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RESUMO 

Introdução: A renoproteção induzida por macrófagos (Mɸs) M2 é principalmente mediada 

por fatores parácrinos. Recentemente foi demonstrado que Mɸs liberam vesículas 

extracelulares. Nesse sentido, foi demonstrado que Mɸs-M2 secretam vesículas com material 

genético associado à polarização do tipo M2.  Desse modo, nós hipotetizamos, que exossomos 

e microvesículas derivadas de Mɸs-M2 possam conter microRNAs e proteínas bioativas que 

converteriam Mɸs pró-inflamatórios (Mɸs-M1) em Mɸs anti-inflamatórios M2, os quais 

potencializariam processos renoprotetores na LRA através da geração de um microambiente 

anti-inflamatório. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o papel imunoregulador das vesículas 

de Mɸs-M2 (MVs-M2) em Mɸs com perfil M1 e verificou-se o seu papel no desenvolvimento 

e progressão da doença renal aguda. Métodos: O meio condicionado de Mɸs-M2 livre de 

recombinante foi ultracentrifugado em 100.000g para extração de vesículas. Em seguida, Mɸs 

derivados da medula óssea foram tratados com MVs-M2 e subsequentemente, ativados por 

LPS/IFN- por 24 horas. Complementarmente, o efeito das MVs-M2 foi avaliado num modelo 

experimental de glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) induzida por adriamicina e na 

lesão renal aguda promovida por cisplatina em camundongos machos C57BL6.  O material 

coletado nos experimentos, foi avaliado por qPCR, Citometria de Fluxo, PCR array, Western 

Blott, array de citocinas (CBA), NanoSitgh, e finalmente microscopias de: fluorescência, de 

transmissão e de varredura.  Resultados: Inicialmente documentamos a capacidade de Mɸs-

M2 de produzir uma população heterogênea de microvesículas e exossomos, possuindo alta 

variabilidade em marcadores de superfície associados à: vesículas, macrófagos, ativação M2, 

monócitos e células mieloides. Neste contexto, as vesículas exibiram elevada expressão de 

CD9, F4/80, CD206, CD11b e ly6C respectivamente. A análise de NanoSight revelou que as 
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vesículas de Mɸs-M2 têm um tamanho médio de ~144,8 nm e uma concentração de ~9,00 

x109 partículas/mL. Também foi verificada a capacidade de incorporação das MVs-M2 nos 

Mɸs-M1. Nos experimentos in vitro, as MVs-M2 reduziu CD86, IL-1, TNF-, MCP-1 e 

NLRP3 nos Mɸs-M1. Por outro lado, elas aumentaram o receptor de manose, expressão de 

Arg-1 e atividade enzimática da arginase nesses mesmos macrófagos tratados. 

Adicionalmente, análises intracelulares revelou que MVs-M2 inibe a secreção de IL-6 em 

Mɸs-M1. Complementarmente, analises de PCR array mostrou que 21 miRNAs estavam 

regulados positivamente e 6 estavam regulados negativamente. Curiosamente, os miRNAs 

hiper-regulados foram particularmente associados à polarização M2.  Assim, quando 

realizados analises de bioinformática com estes miRNAs alterados, foi apontado que a via de 

sinalização PI3K/AKT poderia estar sendo regulada. Posteriormente, foi confirmado que AKT 

fosforilado se encontrava significativamente reduzida em Mɸs-M1 tratados com MVs-M2. 

Finalmente, camundongos tratados com MVs-M2 e expostos a GESFs foram protegidos 

contra a taxa de perda de peso corporal e proteinúria, ao mesmo tempo que apresentaram a 

expressão elevada de genes associados com funções podocitarias. Em relação à LRA induzida 

por cisplatina observamos que MVs-M2 aumentou a expressão de Mɸs com funções anti-

inflamatórias e reduziu a presença de neutrófilos infiltrantes. Conclusões: Esses resultados 

sugerem que as MVs-M2 têm propriedades imunoreguladoras em Mɸs-M1 via modulação de 

miRNAs, os quais atuam na sinalização AKT, fenômeno este que promove propriedades anti-

inflamatórias nos modelos de lesão renal aguda. 
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ABSTRACT 

Introduction: The renoprotection induced by M2 macrophages (Mɸs) is mainly mediated 

by paracrine factors. Recently have been demonstrated that Mɸs release extracellular 

vesicles. These Mɸ-M2 vesicles present genetic material associated with M2 polarization. 

Thus, we hypothesize that exosomes and microvesicles derived from Mɸ-M2 (MVs-M2) 

may contain microRNAs and bioactive proteins that would convert proinflammatory Mɸs 

(Mɸs-M1) into anti-inflammatory Mɸs, and therefore, modulated renoprotective processes 

in the AKI through the generation of an anti-inflammatory microenvironment. In this context, 

our objective was evaluating the immunoregulatory properties of MV-M2 in M1Mɸs and 

verify its role in the development and progression of acute renal disease. Methods: The Mɸ-

M2 conditioned medium was ultracentrifuged at 100,000g for vesicle extraction, then, Mɸs 

derived from bone marrow were treated with MV-M2 and subsequently activated by 

LPS/IFN- for 24 hours. In addition, the effect of MV-M2 was evaluated in an experimental 

model of adriamycin-induced Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) and other with 

cisplatin-promoted acute kidney injury (AKI), both, in C57BL6 male mice. The material 

collected in the experiments was evaluated by qPCR, Flow Cytometry, PCR array, Western 

Blott, cytokine array (CBA), NanoSitgh, and finally fluorescence, transmission and scanning 

microscopy were utilized. Results: Initially, we verified that Mɸ-M2 produced a 

heterogeneous population of microvesicles and exosomes with variable expression of surface 

markers associated with vesicles, macrophages, M2 activation, monocytes and myeloid cells. 

In this context, they exhibited high expression of CD9, F4/80, CD206, CD11b and ly6C 

respectively. During characterization steps, NanoSight analysis revealed that the Mɸ-M2 

vesicles have a mean size of ~144.8 nm and a concentration of ~ 9.00 x 109 particles/mL. In 
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addition, the incorporation capacity of MV-M2 into Mɸ-M1 was verified. In the in vitro 

experiments, MVs-M2 reduced CD86, IL-1b, TNF-, MCP-1 and NLRP3 in Mɸs-M1 and, 

on the other hand, they also increased the expression of mannose receptor, Arg-1 and, its 

enzymatic activity, in the treated macrophages. Also, intracellular analyzes revealed that 

MVs-M2 inhibit IL-6 secretion in Mɸs-M1. Complementarily, PCR array analyzes showed 

that 21 miRNAs were upregulated and 6 were down-regulated. Interestingly, the 

overexpressed miRNAs were particularly associated with M2 polarization. Thus, after 

bioinformatics analyzes, it was pointed out that the PI3K/AKT signaling pathway could be 

regulated. Therefore, it was confirmed that phosphorylated AKT was significantly reduced 

in Mɸs-M1 treated with MVs-M2. Finally, mice treated with MVs-M2 and exposed to FSGS, 

were protected against weight loss, proteinuria and had an improvement of genes associated 

with podocyte functions. In cisplatin-induced AKI, we observed that MVs-M2 increased 

anti-inflammatory functions in Mɸs and reduced the presence of infiltrating neutrophils. 

Conclusions: These results suggest that MV-M2 have immunoregulatory properties in Mɸ-

M1 via modulation of miRNAs which are associated with AKT signaling pathways, 

promoting anti-inflammatory properties in experimental models of AKI. 
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INTRODUÇÃO  

A história natural da lesão renal aguda até a doença renal crônica 

A Lesão Renal Aguda (LRA) é classicamente considerada como uma perda rápida da taxa de 

filtração glomerular (1). Essa súbita perda da função renal se reflete na incapacidade do órgão 

para excretar resíduos metabólicos e controlar a homeostasia corporal. Na clínica, a LRA é 

relacionada com altas taxas de morbimortalidade (2) atingindo 4-5% dos pacientes internados 

nas unidades de terapia intensiva (2). Destes, 19 a 31% podem desenvolver doença renal 

crônica (DRC) a longo prazo (3). Coca e colaboradores relataram que pacientes com LRA tem 

nove vezes mais risco de desenvolver a DRC quando comparados com pacientes sem LRA. 

Além disso, os autores também demonstraram há existência de uma correlação direta entre a 

gravidade da LRA e o grau de desenvolvimento da DRC em estágio terminal (DRET)(4). 

Hoje sabemos, que múltiplas alterações tornam o parênquima renal mais suscetível ao 

desenvolvimento da DRC durante o curso da LRA (5). Uma das primeiras alterações é a lesão 

endotelial seguida de vasoconstrição com  subsequente redução na distribuição de oxigênio 

para o parênquima renal (5). Outro fator é a hipóxia aguda que estressa os túbulos renais, os 

quais secretam mediadores inflamatórios que, por sua vez, promovem a expressão aumentada 

de moléculas de adesão no endotélio vascular e quimiocinas atratoras de neutrófilos e 

monócitos para o interstício renal. Uma vez no interstício, essas células da imunidade inata 

secretam citocinas, proteases e espécies reativas de oxigênio (ROS) que em conjunto 

amplificam a lesão contra o epitélio tubular (6). As evidências científicas indicam que uma 

inflamação crônica do epitélio tubular leva a disfunção tubular, rarefação vascular, 

glomeruloesclerose e, subsequente, proliferação de miofibroblastos com evolução para fibrose 

intersticial (5). 
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A DRC é definida por anormalidades estruturais do parênquima renal e também pelo 

comprometimento da função renal, assim como a perda progressiva de néfrons. (7) De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 850.000 mortes ao ano estão associadas 

com a doença renal e do trato urinário, sendo a primeira considerada a 12° causa de 

mortalidade no mundo (8). A prevalência mundial estimada da doença renal, em todos os 

estágios, é cerca de 7-12%, considerando que em países subdesenvolvidos esta prevalência 

possa ser ainda mais elevada (7). No brasil, não há uma estimativa precisa do número de 

brasileiros com DRC, mas calcula-se que 3 a 6 milhões de brasileiros encontram-se em algum 

estágio da DRC e aproximadamente 100 mil recebem tratamento dialítico (9), representando 

umas das maiores populações do mundo em dialises no estágio terminal da DRC (DRET). 

