Proteína ligadora do TGF-β1 

Latente (LTBP – Latent TGF-β1 Binding Protein). Existem várias LTBPs 

descritas e elas são codificadas por genes diferentes daqueles que codificam o 

LAP-TGF-β1. Apesar de o exato papel da LTBP na ativação do complexo 

latente não estar bem compreendida, estudos mostram que ela aumenta a 

eficiência da secreção do TGF-β1 e promovem a ligação do TGF-β1 à matriz 

extra-celular e facilita sua ativação. O TGF-β1 pode ser liberado do complexo 

por extremos de pH e calor in vitro, assim como através de proteases como a 

furina e plasmina (GLEIZES et al, 1997; KHALIL, 1999). Outras proteínas, 

como a trombospondina, tem sido implicadas na liberação do TGF-β1 in vivo, 

embora outros mecanismos possam acontecer (MURPHY-ULLRICH & 

POCZATEK, 2000).  

O entendimento dos elementos envolvidos na regulação da ativação do 

complexo latente do TGF-β1 é crítico em prover explicações do papel do TGF-

β1 na cicatrização, doenças fibróticas e carcinogênese. A habilidade do TGF-β1 

de ser armazenado no compartimento extra-celular em uma forma inativa leva à 

formação de um reservatório do peptídeo, o qual pode ser imediatamente ativado 

e utilizado, mesmo na ausência da indução da transcrição. 

Como o processo de ativação do TGF-β1 é um processo complexo e ainda 

não bem entendido, e não haveria como controlar esse processo no estudo, foi 

optado pela utilização de um vírus que codificasse o TGF-β1 na sua forma 

selvagem, ou latente, associada a LAP e a LTBP, e em uma forma onde ele já é 

secretado ativo. Essa forma foi constituída pelo mesmo processo descrito por 

BRUNNER et al (1999), onde foram realizadas mutações nas posições 223 e 
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225 da estrutura do TGF-β1, sendo que as cisteínas foram substituídas por 

serinas. Estas cisteínas estão localizadas na porção do gene que codifica a LAP e 

não altera a parte matura (ativa) da sequência peptídica do TGF-β1. Essas 

mutações levam a uma disrupção da dobra do LAP e impede a formação do 

complexo TGF-β1-LAP. Dessa forma foi possível não só utilizar as duas 

formas, evitando a interferência da ativação, como também avaliar o papel da 

mesma na formação da fibrose. 

Além das duas linhagens de células empacotadoras que produziam as duas 

formas de vírus do TGF-β1 foi utilizada uma terceira linhagem, a VPL-GFP 

(Vírus producer line – Green Fluorescent Protein). Esta linhagem era composta 

de fibroblastos de camundongo que produzem um vírus que codifica uma 

proteína específica das águas-vivas, que são fluorescentes. As células infectadas 

com estes vírus tornam-se fluorescentes. Esta foi uma forma indireta de avaliar a 

transfecção dos outros dois grupos. Isto é, ao mesmo tempo que os fibroblastos 

humanos foram transfectados com os vírus codificando as 2 forma de TGF-β1, 

em uma terceira placa os fibroblastos foram transfectados com os vírus 

codificando a GFP. Como a coleta e a transfecção ocorreram ao mesmo tempo e 

nas mesmas condições, quando fosse possível confirmar a transfecção dos 

fibroblastos com os vírus da GFP, através da avaliação dos mesmos em 

microscópio de luz fluorescente, indiretamente isto poderia inferir a transfecção 

nos outros dois grupos. Assim as células desses grupos poderiam ser expandidas 

em cultura e serem testadas diretamente para a produção do TGF-β1. 

Para definitivamente confirmar e avaliar a quantidade de TGF-β1 

produzida pelas células, o meio de cultura dos grupos celulares foram analisados 

em diferentes intervalos de tempos através do teste de ELISA. 