Adicionalmente, várias comorbidades como: anemia, calcificação vascular e eventos 

cardiovasculares  associadas com a DRC  aumentam o risco de morte dos pacientes (10). 

Diante desse cenário, a soma dos fatores de risco associada à diminuição da função renal reduz 

consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes. A magnitude desse problema também 

se reflete nos elevados custos de manuseio e tratamento dos pacientes em DRET (10). 

Atualmente no Brasil acredita-se que 1,4 bilhão de reais são destinados ao ano para o 

programa de terapia renal substitutiva e transplante renal do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(11). Interessantemente, dentre as glomerulopatías que conduzem à DRET, a 

glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) e a glomerulonefrite membrano-proliferativa 

estão entre as mais frequentes (12), sendo a última, a principal causa de DRET por 

glomerulonefrite no estado de São Paulo (13). Em suma, nós acreditamos que novas 

estratégias que permitam a redução do LRA, impactará beneficamente sobre a incidência da 

DRC e do DRET. 
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Os macrófagos 

Os macrófagos (Mɸs) foram descobertos pela primeira vez pelo zoólogo darwinista ucraniano 

Ilya Ilyich Mechnikov em 1882 (14). Mechnikov estudou a evolução das espécies marinhas 

durante grande parte de sua vida e com a ajuda de um microscópio investigou invertebrados 

marinhos (14). Mechnikov evidenciou em larvas de uma espécie de estrela-do-mar atividade 

migratória de células da hemolinfa, quando essas eram perfuradas com espinhos. Foi 

verificado uma aglomeração celular entorno do objeto perfurante, com características 

fagocítica e, subsequentemente, também foi observado um processo semelhante à inflamação 

(14). Nos anos a seguir, Mechnikov chamaria essas células de macrófagos (Mɸs), acrônimo 

do grego (phagein: devour/kytos: cells), que os definia como células com grande capacidade 

“devoradora” (15). Por sua contribuição e descrição de monócitos, macrófagos e neutrófilos 

durante a inflamação, Ilyich Mechnikov foi nomeado para o Prêmio Nobel de Medicina em 

1908, um prêmio que ele compartilharia com o bacteriologista alemão Paul Ehrlich (16). 

Outras contribuições de Mechnikov foram as observações da diapedese e a agregação de 

neutrófilos durante os estágios iniciais da inflamação.  

Cem anos após o legado de Mechnikov, hoje sabemos que as funções dos Mɸs estão além de 

fagocitar microrganismos e fornecer segurança aos tecidos. Graças aos avanços das novas 

tecnologias biomédicas, hoje entendemos que os Mɸs são um componente ativo nas funções 

homeostáticas e reparadoras dos órgãos vitais e tecidos de mamíferos (17). Assim, além de 

suas funções como células apresentadoras de antígenos e amplificadores da resposta 

inflamatória, os Mɸs, principalmente, possuem funções orgânicas especializadas que 

permitem o bom desempenho dos tecidos como a remodelação óssea (osteoclastos), a 

homeostase do sistema nervoso central (micróglia), a reciclagem da hemoglobina e o auxílio 
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no metabolismo de lipídios (células de Kupffer) entre outras variadas funções (17). Além 

disso, com o advento dos ensaios com RNA-seq, foi possível entender que os Mɸs sofrem 

modificações epigenéticas específicas, as quais geram assinaturas moleculares padrões que 

servem para diferenciá-los e compreender melhor o seu papel em tecidos especializados (18). 

Por exemplo, foi descrito que Mɸs residentes do parênquima renal exibem superexpressão 

dos fatores reguladores associados ao receptor de hidrocarboneto (AhR), fator nuclear das 

células T 1 e 2 (Nfatc1 e Nfatc2) e fator regulador do interferon 9 (IRF9). Embora esses genes 

estejam relacionados à ativação de Mɸs, suas funções no tecido renal ainda não são totalmente 

compreendidas e necessitam de investigação (18). De forma complementar, os Mɸs renais 

não apenas sofrem alterações epigenéticas, mas também participam diretamente da 

organogênese e regeneração do parênquima renal (19). Pesquisadores demonstraram que Mɸs 

participam ativamente da formação dos túbulos renais, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e 

especula-se o seu envolvimento na formação dos tufos glomerulares (20).  

 

Macrófagos na doença renal: as duas faces da mesma moeda 

Considerando os estados de ativação dos Mɸs como a ativação clássica (M1) ou pro-

inflamatória, e alternativa (M2) ou anti-inflamatória, essas células da imunidade inata podem 

auxiliar na inflamação e/ou no reparo renal (21, 22). Os Mɸs M1 são ativados na presença de 

IFN- e LPS, sendo que IFN- pode ser derivado de células natural killers ou linfócitos Th1 

durante o processo inflamatório. Por outro lado, o LPS é proveniente dos lipopolissacarídeos 

de bactérias gram-negativas, e são potentes estimuladores da via pró-inflamatória macrofágica 

mediada pela proteína MyD88. Por meio da ativação M1 os Mɸs secretarem citocinas pró-

inflamatórias como IL-23, TNF-α, IL-1 e IL-6, assim como ROS que amplificam a resposta 
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inflamatória e exacerbam a lesão renal (21-23). Inversamente, os Mɸs M2 são ativados por 

citocinas Th2 como IL-4 e IL-13, as quais estimulam a via de sinalização STAT6. Toda essa 

sinalização promove nos Mɸs a secreção de moléculas anti-inflamatórias e de fatores de 

crescimento que atenuam a inflamação e possibilitam o reparo renal. Dessa maneira o estado 

de ativação macrofágica (M1/M2) é considerado atualmente como  um determinante chave 

na nefroproteção da DRC ou da LRA (21, 22). 

Existem vários trabalhos desta última década evidenciando que os Mɸs M1 exacerbam a DRC. 

Estudos pioneiros relataram uma correlação positiva entre infiltração macrofágica e 

severidade da doença renal, tanto em humanos quanto em estudos pré-clínicos (24-26). 

Adicionalmente, ensaios pré-clínicos que utilizaram a depleção ou a redução de Mɸs por 

diferentes técnicas (irradiação, anticorpos anti-macrófagos (F4/80), uso de clodronato e 

bloqueio de quimiocinas como CCL2), demonstraram melhoras nos parâmetros 

histopatológicos e no restabelecimento da função renal (22), confirmado assim, que os Mɸs 

M1 podem atuar como agentes catalizadores da doença renal. Complementarmente, o 

fenômeno da ativação do perfil M1 foi visualizado em modelos de nefrotoxicidade por drogas 

e nefrite lúpica (27, 28). Nesses modelos, observou-se que os Mɸs glomerulares expressavam 

elevadas quantidades de TNF-α e IL-1 no parênquima renal. Além disso, ensaios de imuno-

histoquímica também revelaram que os Mɸs infiltrantes do parênquima renal 

expressam/secretam MHC-II, ROS e citocinas pró-inflamatórias, sugerindo que o perfil dos 

Mɸs na doença renal é predominantemente pró-inflamatório (27, 28). Porém quando um fator 

de transcrição inflamatório, NF-kB, associado com o perfil M1 foi silenciado, como resultado 

foi observado uma redução da proteinúria e da expressão de mediadores inflamatórios em 

modelo de nefrite (29). Por outro lado, a transferência de Mɸs M1 para animais com GESF é 
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suficiente para intensificar a glomeruloesclerose e a perda da função renal (30). Neste sentido, 

os Mɸs M1 através da secreção de TNF-, IL-1 e CCL2 estimulariam/recrutariam 

fibroblastos no parênquima renal com subsequente conversão em miofibroblastos 

intensificando a lesão renal por deposito de matriz (31). Em síntese, os Mɸs M1 são atores 

ativos da lesão renal, uma vez que produzem um coquetel de mediadores pró-inflamatórios 

que exacerbam a inflamação e auxiliam na progressão da fibrose renal (31). 

De forma mais intrigante, os Mɸs podem ter um papel ainda oposto na lesão renal, eles podem 

promover a renoproteção e gerar efeitos anti-inflamatórios. Nesse contexto, os Mɸs M2 são 

identificados como células benéficas que participam do reparo e remodelação do tecido renal 

(22). Wang et al.  demonstraram que a manipulação ex vivo dos Mɸs para um perfil M2 

reduzia o dano renal e facilitava o reparo renal na GESF (32). Dessa maneira, os experimentos 

mostraram que a transferência de Mɸs M2 reduziu a expressão de citocinas pró-inflamatórias 

e quimiocinas, e consequentemente a infiltração de Mɸs nos rins.   

Os efeitos benéficos dos Mɸs M2 são decorrentes de sua ação anti-inflamatória e secreção de 

fatores de crescimento que promovem a angiogênese e estimulam a proliferação celular (21, 

22). Uma das funções reguladoras dos Mɸs M2 se associa com a produção constitutiva de 

arginase. Esta enzima catalisa a conversão de L-arginina para L-ornitina, interferindo na 

função do óxido nítrico sintase (NOS) que converte a L-arginina em óxido nítrico (NO), 

potente vasodilatador que facilita a migração de várias células do sistema imune, incluindo a 

formação de  ROS (33, 34). A presença de ROS degrada a membrana basal glomerular e altera 

funções das células glomerulares e tubulares (35-37), sendo essenciais em doenças renais 

como LRA isquêmica, rejeição do enxerto renal, glomerulonefrite aguda e nefropatia 

diabética (35-37). Neste sentido, a arginase-1 se transforma em uma enzima renoprotetora que 
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limita o efeito nocivo do NO e do ROS na doença renal. Por outro lado, metabólitos como a 

L-ornitina e poliaminas derivadas da ação da arginase também podem ser reutilizados para a 

produção de colágeno e proliferação celular (21, 31).  

De forma complementar, os Mɸs M2  ainda produzem citocinas anti-inflamatórias que inibem 

a progressão da inflamação renal (21, 38), como IL-10 e TGF-β, os quais possuem um efeito 

inibitório sobre linfócitos Th1, Th17 e inclusive nos próprios Mɸs M1 (39). Esses dados 

confirmam que os Mɸs M2 podem mudar o microambiente inflamatório gerado pelo dano 

renal e transformá-lo em um ambiente anti-inflamatório que favorece a recuperação renal.  

Recentemente, nosso grupo descreveu que a permanência de Mɸs M2 por períodos 

prolongados no tecido renal está relacionada com a intensidade e persistência do processo 

inflamatório renal. Assim, a secreção crônica de TFG- e fatores de crescimento originados 

pelos Mɸs M2 pode também promover a transdiferenciação de fibroblastos, pericitos e células 

epiteliais (EMT) em miofibroblastos, sendo essas as células efetoras do processo fibrótico, 

agravando a lesão renal (31).  

 

Um novo paradigma: vesículas extracelulares derivadas de macrófagos 

Recentemente tem se evidenciado que os Mɸs podem secretar microvesículas e exossomos 

para o meio extracelular com funções bioativas capazes de modificar as células-alvo (40). As 

microvesículas (MVs) compreendem um meio de comunicação intercelular capaz de 

modificar células pela transferência de moléculas bioativas como miRNAs, mRNAs, 

proteínas, receptores e mais recentemente, mitocôndrias e enzimas (41). As microvesículas 

têm um tamanho entre 150 a 1000 nm e expressam constitutivamente fosfatidilserina assim 

como receptores de membrana associados a sua célula de origem (42). A explicação pela qual 
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essas vesículas expressam receptores transmembrana das células de origem relaciona-se com 

sua biogênese. Microvesículas são derivadas de um brotamento semelhante a uma ampola da 

membrana plasmática, um mecanismo que é dependente do cálcio e com participação ativa do 

citoesqueleto (43). Neste brotamento da membrana plasmática, os fosfolipídios, 

fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina, estão na parte intracelular da membrana e são 

expostos externamente junto com os receptores transmembranares dando origem a uma 

vesícula que transporta biomarcadores semelhantes à sua célula materna (43). Contrariamente, 

os exossomos são vesículas extracelulares menores que as MVs (50 a 150 nm) e tem uma 

origem distinta bem como uma biogênese mais estruturada que das microvesiculas (43). Os 

exossomos são derivados de um processo endocítico, onde corpos multivesiculares são 

formados através de uma maquinaria proteica, conhecida como complexos de separação 

endossomal necessários para o transporte de vesículas (ESCRT) (43). Esses corpos 

multivesiculares quando maduros, são transportados pelo citoesqueleto e liberam as vesículas 

intraluminais via exocitose. Além disso, existem relatos de formação de exossomos 

independentes da maquinaria ESCRT, demonstrando a complexidade biogênica dos 

exossomos. Por outro lado, uma característica diferenciada dos exossomos, é a expressão de 

proteínas endocíticas conhecidas como tetranspaninas, dentre as quais as mais comumente 

identificadas são CD63, CD81 e CD9 (43). 

Tanto as microvesículas quanto os exossomos, a partir de 2011, foram colocados em uma 

categoria denominada de vesículas extracelulares (EVs), categoria esta que também estão 

inseridos os corpos apoptóticos e as vesículas de maior tamanho (entre 1000 e 5000 nm) (42). 

Em busca de uma uniformidade e padronização científica nas publicações baseadas em 

vesículas extracelulares, foi criada em 2014 a Sociedade  Internacional de Vesículas 

Extracelulares, onde um guia de conformidade contendo informações mínimas para serem 
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realizados estudos de vesículas extracelulares (44). Nesse guia, da qual Brasil participou, 

contém informações fundamentais sobre isolamento, identificação, armazenamento e 

notificação adequada das vesículas extracelulares (44). 

As microvesículas têm sido estudadas numa série de eventos celulares como angiogênese, 

modificações epigenéticas, inflamação, apresentação de antígenos e proliferação celular (41). 

No caso, específico dos Mɸs, têm-se evidenciado que as microvesículas ou exossomos 

derivados de Mɸs (MVs-Mɸs) têm funções fisiológicas sobre células endoteliais, fibroblastos, 

células epiteliais e monócitos. Um estudo mais recente mostrou que a transferência do miR-

223 presente nas MVs-Mɸs pode promover a diferenciação de monócitos em macrófagos (40). 

Esses dados demonstraram que Mɸs podem utilizar a comunicação horizontal para transmitir 

funções fisiológicas que seriam totalmente independentes do contato direto. Embora não 

esteja completamente claro se as MVs-Mɸs possam ter funções similares a das células de 

origem, alguns trabalhos têm relatado que as MVs-Mɸs podem conter material genético 

associado com o tipo de ativação macrofágica. De fato foi evidenciado que Mɸs ativados com 

IL-4 (M2) ou LPS/IFN- (M1) podem secretar MVs com RNAs mensageiros e genes 

associados ao seu tipo de polarização (45, 46). Por exemplo, Garzetti et al. evidenciou que 

Mɸs M2 podem secretar MVs com conteúdo de RNA mensageiro 77% similar à da célula 

parental, detectando nas vesículas alguns  genes como Arg1 e Ym1, os quais são unicamente 

característicos da ativação M2 (46). 

Bourdonnay e colaboradores também relataram que Mɸs alveolares secretam MVs contendo 

as proteínas regulatórias anti-inflamatórias SOCS1 e SOCS3, demonstrando que exossomos 

e microvesículas provenientes de Mɸs pulmonares podem inibir a produção de citocinas pro-

inflamatórias via regulação da sinalização STAT (transdutor de sinal e ativador de transcrição) 
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em células epiteliais alveolares que incorporaram essas vesículas (47). Assim, as evidências 

apontaram que as proteínas SOCS são um componente fundamental para manutenção da 

homeostase pulmonar (47). Importantemente, as proteínas SOCS1 e SOCS3 têm sido 

correlacionadas com o  controle da  inflamação e imunidade inata (48). Sob este aspecto, o 

nosso grupo demostrou recentemente que a proteína SOCS3 tem um papel importante na 

modulação de Mɸs pró-inflamatórios. Nós observamos que Mɸs expostos a MVs derivadas 

de células-tronco mesenquimais (MSCs) apresentavam uma redução na expressão de SOCS3, 

revelando um fenótipo anti-inflamatório similar aos Mɸs M2 (49). Por último, Zhan e 

colaboradores descreveram que MVs-M2 são neuroprotetoras e diferentemente das MVs-M0 

ou MVs-M1, aumentam a migração de células de Schawnn (atualmente conhecidos como 

neurolemócitos) e incrementam os axônios até 15 vezes mais em ratos expostos à lesão 

cirúrgica do nervo ciático. Além do mais, tanto a proliferação quanto a migração e produção 

de fatores de crescimento associados aos nervos foram relacionados à transferência horizontal 

do miR-223 pela ação das  MVs derivadas de Mɸs-M2 (50). Em conjunto, essas informações 

nos sugerem que MVs-M2 pode ter, aparentemente, funções anti-inflamatória e regeneradoras 

sobre os tecidos inflamados através da transferência de miRNAs.  

Dentro dessa temática, é importante conhecermos mais sobre a biologia dos miRNAs. Essas 

moléculas são pequenos RNAs de fita única contendo 22 a 26 nucleotídeos não codificantes, 

os quais atuam fundamentalmente como reguladores pós-transcricionais (51). As evidencias 

mostram que os miRNAs atuam como um componente importante no controle da inflamação, 

e especificamente sobre os Mɸs, já foi confirmado que esses pequenos RNAs podem controlar 

as  vias de ativação M1 e M2 (51, 52). Um estudo recente de Zhang et al (53), identificou 109 

miRNAs diferencialmente expressos tanto em macrófagos humanos como murinos quando 
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ativados para  M1 ou M2. Nesses experimentos, o grupo validou que os  miR-181a, miR-155-

5p, miR-204-5p e miR-451 foram regulados positivamente em Mɸs-M1, enquanto os miR-

125-5p, miR-146a-3p, miR-143-3p e miR-145-5p foram regulados negativamente, quando 

foram comparados com os Mɸs-M2. Assim os autores concluíram que miRNAs participam 

ativamente da polarização macrofágica, evento este que representa possíveis alvos dentro do 

ponto de vista fisiopatológico (53). Esse último fato é bem importante considerando que na 

DRC e na LRA, os miRNAs também estão associados com funções homeostáticas como 

embriogêneses e o desenvolvimento da disfunção renal (54).  