No presente estudo mostrou-se que os fibroblastos modificados 

geneticamente produziam e secretavam grandes concentrações de TGF-β1. Nas 

amostras ativadas, ou seja, que medem a concentração de TGF-β1 latente + 
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ativo, as células transfectadas com a forma latente acumularam 18 vezes mais 

TGF-ß1 do que as células controle após 48 horas, e as células transfectadas com 

a forma mutante ativa acumularam 21 vezes o valor em 48 horas. Porém, no 

caso das células transfectadas com a forma latente, este TGF-β1 era 

praticamente na forma latente, e sua produção/secreção de TGF-β1 ativo era 

semelhante a do controle, que era mínima, ambos confirmados pela realização 

do ELISA. Por sua vez, os fibroblastos transfectados com a forma ativa 

secretavam 21 vezes mais TGF-β1 que os os outros dois grupos e quase todo 

este era em sua forma ativa. 

Estes resultados mostram que os fibroblastos humanos foram 

transfectados de forma eficiente e foram capazes de sintetizar altos níveis de 

TGF-β1, mas não são os responsáveis pela sua ativação. 

Além disso esses resultados demonstraram que a secreção de TGF-β1, 

seja ele ativo ou latente, não são limitados pelos níveis de expressão da LTBP. 

MIAYAZONO et al (1991) e SAHARINEN et al (1996) citaram o fato de que 

células transfectadas com a sequência total do TGF-β1 tem uma pequena 

secreção do mesmo, a menos que estas células sejam co-transfectadas com o 

gene do LTBP. Porém neste estudo mostrou-se que a mutação foi capaz de  

fazer os fibroblastos humanos dérmicos produzirem e secretarem o TGF-β1 em 

sua forma ativa mesmo sem a presença da LTBP.  

Procedimentos similares aos realizados neste estudo, com o uso de vetores 

expressando a forma ativa do TGF-β1, já foram realizados com sucesso em 

camundongos transgênicos utilizando genes promotores da queratina 

(SELLHEYER et al, 1993; WANG et al, 1999), para a expressão epidérmica de 

TGF-β1, mas não havia sido realizado em fibroblastos dérmicos anteriormente. 

Portanto o presente estudo é original continua 
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6.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

BIOLÓGICA DO TGF-β1 

 

 Apesar de as células estarem produzindo grandes quantidades de TGF-β1, 

havia a necessidade de testar se este TGF-β1 era realmente biologicamente 

ativo. Para tanto, foram testados 3 parâmetros: a proliferação, expressão de 

actina α de músculo liso e a contração de géis de colágeno. 

 

 

6.3.1. PROLIFERAÇÃO 

 

 Umas das primeiras avaliações realizadas foi a verificação da 

proliferação das células transfectadas. O TGF-β1 tem um efeito complexo na 

divisão celular, com efeitos estimulatórios e inibitórios dependendo do tipo 

celular, da concentração de TGF-β1, da densidade celular, do micro-ambiente 

onde a célula se encontra, e da presença de outros fatores de crescimento e 

macromoléculas da matriz extra-celular (GRANDE, 1997). 

 É bem sabido que o TGF-β1 tem um potente efeito inibidor na 

proliferação na maioria das células epiteliais, endoteliais e hematopoiéticas, 

incluindo linfócitos (GRANDE, 1997; BLOBE et al, 2000). Porém estudos 

prévios tem mostrado que a ação do TGF-β1 na proliferação de fibroblastos 

dérmicos é complexa. Aparentemente o que existe é um efeito bifásico com 

estímulo da proliferação em concentrações mais baixas, com efeito iniciando 

com 50pg/ml, chegando a um platô com 1ng/ml até concentrações de 5 a 10 

ng/ml, e inibição em doses superiores. 

 Neste estudo nota-se que os fibroblastos transfectados com a forma ativa 

do TGF-β1 proliferaram mais lentamente que os dos outros dois grupos.  Estes 

dados foram confirmados pelos dois métodos de avaliação. Duas formas de 

avaliação foram utilizadas neste estudo, isto pois a contagem manual de células, 
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apesar de eficiente, pode conter alguns vieses como a tripsinização e a 

manipulação das células, além de poder levar a diferentes resultados cada vez 

em que as células são contadas e mesmo por pessoas diferentes. A utilização de 

um teste bioquímico, como o WST-1 aqui utilizado, evita estes tipos de vieses e 

dá resultados mais acurados. 