Dessa maneira, em vista dessas evidencias, a nossa hipótese baseia-se no fato de que MVs-

M2 possam conter miRNAs e proteínas bioativas que converteriam Mɸs pró-inflamatórios em 

Mɸs anti-inflamatórios. Desse modo acreditamos que estes Mɸs modulados apresentariam a 

faculdade de potencializar processos renoprotetores na LRA, através de um microambiente 

anti-inflamatório e resolutivo. Neste contexto, nós sugerimos que as MVs-M2 possam 

promover efeitos renoprotetores similares aos Mɸs M2 na progressão da doença renal. 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Avaliar o papel das MVs derivadas de Mɸs-M2 na modulação de Mɸs-M1 e analisar sua 

funcionalidade em modelos de LRA experimental. 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar as MVs derivadas de Mɸs M2, compreender sua biogênese e 

estabelecer diferenças fenotípicas; 

• Examinar o potencial imunomodulador das MVs derivadas de Mɸs M2 sobre os Mɸs 

M1 e estudar os possíveis mecanismo envolvidos; 

• Avaliar a capacidade citoprotetora das MVs derivadas de Mɸs M2 sobre as células 

tubulares renais e Mɸs derivados de medula óssea; 

• Analisar o potencial terapêutico das MVs derivadas de Mɸs M2 na GESF induzida por 

adriamicina e no modelo de LRA induzido por cisplatina. 

• Compreender a biodistribuição das MVs-M2 no parênquima renal e sua interconexão 

com Mɸs residentes.  
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MATERIAS E MÉTODOS 

Animais 

Camundongos C57BL/6 foram fornecidos pelo Centro para Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). O trabalho foi autorizado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

UNIFESP para realizar os procedimentos que serão brevemente descritos (CEUA Nº 

4135220615). A consulta do status do protocolo pode ser acessada através do link: 

http://ceua.sirpp.unifesp.br/ 

Os animais foram mantidos em condições ideais no biotério da Disciplina de Nefrologia da 

UNIFESP. Os camundongos machos, com 8-10 semanas de idade e um peso médio em torno 

de 20 a 25 gramas, foram acondicionados em microisoladores coletivos de polipropileno 

(grupos de no máximo cinco animais) forrados com 1 a 2 cm de serragem, em sala com 

temperatura e luminosidade controlada (22°C e ciclo claro/escuro de 12h/12h), sob dieta 

sólida (ração Purina) e fornecimento de água filtrada ad libitum.  

 

Modelos experimentais de LRA 

Para desenvolvimento da GESF aguda experimental foi  injetada uma dose única de 

adriamicina na concentração  de 25 mg/kg de peso (55). Posteriormente, os camundongos 

foram tratados com uma dose 100 µg de proteína de MVs-M2 durante quatro dias, esta dose 

é equivalente a ~9,00x1010 MVs/dose (medição em base no NanoSigth). Durante o quinto dia, 

os animais foram submetidos à anestesia com xilazina e ketamina (Agribands do Brasil Ltda, 

São Paulo) por via intraperitoneal (IP), na dose de 0,004 mg/g de peso. Depois material 

http://ceua.sirpp.unifesp.br/
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biológico como urina, sangue e tecidos renais foram recolhidos e mantidos a -80°c até serem 

processados. Os grupos controles foram constituídos por animais SHAM, e animais GESF 

tratados unicamente com PBS (veículo das MVs). Por outro lado, para desenvolver o modelo 

experimental de LRA por cisplatina, foi feita uma infusão intraperitoneal de 18 mg/kg de 

cisplatina (Pfizer, EUA, Nova York), e subsequentemente os camundongos foram tratados 

com uma dose diária de ~9,00x1010 MVs-M2 durante três dias. Finalmente os camundongos 

foram eutanasiados no quinto dia e o material biológico foi coletado como acima mencionado. 

  

Isolamento de macrófagos derivados de medula óssea 

Mɸs foram isolados de medula óssea de camundongos C57Bl/6 de 8 a 10 semanas de vida. 

Fêmures e tíbias previamente dissecados foram cortados apicalmente com tesoura cirúrgica 

para remover as epífises. Em seguida, o canal medular foi lavado com PBS estéril com auxílio 

de uma seringa de 1 mL. Após o flushing, a suspenção celular foi filtrada utilizando Cell 

Steiner de 70 μm (Corning, EUA, Nova York) para eliminar restos teciduais e ósseos. As 

células filtradas foram lavadas duas vezes com PBS e centrifugadas a 300 g por 5 minutos.  

Posteriormente, após o processo de lise de hemácias com solução estéril de 0,83%NH4Cl por 

3 minutos a 4ºC, as células foram lavadas novamente duas vezes com PBS e centrifugadas a 

300g por 5 minutos. Após a contagem e viabilidade celular utilizando Trypan Blue (Sigma-

Aldrich Co, EUA, St Louis), as células foram distribuídas em placa de petri de 100 mm x 20 

mm (1 x 106 células/placa) e cultivadas em DMEM high glucose (Gibco, EUA, Waltham) 

contendo 10% SBF e 30% do sobrenadante da linhagem L929 (célula produtora de M-CSF). 

A cultura foi mantida em atmosfera úmida à 37ºC com 5% de CO2. Após os primeiros 4 dias, 

a metade do meio de cultivo velho foi trocado por uma nova leva de meio enriquecido 
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(DMEM high glucose + SBF + L929) e as células mantidas em cultura por mais 3 dias. 

Alcançado os 7 dias da diferenciação. Uma vez que diferenciamos os Mɸs, procedemos com 

os ensaios de polarização em M1 (LPS/IFN) ou M2 (IL-4/IL-13), sendo que os macrófagos 

que não receberam nenhum estímulo foram chamados neste trabalho de Mɸs-M0. 

 

Tratamento in vitro de macrófagos derivados de medula óssea com MVs-M2 

Mɸs isolados de medula óssea foram re-plaqueados em placas de 6 poços (200 x 103 

Mɸs/poço) e posteriormente tratados com MVs-M2. As doses de MVs foram administradas 

numa concentração 50 µg de proteína/dose e administradas a cada 8 horas por um período 

total de 48 hs. Completado este período,  o meio de cultura foi trocado e Mɸs foram ativados 

com 50 ng LPS e 5 ng de IFN-/mL (R&D Systems, EUA, Minneapolis) por 24 hs, 

estabelecendo a ativação para M1, esse grupo experimental foi denominado de M1+MVs-

M2.  Por outro lado, temos o grupo de comparação: M1, Mɸs que foram mantidos em 

condições similares ao grupo M1+MVs-M2, porém foi privado do tratamento com MVs-M2, 

e ao invés, recebeu como controle o veículo das MVs (PBS) por 48 hs. Após este período, o 

meio de cultura foi trocado e os Mɸs foram ativados com 50 ng de LPS e 5 ng de IFN- por 

24 hs.  Finalmente temos os grupos controles que são: grupo MO, Mɸs que não receberam 

estímulo nenhum e foram mantidos em condições padrões de cultura por 72 hs. Também 

temos, o grupo MO+MVs-M2: Mɸs tratados com MVs-M2 por 48 hs, e no fim dessa 

incubação, o meio de cultura foi trocado e os Mɸs não receberam mais estímulos por 24 hs. 

Por fim, temos outro grupo implementado eventualmente  de acordo com a necessidade do 

experimento, denominado de M2:  Mɸs tratados com veículo (PBS) durante 48 hs, e após este 

período, o meio de cultura  foi mudado e os Mɸs foram ativados com 10 ng de  IL-4 e 10 ng 
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de IL-13 /ml (R&D Systems,EUA) num período de 24 hs. Todos os Mɸs foram cultivados em 

meio DMEM high glucose (+10%SBF) em atmosfera úmida à 37 ºC com 5% de CO2. Após o 

período de 72 hs, todos os grupos foram analisados simultaneamente. Nossos Mɸs derivados 

de medula óssea expressaram uma elevada pureza de marcadores F4/80 e CD11b (95% pela 

citometria de fluxo). Além do mais, a experiência para caracterizar Mɸs M1 e M2 por 

moléculas de superfície, citocinas e expressão genica foi previamente relatada por nosso grupo 

(49). 