  Os fibroblastos transfectados com a forma ativa do TGF- β 1 

produziram altas concentrações da citoquina (>45ng), podendo ter levado a um 

efeito supressor em sua própria proliferação, provavelmente por um mecanismo 

autócrino e/ou parácrino. Este efeito foi semelhante ao mostrado por 

GHAHARY et al (2000) onde a forma ativa de TGF-β1 tinha um efeito bifásico 

na proliferação de fibroblastos pulmonares de minks. Ele demonstrou 

proliferação elevada dos fibroblastos em baixas concentrações de TGF-β1 (5-10 

ng) e um efeito supressor em doses maiores. PRATSINIS et al (2004) também 

mostroram que o TGF-β1 estimulou a proliferação de fibroblastos de maneira 

dose-dependente, de 10 pg/ml a 5 ng/ml. 

 Já CLARK et al (1997) mostraram resultados diferentes com 

fibroblastos dérmicos humanos, que na presença de meio rico em soro (10% de 

SFB), culturas pós-confluentes apresentavam aumento na síntese de DNA e na 

proliferação celular. Estes resultados podem ser explicados  pela concentração 

de TGF-β1 utilizada (0-300 pM), comparado com a quantidade de TGF-β1 

secretado pelas células nesse estudo. 

 Há que se considerar que na maioria dos estudos de proliferação, as 

células são expostas a um bolus de TGF-β1 ativo, ao contrário do presente 

estudo onde as células estavam continuamente expostas ao TGF-β1 (latente ou 

ativo) durante todo tempo de cultivo. Estes resultados também mostraram que 

para haver o efeito, seja estimulatório ou inibidor, o TGF-β1 deve estar na forma 

ativa. 

De fato, quando as células de todos os grupos foram mantidas em cultura 

após a confluência, apenas aquelas transfectadas com o vírus do TGF-β1 ativo 
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formaram agregados celulares. Baseado no estudo de CLARK et al (1997) onde 

os fibroblastos tratados com TGF-β1 formavam camadas estratificadas 

interpostas por abundante matriz extra-celular, nas culturas aqui descritas, os 

agregados celulares podem corresponder a locais de deposição de grande 

quantidade de MEC, que estimularam a contração das células nesses agregados. 

Ou ainda os grupos celulares que produziram maior quantidade de TGF-β1 

podem ter estimulado a migração dos fibroblastos das regiões adjacentes. Este 

achado é de grande interesse e merece estudos mais aprofundados. 

 

 

6.3.2. EXPRESSÃO DE ACTINA α DE MÚSCULO LISO E 

CONTRAÇÃO DOS GÉIS DE COLÁGENO. 

 

Durante a remodelação tecidual, a reorganização e contração da MEC são 

mediadas pelos fibroblastos que exercem força tênsil no tecido conectivo 

colagenoso circunjacente durante a cicatrização (RUDOLPH et al, 1992).  Estes 

fibroblastos apresentam características diferentes devido à expressão de actina α, 

sendo chamados de miofibroblastos. Esta expressão é induzida e regulada pelo 

TGF-β1 (DESMOULIÈRE et al, 1993; SERINI & GABBIANI, 1996; 

TOMASEK et al, 2002). 

 No presente estudo, as células do grupo ativo apresentaram um aumento 

de 2 a 3 vezes na expressão de actina α, quando comparados com o grupo 

controle. Os mesmos resultados foram mostrados por DESMOULIÈRE et al 

(1993) e SERINI & GABBIANI (1996). Ambos estudos mostraram um aumento 

significativo da expressão da actina α em fibroblastos dérmicos de ratos e 

humanos, quando estimulados com diferentes doses de TGF-β1, além do TGF-

β2 e TGF-β3. Porém o mesmo não ocorreu com as células expressando o TGF-

β1 na forma latente. Isto vem colaborar com a hipótese que a ativação do TGF-
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β1 é um passo essencial no processo de cicatrização e provavelmente na 

formação da fibrose. 