 

Isolamento e caraterização das microvesículas (MVs) derivadas de macrófagos M2 

Mɸs-M0 foram polarizados para M2 com a finalidade de obter MVs derivadas de Mɸs M2 ou 

alternativamente ativados. Após 24 horas de ativação com IL-4/IL-13 (ativação convencional 

para Mɸs-M2), Mɸs foram lavados duas vezes com PBS (livre de partículas) e posteriormente 

cultivados como meio DMEM high glucose sem soro fetal bovino para gerar estresse celular 

e obter meio enriquecido com MVs. O tempo total de incubação com meio depletado de soro 

fetal bovino foi de 6 dias, porém foi feito troca do meio de cultura a cada 48 hs.  O meio de 

cultura antigo foi estocado à -20°C até completar volumes de um litro. Posteriormente, o meio 

condicionado foi centrifugado a 2000 g por 30 min com a finalidade de eliminar células e 

debris celulares e imediatamente o meio condicionado foi ultracentrifugado a 100.000 g por 

2 hs há 4°C, usando uma ultracentrifuga de marca Beckman Coulter L-90K (EUA, Brea). O 

pellet foi reconstituído em PBS livre de partículas e armazenado à -80°c, o desenho do 

experimento pode ser observado na Figura 1a.  
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Alíquotas dos pellets foram quantificadas pelo método de Pierce (Thermo Fisher Scientific, 

EUA) para avaliar a concentração proteica. Finalmente, MVs derivadas de Mɸs-M2 foram 

caracterizadas por citometria de fluxo, western blot, NanoSigth, microscopia de florescência 

(em parceria com Centro de Facilidades para a Pesquisa, CEFAP-USP), assim como 

microscopia eletrônica de transmissão e microscopia eletrônica de varredura (em colaboração 

com o centro de microscopia eletrônica da UNIFESP). 

➢ Caracterização de MVs-M2 por citometria de fluxo: MVs derivadas de Mɸs M0 ou Mɸs M2 

foram distribuídas em tubos individuais de 5 mL (Falcon 12 x 75 mm, BD) contendo 100 

µg/MVs. Posteriormente, as MVs foram incubadas com anticorpos específicos para 

exossomos (CD9), marcador de MVs (Anexina V), anticorpos Pan Mɸs (F4/80, CD11b e 

Ly6C) e anticorpos específicos de ativação (CD86 e CD206) por 30 minutos a 4ºC em 

ambiente protegido de luz.  Em seguida, as MVs foram lavadas com 500 µL de tampão FACS 

(filtrado em membrana de 0,22 µm) e os tubos foram ultracentrifugados a 100.000 g/1h a 4ºC. 

Todos anticorpos e reagentes foram obtidos da Becton Dickinson, EUA. Por fim, O 

sobrenadante foi descartado e as MVs reconstituídas em 200 µl de tampão FACS para 

encaminhamento e aquisição no citômetro de fluxo BD LSR Fortessa (Becton Dickinson, 

Franklin Lakes). Para possibilitar a observação da população das MVs, os parâmetros FSC e 

SSC foram ajustados com base em calibradores, beads, de diversos tamanhos (Figura 5.a). 

 

➢ Western Blot de MVs-M2: Obtiveram-se 100 ug de proteína total a partir do lisado de MVs-

M2. O extrato proteico foi denaturado por aquecimento a 5 min a 95°C e separado por 

eletroforese em gel de poliacrilamida à 10% (SDS-PAGE). Posteriormente, o extrato proteico 

foi transferido para a membrana de nitrocelulose e em seguida, a imuno-marcação foi 
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realizada com os seguintes anticorpos primários: anti-CD11b (Abcam:133357, Reino Unido, 

Cambridge) e anti-CD206 (Abcam: ab64693). Em seguida, a membrana de nitrocelulose foi 

incubada com anticorpos secundários conjugados (anti-coelho ou anti-rato 

peroxidase/1:125.0000, Sigma-Aldrich, EUA) e revelada por métodos de 

quimiluminescência usando um kit ECL (Millipore, EUA, Burlington). Finalmente, a 

imagem foi adquirida no Amersham Imager 600 (GE Healthcare, EUA, Marlborough, EUA). 

 

➢ Análises por NanoSight ou Nanoparticle Tracking Analysis: MVs-Mɸs presentes na 

amostra (PBS + 0,1% BSA) foram analisadas por Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) 

utilizando o sistema NanoSight LM10 (NanoSight, Reino Unido, Malvern). O laser foi 

configurado a 405 nm e a velocidade do obturador da câmera de alta sensibilidade 

(OrcaFlash2.8, NanoSight, Reino Unido) fixada em 30,01 ms. Os vídeos foram analisados 

utilizando o software NTA (versão 2.3) e as gravações se realizaram por 30 a 60 segundos 

por amostra. Todas as amostras foram diluídas em água livre de nanopartículas (Fresenius 

Kabi, Alemanha, Bad Homburg), para atingir uma concentração de 2×108 e 9×108 

partículas/mL. As amostras foram administradas e registradas sob fluxo controlado, 

utilizando o sistema de bomba de seringa do NanoSight. Finalmente, foram produzidos 

histogramas como resultado das análises. O método de NTA gerenciado pelo equipamento 

NanoSight (NanoSight, Reino Unido) utiliza as propriedades da dispersão da luz e 

movimentos brownianos das partículas com a finalidade de obter informação sobre seu 

tamanho e distribuição nas amostras (56).  

 

➢ Microscopia eletrônica de MVs-M2: Após ultracentrifugação, as MVs-M2 contidas dentro 

do pellet foram colocadas em 100 μL de solução de formaldeído tamponada a 2%. 
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Posteriormente, gotas de 20 μL foram colocadas em parafilme em uma superfície plana. As 

grades de microscopia eletrônica revestidas com carbono foram colocadas nas gotas durante 

10 min para adsorção das MVs-M2. As grades foram lavadas com tampão de cacodilato de 

sódio 0,1 M e fixadas em 1% de glutaraldeído tamponado, para posteriormente serem lavadas 

com água deionizada. A coloração de contraste negativa foi realizada de acordo com métodos 

do autor Théry et al. (57) Resumidamente, as grades foram contrastadas em uranilo oxálico, 

depois incorporadas em uma mistura de uranilo saturado e metilcelulose 2% (1: 9), em gelo. 

O excesso de líquido foi suavemente retirado em papel de filtro e secado no ar. A aquisição 

e observação de imagens foi executada sob microscópio eletrônico de transmissão JEOL 

1200 EX II (Japão) pertencente ao Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade 

Federal de São Paulo. 

➢  

Extração e Quantificação do RNA 

Devido a limitada quantia de células (~200 x 103 Mɸs), foi utilizado o kit RNeasy Micro Kit 

QIAGEN, Alemanha) com a finalidade de obter precisão e qualidade nos resultados de qPCR. 

Desse modo, o ensaio foi desenvolvido tomando em consideração todas as recomendações 

do fabricante. Para maior informação acesse: https://www.qiagen.com/us/shop/sample-

technologies/rna/total-rna/rneasy-micro-kit/#orderinginformation. 

A quantificação de RNA total foi realizada por meio da leitura espectrofotométrica por 

NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). A pureza de RNA foi determinada pela razão 260/280 

nm e 260/230 nm. A pureza e a qualidade dos RNAs foram obtidas pelos índices >1,8. e, a 

integridade do RNA foi avaliada em gel de agarose a 1%. Bandas 28s e 18s foram observadas 

sem vestígios de degradação. Todas as amostras de RNA foram conservadas sempre a -80ºC. 

https://www.qiagen.com/us/shop/sample-technologies/rna/total-rna/rneasy-micro-kit/#orderinginformation
https://www.qiagen.com/us/shop/sample-technologies/rna/total-rna/rneasy-micro-kit/#orderinginformation
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Sínteses de cDNA 

A síntese de cDNA foi realizada com o kit M-MLV reverse transcriptase reaction (Promega, 

EUA, Fitchburg), seguindo o protocolo do fabricante. Primeiro 1000 ng de RNA total foram 

incubados com DNase I (1U/μL) (Promega, EUA, Fitchburg) por 15 minutos de 25 a 37°C, 

em seguida, 2 μL de Oligo (dT) Primer (0,1μg/μL) foram adicionados e os tubos foram 

incubados à 65°C por 10 minutos. Por conseguinte, os tubos foram mantidos por 5 minutos 

a 4°C. e no passo seguinte, foi acrescentado na solução uma mistura de 1 μL de BSA acetilada 

(20 mg/mL) (Promega); 10 μL de tampão de reação M-MLV RT 5X (Gibco); 10 μL de 

desoxinucleotídeo trifosfato (dNTP) 10 mM (Promega) e 2 μL de transcriptase reversa M-

MLV (200 U/mL) (Promega). Essa solução foi incubada à 37°C por 1 hora, 65°C por 10 

minutos e 4°C por 5 minutos. Depois, as amostras foram diluídas em água DEPC na 

proporção de 1:3. 

 

PCR quantitativo em tempo real 

A expressão de genes foi realizada por a metodologia TaqMan (Applied Biosystems, Life 

Technologies, EUA, Foster City). Para as reações de PCR utilizando a tecnologia TaqMan, 

foram adicionados 5 uL de TaqMan Master Mix, 0,5 µL de primers TaqMan, e 

3 µL de cDNA para completar um volume final de 10 µl. A reação de PCR foi realizada no 

equipamento 7300 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, EUA) programado com os 

seguintes ciclos: 50oC por 2 min, 95oC por 10 min, seguidos de 40 ciclos de 95oC por 30 

segundos e 60oC por 1 minuto. Os resultados foram analisados pelo software SDS (Applied 
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Biosystems, EUA) e a reação normalizada pela expressão do gene HPRT. Os dados foram 

expressos pelo método de quantificação relativa URE (10.000/2∆Ct)(58). Os primers 

TaqMan implementados foram os seguintes: Arg1, Mm00475988_m1. Il1b, 

Mm00434228_m1. Nlrp3, Mm00840904_m1.  Irf5, Mm00496477_m1.  Vegfa, 

Mm00437306_m1 e Hprt Mm03024075_m1. 