Resultados semelhantes foram encontrados quando os grupos celulares 

foram semeados em géis de colágeno e avaliada a contração dos mesmos, 

ocasionada pela remodelação do colágeno pelos fibroblastos.  

Inúmeros modelos in vitro para o estudo da contração têm sido 

desenvolvidos utilizando-se fibroblastos cultivados em matrizes de colágeno ou 

fibrina. Existem 3 variações comuns de modelos de contração de matrizes de 

colágeno: matrizes flutuantes, que apresentam redução no diâmetro, matrizes 

ancoradas, que apresentam redução na altura, e relaxamento de tensão 

(GRINNEL, 1994). Conforme os fibroblastos aderem-se às fibrilas de cólageno, 

se espalham e migram, eles exercem forças de tração que resultam na 

compactação do gel. Entretanto em todos os organismos vivos quase todos os 

tecidos são tracionados de uma forma que levará um aumento no stress das áreas 

adjacentes. Uma vez que os proto-miofibroblastos responderam ao stress 

mecânico, eles podem ser estimulados a se desenvolverem em miofibroblastos 

diferenciados. Estes podem ser distinguidos pela expressão de alpha actina e do 

aumento na expressão da fibronectina fração ED-A. Muitos experimentos e 

observações clínicas têm mostrado que o TGF-ß1 tem um papel central na 

estimulação de todas estas características de diferenciação in vivo e in vitro 

(TOMASEK et al, 2002). 

Neste estudo, mostrou-se que a contração foi maior no grupo de células 

expressando o TGF-ß1 ativo, que contraiu 68 % de seu diâmetro inicial, 

enquanto as células do grupo latente contraíram os géis em 42 % e as controle 

em 37% do diâmetro inicial. A contração dos géis das células controle foi 

gradual e pequena se comparada a dos outros 2 grupos, e provavelmente deveu-

se apenas à remodelação da matriz de colágeno pelos fibroblastos. A presença 

de uma grande quantidade de TGF-β1 produzida pelas células do grupo ativo, 

com uma elevada expressão de actina α mostrada pelo Western Blot, 
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provavelmente levou ao aumento dessa contração. De forma interessante, 

quando os géis de colágeno foram mantidos por mais de 7 dias em cultura, os 

géis do grupo controle e latente mantiveram o diâmetro encontrado ao final das 

144 horas, porém os géis do grupo ativo mantiveram a contração inclusive 

enrolando-se sobre si mesmos, motivo pelo qual a mensuração não foi realizada 

após este período. Resultados semelhantes foram mostrados por MONTESANO 

& ORCI (1988) e RIIKONEN et al (1995), onde o TGF-β aumenou a contração 

de géis de colágeno flutuantes. ARORA et al (1999) obteve mesmo resultado, 

mostrando também que esta ação foi relacionada ao aumento da expressão de 

actina α. 

A contração dos géis pelas células do grupo latente também foi maior que 

do grupo controle, mas não de forma tão acentuada, mesmo que essas células 

não expressassem altos níveis de actina α. Parte do TGF-ß1 latente produzido 

pelas células podem ter se tornado ativo pela tripsinização das células para a 

inclusão nos géis, ou ainda por algum constituinte do meio. Outro motivo mais 

provável que poderia explicar a ativação do TGF-ß1 seria o pH dos géis. A 

solução de colágeno dérmico bovino é solubilizada em pepsina e dissolvida em 

HCl. Por este motivo, antes da adição das células na solução de colágeno, a 

mesma teve seu pH ajustado. Mínimas alterações no pH do gel após a adição da 

células podem ter levado à ativação do TGF-ß1 latente produzido pelas células. 