Expressão de miRNAs 

O RNA total dos Mɸs foi extraído utilizando o KIT miRNeasy Mini Kit (Qiagen, Alemanha, 

Hilden) conforme as instruções do fabricante. A concentração e a qualidade do RNA extraído 

foram avaliadas por Nanodrop. 1000 ng de RNA/amostra foram utilizados para amplificar 

miRNAs maduros presentes no RNA total. Essa técnica foi realizada com auxílio do kit 

miScript II RT (Qiagen, Alemanha), conforme as instruções do fabricante. O software do 

equipamento foi programado para as seguintes condições: passo inicial - 95oC por 15 min, 

ciclagem (40 ciclos) - 94oC por 15s (desnaturação) e 55oC por 30s (anelamento), e 70oC por 

34s (extensão). Como controle endógeno foi utilizado o housekeeping SNORD25. Os 

seguintes miRNAS foram analisados: mmu-miR-21a-5p, 477975_mir. mmu-miR-155-5p, 

mmu480953_mir.  mmu-miR-223-5p, mmu481008_mir. 

 

Array de microRNAS Qiagen 

Seguindo as especificações do fabricante, foi feito um PCR array de miRNAS para os grupos 

M1 +MVs-M2(n:3) e grupo M1 controle (n:3). Detalhes da técnica pode ser confirmada pelo 

código: miRNA PCR Array: MIMM-111Z. (https://www.qiagen.com/us/shop/pcr/primer-

sets/miscript-mirna-pcr-arrays/#orderinginformation). 

https://www.qiagen.com/us/shop/pcr/primer-sets/miscript-mirna-pcr-arrays/#orderinginformation
https://www.qiagen.com/us/shop/pcr/primer-sets/miscript-mirna-pcr-arrays/#orderinginformation
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Construção das redes de interação miRNAs e genes alvos 

 As interações de miRNA-alvo validadas foram avaliadas a partir de cinco fontes diferentes: 

TargetScanMouse 7.1 (59), mirTarBase 7 (60), miRDB (61), miRWalk 3(62) e microT-CDS 

5(63). Nós selecionamos apenas aqueles genes relacionados em quatro das cinco fontes de 

bases de dados, além do mais os genes selecionados deviam ser alvos de pelo menos dois 

miRNAs. A construção da rede e visualização de miRNAs diferencialmente expressos e 

genes-alvo, foi realizada no programa Cytoscape 3.6.1 (64). As vias de análise 

significativamente enriquecidas foram realizadas utilizando o banco de dados PANTHER v. 

13.1 (65) e DAVID v. 6.8 (66), com um valor de p-valor <0,001 e FDR <0,05. 

 

Análises do potencial de membrana mitocondrial em Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 

O potencial de membrana mitocondrial (Δψ) dos Mɸs foi avaliado usando o kit BD™ 

MitoScreen (BD, EUA). O kit contém o reagente JC-1, que é um fluorocromo lipofílico que 

penetra na membrana das células e avalia o Δψ mitocondrial.  JC-1 pode existir em dois 

estados dentro da célula: como agregados que são encontrados principalmente dentro de 

mitocôndrias saudáveis e determinam um Δψ normal de uma mitocôndria polarizada. Em 

contraste, pode existir no estado monomérico, o qual se encontra principalmente no 

citoplasma e determina a despolarização das mitocôndrias. Esses estados podem ser 

diferenciados em citometria de fluxo, uma vez que os agregados JC-1 possuem MFI superior 

ao dos monómeros JC-1 no canal PE. Importantemente, ambos são detectados com a mesma 

intensidade de MFI no canal FITC. Neste experimento, 5 x105 Mɸs-M1 foram tratados com 

MVs-M2 por 48h para analisar o Δψ mitocondrial. Da mesma forma, os controles M0, M1 e 
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M2 foram analisados com o kit BD™ MitoScreen, seguindo as recomendações dos 

fabricantes. 

 

Determinação da fagocitose de Escherichia coli em Mɸs-M1 expostos a MVs-M2 

A determinação da fagocitose da Escherichia coli em Mɸs foi avaliada pelo kit Phagotest 

(Glycotope Biotechnology, Alemanha, Berlin). Este kit permite quantificar o número exato 

de Mɸs que fagocitaram a bactéria E. coli, uma vez que ela é marcada com FITC.  5 x105 

Mɸs-M1 foram tratados com MVs-M2 por 48 hs, posteriormente as células foram processadas 

conforme as instruções do kit, os Mɸs M0 e M1 controle também foram analisados.  

 

Marcadores de superfície e intracelulares por citometria de fluxo in vitro e in vivo 

Os Mɸs derivados de medula óssea M0, M1, M1+MVs-M2 e M0+MVs-M2 foram marcados 

com anticorpo anti-F4/80 (clone BV421, BD) para serem analisados por citometria de fluxo e 

assim confirmar a pureza das culturas. Após a incubação com F4/80, um marcador constitutivo 

dos Mɸs, os receptores FcγIII e FcγII foram bloqueados com FC Block (BD) para evitar 

ligações inespecíficas dos anticorpos. Posteriormente, os Mɸs foram incubados com os 

anticorpos CD86 (APC, BD), CD206 (APC, BD) ou CD206 (FITC, Biolegen, EUA). Para 

avaliar expressão superficial de marcadores M1 e M2, complementarmente, foi analisada a 

expressão de IL-6 (PE) usando o kit BD Cytofix/Cytoperm™ (BD) para avaliar expressão de 

citocinas intracelulares.  
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Avaliação in vivo de macrófagos infiltrantes do rim 

 Para a extração de células inflamatórias, os rins foram perfundidos, abertos e macerados em 

cell strainer de 70 μm (Corning Falcon). Em seguida, o tecido foi incubado com solução de 

DNAse/Colagenase II (1 mg / 2 mg por mL) (Sigma-Aldrich) em DMEM High glucose sem 

SBF durante 30 minutos a 37°C. Por último, a solução foi inativada com DMEM High com 

SBF à 10% e a suspensão foi novamente filtrada em cell strainer. O sedimento, foi lisado para 

eliminar hemácias (solução in house), lavado duas vezes com PBS por 5 minutos e 

centrifugado a 300g. Os anticorpos fluorescentes monoclonais utilizados foram: Ly6G 

(PerCP-Cy5.5, BioLegend), Ly6C (PE-Cy7, BioLegend) F4/80 (BV421, BD). As células 

infiltrantes derivadas dos rins foram adquiridas por FACS BD LSR Fortessa (BD Biosciences) 

utilizando o software FACSDiva (BD Biosciences) e depois analisadas pelo software FlowJo 

(Tree Star, Ashland). A compensação foi realizada utilizando células não marcadas e 

CompBeads (BD) positivas para os respetivos anticorpos utilizados. Um milhão de eventos 

foram registrados durante a aquisição e a estratégia de Gate foi baseada no método FMO 

(fluorescence minus one), (ver estratégia na Figura Suplementar. 5) 

 

Análises de AKT fosforilado em macrófagos M1 tratados com MVs-M2 

Usando a tecnologia phospho-flow (BD), nós avaliamos a fosforilação de AKT nos grupos 

M0, M1, M2 e M1+MVs-M2. Os estímulos de ativação LPS/IFN- ou IL-4/IL-13 foram 

realizados unicamente com 1 hs de incubação com a finalidade de captar este veloz fenômeno 

de sinalização. Para poder mensurar esta fosforilação nós implementamos o anticorpo Alexa 

Fluor® 647 Mouse anti-Akt (pS473,BD) e os tampões BD Phosflow Fix Buffer III  e tampão  

de permeabilização Phosflow Perm/Wash Buffer I. Para garantir a qualidade do experimento, 
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seguimos  todas as recomendações do fabricante para células aderentes: 

http://www.bdbiosciences.com/br/resources/protocols/protocol_adherent.jsp 

 

Avaliação de citocinas inflamatória em meio de cultura 

As concentrações de IL-6, IL-10, Proteína Quimioatraente de Monócitos-1 (MCP-1), IFN-γ, 

TNF e IL-12p70 foram avaliados em amostras de 50 µL de meio de cultura provenientes dos 

grupos M0, M1, M2 e M1+MVs-M2.  Estas concentrações foram mensuradas usando o kit 

Mouse Inflammation (BD), onde os controles e amostras foram processados de acordo com as 

instruções do fabricante.  Os resultados foram apresentados como pg da citocina/mL. Para 

maior informação acesse: 

 https://www.bdbiosciences.com/documents/CBA_MouseInflammation_Kit_Manual.pdf 

 

Atividade enzimática da Arginase-1 em meio de cultura 

A atividade enzimática da arginase-1 foi mensurada pelo método in house desenvolvido pelo 

laboratório de Farmacologia e Bioquímica dos Radicais Livres e Inflamação, Departamento 

de Farmacologia, ICB-I, USP sob orientação do Prof. Marcelo Muscara. O meio de cultura 

dos grupos M0, M1, M2 e M1+MVs-M2, foi diluído na proporção de 1:10 utilizando tampão 

Tris-HCl 50 mM pH 7.4 contendo 0,5 M de PMSF e coquetel de inibidores de protease. Em 

seguida, 120 μL da amostra foram transferidos para tubos de 1,5 mL, e 120 μL de MnCl2 e 

10 mM foram adicionados, sendo os tubos aquecidos à 55ºC por 10 minutos na estufa. Após 

a incubação, os tubos foram colocados no gelo e 240 μL de L-Arg (0,5M) foram 

acrescentados. Em seguida, cada amostra foi dividida em 4 tubos de 0,6 mL (100μL em cada 

tubo). Dois tubos foram para estufa à 37C por 1 hs e os outros dois deixados em gelo por 1 

http://www.bdbiosciences.com/br/resources/protocols/protocol_adherent.jsp
https://www.bdbiosciences.com/documents/CBA_MouseInflammation_Kit_Manual.pdf
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hs. A atividade enzimática da arginase-1 é avaliada pela conversão de L-arginina em ureia 

visualizada colorimetricamente. A ureia não associada com a atividade da arginase-1 é 

descontada dos tubos incubados à 37ºC utilizando os tubos deixados no gelo, que representam 

o controle em duplicata. Após o tempo de incubação (1 hs), todos os tubos foram levados em 

capela e 500 μL do mix de ácidos (H2SO4:H3PO4:H2O (1:3:7) foi acrescentado. Em seguida, 

adicionou-se 25 μl de ISPF 9% (protegido da luz) e os tubos foram vedados com fita teflon e 

fita crepe. As amostras foram fervidas por 45 minutos à 100ºC em banho-maria. Depois, 200 

μl do produto da reação foram pipetados em placa de ELISA e a leitura foi realizada em 

espectrofotômetro à 540 nm. O resultado final foi expresso em nmol de ureia/min. Todas as 

amostras foram normalizadas pelo fator de diluição final.  