O que ficou claro neste estudo é que o TGF-ß1 necessita primeiramente 

ser ativado na MEC para levar a sucessão de eventos que conduzem a 

diferenciação dos fibroblastos. E mesmos altas concentrações de TGF-ß1 em sua 

forma latente (produzidas pelas células do grupo latente), não são suficientes 

para estimular a expressão de actina α. Portanto a ativação do TGF-ß1 é um 

passo essencial na regulação da cicatrização. 
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6.4. IMPLANTE DOS FIBROBLASTOS 

O estudo in vivo da fibrose durante a cicatrização, principalmente do 

quelóide, com modelos animais ainda está muito limitado, devido a estas 

patologias se desenvolverem apenas em humanos. Até o momento não existe 

nenhum modelo animal onde houvesse a formação de tecido semelhante ao 

quelóide. Os modelos animais existentes são poucos e limitados ao implante de 

fragmentos de quelóide no subcutâneo de camundongos. Estes estudos 

avaliaram principalmente a integração e vascularização dos tecidos queloideanos 

implantados, e não seu mecanismo de formação (ESTREM et al, 1987; 

KISCHER et al, 1989; WAKI et al, 1991; HILLMER et al, 2002; HOCHMAN 

et al, 2005). KISCHER et al (1989) mostrou que estes tecidos persistiam no 

subcutâneo por até 246 dias após o impalnte. Waki et al (1991) e Shetlar et al 

(1998) usaram este modelo para avaliar a ação de diferentes drogas nos tecidos 

implantados entre elas triamcinolona, acetilcisteína, penicilamina, colchicina e 

pirfenidona. Porém estes modelos praticamente não são utilizados, 

principalmente por não demonstrarem os eventos moleculares e celulares que 

ocorrem na formação dessas cicatrizes. 

Inúmeras formas de estudar o TGF-β1 na cicatrização têm sido 

demonstradas em diferentes modelos (ROBERTS, 1995). O desenho da maior 

parte desses estudos consistiu numa simples aplicação de TGF-β1 realizada no 

momento da cirugia, de forma local ou sistêmica. Estes modelos mostraram um 

aumento na cicatrização e na formação de fibrose nas cicatrizes. Porém estes 

modelos não mantém uma liberação contínua e estável de TGF-β1, o que 

provavelmente acontece na formação de cicatrizes patológicas in vivo. O uso de 

uma simples infecção viral, com vírus codificando o TGF-β1 também pode não 

ser a melhor escolha pois é difícil restringir o vírus ao local da injeção, e 

diferentes tipos celulares podem ser infectados, não somente os fibroblastos 

dérmicos, a célula alvo de estudo nas cicatrizes anormais. 
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Fala do alfredo 

Neste estudo o modelo xenogênico foi utilizado também devido ao fato de 

quelóides e cicatrizes hipertróficas se formarem apenas em humanos, tornando a 

utilização de fibroblastos humanos necessária. 

A escolha de camundongos atímicos foi devida à condição imunológica 

desses animais, em vista do implante de células humanas, para que não houvesse 

reação de rejeição das mesmas. Os camundongos eram todos machos com 

intuito de evitar a influência de possíveis fatores hormonais presentes em fêmeas 

e que podem ter relação com a formação de quelóides (KOONIN, 1964; 

BLACKBURN E COSMAN, 1966; DEODHAR, 1999).  

Em cada animal foram injetados os 3 grupos celulares, o grupo ativo, 

principal grupo de estudo, o grupo latente, que é ao mesmo tempo um grupo de 

estudo e controle para o grupo ativo, e o grupo de células controle, ouseja 

fibroblastos não modificados geneticamente. Para eliminar um possível efeito do 

veículo de injeção o mesmo foi também injetado para avaliação.  

Diferentes veículos têm sido utilizados para o implante de células, 

DMEM, solução salina, solução de colágeno e fibrina (ref). Neste estudo foi 

utilizado o DMEM por ser um meio inerte, com condições ideais para manter as 

células viáveis. Veículos como o colágeno e a fibrina não poderiam ser 

utilizados para não interferirem com a avaliação histológica e imuno-

histoquímica. O número de células e o volume de injeção foram escolhidos de 

acordo com a literatura (ref). 

Outros modelos xenogênicos com o implante de fibroblastos modificados 

geneticamente ou não têm sido realizados. PALMER et al (1991) mostrou que 

fibroblastos modificados geneticamente podem persistir por mais de 8 meses 

após o transplante em pele de ratos, e REMLER et al (1989) e HEBDA & 

DOHER (1999), mostraram a persistência de fibroblastos normais por mais de 8 

a 9 semanas. O objetivo principal deste estudo não foi avaliar a persistência das 
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células transfectadas na pele, e sim avaliar o papel do TGF-β1 na formação de 

tecido fibrótico. 

Os dias de sacrifício dos animais por sua vez, foram escolhidos de acordo 

com as fases da cicatrização normal da pele (ref). 

 

 

6.5. ACHADOS MACROSCÓPICOS, HISTOLÓGICOS E IMUNO-

HISTOQUÍMICA 

  

Quando injetados intradermicamente nos camundongos atímicos, a 

organização tecidual dos fibroblastos do grupo ativo foram muito distintas 

quando comparadas com as células do grupo latente e controle. Estas células 

formaram nódulos macroscopicamente evidentes. Estes nódulos persistiram por 

até 14 dias macroscopicamente e até 28 dias microscopicamente. Apesar de o 

grupo latente ter formado nódulos com 3 dias, os mesmos foram muito menores 

que do grupo ativo e não persistiram após este período, tanto macro quanto 

microscopicamente. 

Outra característica interessante nos nódulos do grupo ativo foi a intensa 

vascularização evidenciada com 3 e 7 dias, que foi confirmada na microscopia, 

com a presença de inúmeros vasos de pequeno e grande calibre, situados 

principalmente na periferia dos nódulos. Este efeito pode ter relação com a ação 

de angiogênese estimulada pelo TGF-β1 (ref). 

Além da vascularização, os nódulos contrairam após 10 dias, formando 

nódulos esféricos bem evidentes, e que na macroscopia sugeriam estar 

encapsulados por tecido conectivo. Este aspecto pode ter várias explicações. O 

nódulo poderia estar encapsulado por tecido conectivo reacional do 

camundongo, contra as células ou ainda contra o tecido fibroso, ou matriz extra-
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celular, formado pelas células do nódulo. Ou ainda o TGF-β1 produzido pelas 

células poderiam ter estimular tanto as células exteriores ao nódulo a expressar a 

actina α e levar à contração dos nódulos, quanto as próprias células humanas 

transfectadas, assim como evidenciado por DESMOULIÈRE et al (1993). Este 

autor mostrou que após o implante de mini bombas de secreção de TGF-β1, 

solução salina e TNFα na pele de ratos, com o TGF- β1 foi evidenciado 

vascularização pronunciada, extensa deposição de colágeno ao redor das células 

fibroblásticas ao redor da bomba, mínimo infiltrado inflamatório e uma 

coloração difusa para reação de actina α. Nenhum desses fenômenos foi 

observado nos outros dois grupos. No presente estudo, com 21 dias, é bem 

evidente que as células humanas estão localizadas na periferia do nódulo como 

que encapsulando o tecido formado. 

Nos primeiros dias de análise, a densidade celular dos 3 grupos era alta e 

apresentavam pouca ou nenhuma organização tecidual. Nos dias subsequentes a 

densidade celular diminuiu em todos os grupos, sendo mais importante no grupo 

controle e latente. Nos nódulos do grupo ativo as células estavam concentradas 

mais na periferia do nódulo, característica que se acentuou nos últimos dias em 

que os nódulos foram evidenciados. 

A diminuição no número de células pode ser devido a diferentes fatores 

como a morte celular, senescência e até mesmo uma reação do tecido 

hospedeiro, a qual não era evidente.  