 

Avaliação do potencial anti-apoptótico das MVs-M2 em Mɸs e células MM55.K  

Com o objetivo de avaliar o efeito anti-apoptótico das MVs-M2 sob Mɸs derivados de medula 

óssea e células tubulares renais MM55.K (https://www.atcc.org/Products/All/CRL-

6436.aspx#generalinformation), nós realizamos ensaios de citometria de fluxo para apoptose 

por Anexina V e caspase-3. Aproximadamente 2x105 células tubulares renais foram co-

cultivadas com MVs-M2 por 48 horas em meio de cultura RPMI (+10% SBF) e submetidas a 

lesão por cisplatina em doses de 12 µg e 16 µg/mL por 48 hs. Similarmente, 2x105 Mɸs foram 

co-cultivados com MVs-M2 por 48 horas e submetidos à lesão por cisplatina em doses de 5 

ug/mL por 48hs. Imediatamente, foi implementada técnica de citometria de fluxo para avaliar 

apoptoses, o kit PE Annexin V Apoptosis Detection Kit I (BD, EUA) foi processado seguindo 

as recomendações do fabricante. Complementarmente, nós avaliamos a atividade da caspase-

3 em Mɸs tratados com MVs-M2 com o intuito de confirmar o efeito anti-apoptótico das 

https://www.atcc.org/Products/All/CRL-6436.aspx#generalinformation
https://www.atcc.org/Products/All/CRL-6436.aspx#generalinformation
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vesículas, utilizando o kit PE Active Caspase-3 Apoptosis (BD, EUA) e seguindo as instruções 

do fabricante. 

 

Análise Estatística 

Os dados foram coletados, analisados e comparados com auxílio de estatística descritiva 

clássica. Como forma de inferência estatística foram utilizados métodos analíticos de natureza 

paramétrica. Dessa forma, os testes utilizados para comparação de duas médias foram o Teste‐

T de Student e para comparações envolvendo mais de duas amostras independentes foi 

utilizado o teste de one way ANOVA. Todos os dados experimentais realizados nesse trabalho 

foram representados por meio de médias e desvio padrão da média (± DP) e as análises 

estatísticas foram conduzidas considerando um índice de significância estatística (α) de 5%.  

O valor de P foi representado da seguinte forma nas figuras apresentadas aqui: 

****p<0,00001, ***p<0,0001, **p<0,001; *p<0,05. 
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RESULTADOS  

CAPÍTULO 1: MVs derivadas de Mɸs-M2 são altamente heterogêneas e 

exibem perfil fenotípico similar aos Mɸs-M2 ou de Mɸs alternativamente 

ativados 

Isolamento e caracterização das MVs derivadas de Mɸs-M2 

Inicialmente nós realizamos a caracterização das MVs derivadas de Mɸs M2 para 

compreender sua biogênese e estabelecer possíveis diferenças fenotípicas. Para atingir este 

propósito, nós utilizamos metodologias como microscopia eletrônica (TEM), microscopia de 

varredura, microscopia confocal, NanoSight e citometria de fluxo para identificar 

características associadas ao tamanho, morfologia, concentração, biogêneses e expressão de 

moléculas de superfície associadas a vesículas extracelulares, assim como para os Mɸs. 

 

O primeiro passo foi confirmar a capacidade dos macrófagos estimulados com IL-4/ IL-13 

(durante 24 hs, polarização M2) de manter suas características de Mɸs-M2 durante os seis 

dias após estímulo (ver protocolo Figura 1a). Foi constatado que os Mɸs mantiveram suas 

características de Mɸs-M2, o que nos certificou que a obtenção das microvesículas e 

exossomos manteriam as peculiaridades das células de origem. As análises subsequentes por 

citometria de fluxo revelaram que Mɸs estimulados com IL-4/ IL-13, após os seis dias, 

mantiveram uma maior expressão de CD206 e uma redução da molécula co-estimuladora 

CD86, quando comparado aos Mɸs-M0 (Figuras 1d e e). Este fenótipo confirmou a 

manutenção da ativação do fenótipo M2 (39, 49). De forma adicional, nós também 

demonstramos, recentemente, que este perfil de moléculas de superfície se associa a 

expressão de genes M2 como Ym1 e FIZZ1 (49). Finalmente, a expressão de F4/80 (Figuras 
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1b e c), uma glicoproteína altamente expressa em Mɸs murinos, também foi conservada 

durante os dias em cultura após o estímulo, e no microscópio ótico, os Mɸs-M2 se 

apresentaram como células com morfologia fibroblastóides e com prolongações dendríticas. 

Por outro lado, Mɸs-M0 apresentaram morfologia arredondada com poucas prolongações 

dendríticas (Figuras 1f-g). Em resumo, estes dados demonstram que o fenótipo M2 foi 

conservado durante os dias após estimulação, garantindo satisfatoriamente uma coleta de 

meio de cultura a partir de Mɸs com características M2, um evento essencial para isolar MVs 

com características e potencial biológico similar a essa polarização. 

 

Os Mɸs-M2, além de serem ativados com IL-4/IL-13, também foram carenciados de soro 

fetal bovino durante 6 dias (ver protocolo Figura1a). Esta privação foi realizada com a 

finalidade de gerar estresse celular e incrementar a comunicação extracelular por meio de 

vesículas. Nesse sentido, nosso segundo passo, foi verificar se Mɸs-M2 produziam maiores 

quantidades de vesículas extracelulares quando comparados com macrófagos em condições 

padrões de cultura (com SBF). Assim, com base as observações por TEM, registramos que 

Mɸs-M2 carenciados de soro fetal bovino eram multivacuolados, e evidenciavam em seu 

interior diversos endossomos multivesiculares maduros contendo internamente vesículas 

intraluminais conhecidas também como exossomos, quando secretados ao meio extracelular 

(Figura 2b1-3). Em contraste, Mɸs em condições padrão de cultura celular não exibiram 

corpos multivesiculares em seu citoplasma, e por tanto não se detectou vesículas 

intraluminais (Figura 2a1-3). Assim, nós registramos que a secreção de exosomos no meio 

extracelular foi um evento extremadamente raro nos Mɸs em condições padrões de cultura 

ou cultivados com SBF, entretanto, nos Mɸs carenciados de soro fetal bovino esse fenômeno 

possuiu uma elevada frequência (Figura 2a4 e b4). Uma vez que registramos apenas 
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exossomos nos cortes feitos ao nível celular, havia uma dúvida sobre a presença de MVs no 

meio extracelular, principalmente porque o método de ultracentrifugação implementado não 

é distintivo para exossomos ou MVs. Nesse contexto, confirmamos por técnica de absorção 

e contraste negativo, que o meio condicionado de Mɸs-M2 continha de fato MVs no meio 

extracelular. Desse modo nós observamos no meio de cultura vesículas com as seguintes 

características: dupla membrana, morfologia similar à uma taça (característico da técnica de 

absorção) e, principalmente, tamanhos entre 150 e 1000 nm (Figura 2d). Esses dados revelam 

que a população de vesículas extracelulares secretada por Mɸs-M2 carenciados de soro fetal 

bovino possuem uma população heterogênea de microvesículas e exossomos. 

 

Biogênese de exossomos derivados de Mɸs-M2 

Por meio dos experimentos com TEM, nós conseguimos registrar uma sequência de 

fotografias que evidenciaram o processo da biogênese, secreção e degradação dos exossomos 

de Mɸs-M2. O processo de biogênese começa com a formação do endossômo precoce, o qual 

é definido por uma estrutura com compartimento intracelular que contém uma membrana 

endossômica dentro do citoplasma eucariótico (67). Essa estrutura endossômica promoverá 

a brotamento e a fissão do citoplasma no interior do lúmen, para subsequentemente 

desenvolver as primeiras vesículas, as quais são conhecidas como vesículas intraluminais, 

como observadas no momento exato de seu desenvolvimento na figura 3a. Na sequência, o 

endossômo multivesicular irá amadurecer e acumular uma quantidade cada vez maior de 

vesículas intraluminais com auxílio da maquinaria ESCRT, que também se encarrega de 

incluir no interior das vesículas biomoléculas como miRNAs, RNAs mensageiros e proteínas 

que são estritamente selecionadas do citoplasma (67). Esta estrutura totalmente preenchida 
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com vesículas intraluminais será denominada no final do processo de “endossômo tardio” ou 

corpo multivesicular maturo, como também observado na Figura 3b.  