Trabalho perda de fator 

Como citado anteriormente estudos mostraram que fibroblastos 

transfectados em modelos xenogênicos persistiram por até 8 meses após o 

implante, mas o objetivo neste estudo era avaliar sim a produção do tecido 

fibroso e sua constituição. 

Com este propósito a constituição dos nódulos foi avaliada para dois dos 

principais componentes da matriz extra-celular durante a cicatrização, o 

colágeno tipo I e a fibronectina fração ED-A. Durante a cicatrização, o estímulo 
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da cascata de coagulação resulta na quebra do fibrinogênio pela trombina para 

formar uma trama de fibrina, a qual junto com a fibronectina, seguram os 

tecidos lesados e servem como uma matriz provisória para o recrutamento de 

células inflamatórios e para a posterior migração dos fibroblastos e outras 

células. A densa população de macrófagos, fibroblastos e neovasculatura 

embebida na matriz frouxa de fibronectina, colágeno e ácido hialurônico é 

chamdo de tecido de granulação. Fibroblastos produzem então grandes 

quantidades de matriz, principalmente colágeno (MUTSAERS et al, 1997). 

Existem mais de 20 tipos de colágeno, mas a análise da síntese de colágeno em 

resposta a citoquinas fibrogênicas tem se focado nos colágenos tipo I e III, pois 

estes são os elementos do tecido conectivo predominate que estão alterados nas 

doenças fibróticas. O colágeno tipo I representa 80% do total de colágeno 

produzidos pelos fibroblastos (KOVACS & DiPIETRO, 1994), motivo pelo qual 

foi escolhido para avaliação. A fibronectina por sua v 

discutir 

 

Todas estas características têm similaridades com a histologia de 

quelóides e cicatrizes hipertróficas, embora essas lesões sejam por vezes 

confundidas, existindo grande semelhança na histologia. O quelóide é 

caracterizado pela presença de espirais de bandas de colágeno espesso e 

hialinizado, ou colágeno queloideano, com substância fundamental mucinosa 

com poucos fibroblastos; cicatrizes hipertróficas são caracterizadas por 

estruturas nodulares com fibras colágenas finas organizadas randomicamente  

(EHRLICH et al, 1994; LEE et al, 2004). Entretanto, ao contrário de quelóides e 

cicatrizes hipertróficas, que persistem por um longo tempo, os nódulos formados 

pelas células do grupo ativo diminuiram com o tempo. 
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6.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estes dados demonstram que o aumento na expressão do TGF-β1 pode ser 

necessário, mas não é suficiente para manter a formação da fibrose. Isto é em 

parte embasado no fato que apenas os fibroblastos expressando o TGF-β1 na 

forma ativa, mas não os fibroblastos expressando o TGF-β1 na forma latente, 

formaram nódulos “quelóide-like”. Assim, o simples aumento na regulação do 

gene do TGF-β1 (GHAHARY et al 1993; YOUNAI et al, 1994; TREDGET et 

al, 1998; LEE et al, 1999; WANG et al, 2000; HANASONO et al, 2003), como 

visto nos quelóide e cicatrizes hipertróficas, não é suficiente. 

No ambiente da cicatriz devem estar presentes também sinais que ativem 

o TGF-β1 latente, normalmente produzido pelas células. Embora o TGF-β1 

possa ser ativado pelo calor, extremos de pH, detergentes e outros, a relevância 

fisiológica desses fatores ainda é desconhecida. Mais relevantes nas cicatrizes, é 

o fato que o TGF-β1 latente é ativado por glicosidases, proteases como a 

plasmina e catepsina, e por interações com a trombospondina-1 (GLEIZES et al, 

1997; KHALIL, 1999).   

Mesmo que o TGF-β1 seja ativado, como era o caso dos fibroblastos do 

grupo ativo, as estrutura “quelóide-like” que estas células formaram, diminuíram 

com o tempo. Paralelo a esta diminuição no tamanho dos nódulos, houve uma 

diminuição significante no número de células. Apesar de vários fatores 

contribuírem para este fato, como já discutido, ele também sugere que outros 

sinais devem estar presentes para manter ou até aumentar a cicatriz. A formação 

dessas cicatrizes é provavelmente um processo com vários passos. Sinais que 

ajudariam a manter o tamanho da cicatriz podem incluir a inibição da apoptose 

(DESMOLIÈRE et al, 1995; SAYAH et al, 1999; TEOFOLI et al, 1999; LUO et 

al, 2001; NAKAZONO-KUSABA et al, 2004). Sinais que possam estimular o 

crescimento e expansão da cicatriz devem incluir outros fatores como o Fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF), um fator conhecido por sua 
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habilidade de estimular a proliferação de fibroblastos, ou outros como o Fator de 

crescimento de fibroblastos básico (b-FGF) e o Fator de crescimento de tecido 

conectivo (CTGF) (DEUL, 1987; MESSADI et al, 1998; FRAZIER et al, 1996; 

TAKEHARA, 2000) 

Os retrovírus recombinates podem ser usados como um novo passo na 

modificação genética de fibroblastos humanos para expressar múltiplos fatores e 

a organização tecidual dessas células pode ser avaliada por injeções 

intradérmicas como a realizada neste estudo. Dessa forma pode-se definir as 

estruturas dos tecidos que são comuns tanto ao quelóide quanto a cicatriz 

hipertrófica e definir o papel de genes específicos e os caminhos de sinalização. 

O maior entendimento dos eventos moleculares e celulares que levam à 

formação dessas cicatrizes poderão ajudar na prevenção e novos métodos de 

tratamento. As modificações genéticas usadas dão uma nova dimensão e 

prometem que estas células sejam usadas no tratamento de doenças hereditárias, 

produzindo ou inibindo fatores de crescimento para modular o processo de 

cicatrização, e também liberando proteínas terapêuticas sistemicamente. 

 

 

6.7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O estudo mais aprofundado do papel do TGF-β1 nas cicatrizes anormais merece 

ser aprofundado. A valiação da interação continua 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 

1. O TGF-β1 levou à produção de tecido fibroso na pele de camundongos 

atímicos. 

2. O TGF-β1 deve estar na forma ativa para levar a formação de tecido 

fibroso. 
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ANEXO 1 
 
 
Aprovação do Comitê de Ética do Hospital Women& Infants para uso de 
prepúcio das circuncisões de rotina 
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ANEXO 2 
 
 
 
 

Objective: To overexpress TGF-β1 in human fibroblasts and characterize its role in excessive 

scar formation. 

Summary Background Data: TGF-β1 upregulation has been implicated in the formation of 

hypertrophic scars and keloids, but it is unclear if TGF-β1 upregulation is the cause or an 

effect of excessive scar formation. 

Methods: Normal human dermal fibroblasts were genetically modified to overexpress TGF-

β1 as either the wild type latent molecule or as a mutant active molecule.  The release of 

bioactive forms of TGF-β1 was measured, as were the effects of TGF-β1 upregulation on cell 

proliferation, expression of SMC α-actin and the ability of genetically modified fibroblasts to 

contract collagen lattices.  Fibroblasts were implanted intradermally into athymic mice and 

tissue formation by these cells was analyzed at various time points by histology and 

immunostaining. 

Results: Gene-modified fibroblasts secreted ~20 times the TGF-β1 released by control cells, 

but only cells expressing mutant TGF-β1 secreted it in the active form. Fibroblasts expressing 

the active TGF-β1 gene had increased levels of SMC α-actin (2-3 fold) and an enhanced 

ability to contract a collagen lattice.  After intradermal injection into athymic mice, only those 

fibroblasts expressing active TGF-β1 formed “keloid-like” nodules containing collagen. 

These structures persisted longer than implants of control fibroblasts or fibroblasts 

overexpressing latent TGF-β1, but eventually regressed. 

Conclusions: Upregulation of TGF-β1 by fibroblasts may be necessary, but is not sufficient 
for excessive scarring.  Needed are other signals to activate TGF-β1 and prolong cell 
persistence. 