 

Uma vez concluída a maturação do corpo multivesicular, este será direcionado à membrana 

citoplasmática, para assim ser librado na forma de exossomos. Esse transporte é coordenado  

por proteínas motoras como dineína, cinesinas e miosonas (67) e, na Figura 3c, também 

podemos constatar microtúbulos que participam do transporte ativo dos corpos 

multivesiculares para o citoplasma. Por último, uma vez que o corpo multivesicular maduro 

se aproxima da membrana citoplasmática, ocorre o processo de fusão com a membrana 

celular, gerando a secreção das vesículas intraluminais para o exterior celular, através de um 

mecanismo dependente de ATP. (67). O processo de fusão e liberação de vesículas 

extracelulares foi observado na Figura 3d. Nesse momento, os exossomos (as antigas 

vesículas intraluminais) serão secretados e mobilizados pelo espaço extracelular e serão 

protegidos da degradação enzimática devido a componentes de sua membrana celular, como 

fosfatidilserina, colesterol, cerâmicas e esfingolipídios presentes na dupla camada.  

 

Ainda no interior da célula, as vesículas intraluminais são sujeitas mais facilmente a 

degradação intracelular. Os mecanismos exatos que regem o equilíbrio entre a secreção  ou 

degradação  das vesículas extracelulares ainda não são completamente conhecidos, mas 

sabemos até o momento, que o corpo multivesicular pode ser degradado por mecanismos de  

fusão com lisossomos ou  ainda reciclados por autofagossomos, e essas estruturas  também 

foram observadas nas figura 3e e f. Em súmula, estas sequências de imagens captadas com 

ajuda da TEM, nos revelaram a complexidade da biogênese e reciclagem dos exossomos 

derivados dos Mɸs-M2.  
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Caracterização de vesículas extracelulares de Mɸs-M2  

Dando continuidade ao nosso estudo, nós caracterizamos as vesículas extracelulares por 

NanoSigth, para determinar o tamanho médio dessa população mista de vesículas. As 

vesículas extracelulares derivadas de Mɸs-M2 foram chamadas neste texto de MVs-M2, mas 

se entendendo que se trata sempre de uma população heterogênea de exossomos e MVs. Com 

base nos resultados do NanoSigth, MVs-M2 apresentaram um tamanho médio de 144,8 nm 

e uma concentração em solução de PBS de 9,45x1010 partículas/ml (Figura 4a). 

Interessantemente, o tamanho médio coincide com a classificação de exossomos (≤150 nm), 

porém, quando observamos mais detalhadamente a curva de distribuição das vesículas, 

encontramos comprimentos entre 386 e 342 nm, dados que coincidem também com a 

classificação de microvesículas com base no tamanho entre 150 até 1000 nm (Figura 4a).  

 

Para corroborar a presença de uma população mista de vesículas por FACS, utilizou-se uma 

estratégia fenotípica para identificar exossomos ou MVs, baseados na marcação de CD9 e 

Anexina V, o primeiro uma endoproteína conhecida como um subtipo de tetraspanina, e o 

segundo, uma proteína reativa a fosfatidilserina, comumente expressa nas MVs. Nos 

observamos que 59,7% das partículas analisadas eram exossomos, definidos como 

CD9+/Anexina V- (Figura 4d, quadrante Q3) e 28,9% correspondiam a microvesículas, 

definidas aqui como Anexina V+/CD9+ (Figura 4d, quadrante Q2). Associados aos resultados 

do NanoSitgh, esses achados confirmam um maior predomínio de exossomos que de 

microvesículas dentro de nossas amostras. 

 

Adicionalmente, nós verificamos por FACS a presença de antígenos de superfície associados 

à vesículas extracelulares, à macrófagos e à polarização M2. De acordo com os nossos 
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resultados, as MVs-M2 mostraram expressão de F4/80, um marcador de superfície 

constitutivo de macrófagos e que também podem ser observados em células mieloides 

(Figura 4. e). Comparativamente, quando analisamos a expressão de antígenos nas vesículas 

derivadas de macrófagos não estimulados (chamadas aqui de MVs-M0), nós encontramos 

que as MVs-M2 têm uma maior expressão de CD206 em relação aos MVs-M0 (Figura 4. f). 

Importantemente, CD86, um clássico marcador da polarização M1, não foi observado numa 

elevada concentração nas MVs-M2 (Figura 4. g). Também, quando estudamos o conteúdo de 

citocinas nas MVs-M2 por CBA, nós encontramos que essas vesículas não apresentavam um 

valor significativo de citocinas inflamatórias associadas ao perfil M1 dos macrófagos (Tabela 

1). Por último, validamos por Western blot a presença de CD11b, CD9 e CD206 no lisado 

proteico das MVs-M2 (Figura 4b, h e i). 

 

Devido a expressão similar de F4/80 entre as MVs-M0 e as MVs-M2 (Figura 4e), nós nos 

questionamos se existiria diferenças fenotípicas entre MVs e exossomos dentro do universo 

das MVs-M2. Assim, nós realizamos um novo set de experimento para identificar essas 

possíveis diferenças (Figura 5.a). Nessas análises, descobrimos que a maior parte da 

população de MVs-M2 são menores que 500 nm (Figura 5.b), um dado que se correlaciona 

com os resultados do NanoSitgh. Adicionalmente, quando analisamos as populações de MVs 

e exossomos, nós encontramos que as populações de MVs tinham uma maior expressão de 

F4/80 (MFI, média de intensidade de fluência) quando comparado com os exossomos (Figura 

5c), revelando até mesmo que subpopulações de microvesículas Anexina Vhigh/CD9high 

apresentavam um fenótipo F4/80High (Figura 5c). Esses dados confirmam a nossa hipótese, 

que a população de MVs devido a suas caraterísticas essenciais (maior extensão da membrana 

celular e maior envergadura), possuem mais antígenos transmembranas, assim como mais  
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fosfatidilserina na sua dupla camada (Figura 5e), as quais corroboram com características 

relacionada à biogênese (68). Por outro lado, os exossomos por serem menores, apresentaram 

menos antígenos em sua superfície. Também validamos aqui que as populações de MVs 

(Anexina V+CD9+) possuem uma média de tamanho maior que os exossomos (CD9+Anexina 

V-, MFI do FSC-A) (Figura Suplementar 1a). Em sequência, avaliamos a expressão de outros 

antígenos por FACS, como Ly6C, CD11b e o receptor CD209. Nós encontramos, que as 

MVs-M2 expressaram 30% de CD11b e 28% de Ly6C. Interessantemente identificamos no 

gráfico de pontos que vesículas Ly6Chigh também eram F4/80high e, precisamente, esta 

população Ly6ChighF4/80high apresentou uma elevada expressão de CD206 no gráfico 3D 

(Figura 5g e h). Em adição, evidenciamos que subpopulações de vesículas Ly6ChighF4/80high 

eram de maior tamanho que vesículas Ly6ClowF4/80low (Figura Suplementar 1b), sugerindo 

que a população Ly6ChighF4/80high estaria relacionada com MVs por possuir um tamanho 

maior e mais antígenos de superfície. Finalmente, encontramos que MVs-M2 expressaram 

19% de CD209 (Figura 5f), um receptor de lectina associado ao reconhecimento de 

patógenos como vírus, bactérias e parasitas (69), e, mais recentemente, associado com a 

incorporação de exossomos em células dendríticas (70).  

 

Em resumo, os dados da caracterização revelaram que: i) MVs-M2 possuem marcadores de 

superfície associados a macrófagos, monócitos e células mieloides.  ii) que MVs-M2 são 

altamente heterogêneas e conservaram marcadores específicos de vesículas extracelulares 

como CD9 e fosfatidilserina. Ainda, demonstramos uma expressão elevada de 

fosfatidilserina nas MVs e que antígenos de superfície como F4/80 e Ly6C são mais 

proeminentes em MVs do que em exossomos. Importantemente, identificamos que MVs-M2 
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se assemelham fenotipicamente a macrófagos M2, pois expressam CD206, com uma 

expressão basal de CD86 e não apresentam citocinas pro-inflamatórias.  

 

Observação de MVs-M2 pela microscopia eletrônica de varredura 

Devido a existência simultânea de MVs e exossomos nas amostras de vesículas derivadas de 

macrófagos M2, nós optamos por comparar possiveis diferenças físicas assim como captar 

interações entre exossomos e MVs. Inicialmente, observamos uma alta heterogeneidade entre 

os tamanhos das vesículas (exossomos/microvesículas), onde buscamos verificar uma maior 

predominância de exossomos do que MVs (Figura 6b). Depois, descobrimos que as MVs 

poderiam interagir com exossomos, observando por exemplo, exossomos na superfície das 

MVs ou mesmo formando cadeias ao redor das mesmas (Figura 6c). Também, notamos 

interações MVs/MVs, ao ponto de destacar um contato muito íntimo entre as duas 

membranas vesiculares (Figura 6d e e). As interações exossomos/MVs podem ser 

evidenciadas nas estruturas em 3D, como demonstrada na Figura 6f, no entanto, ressaltamos 

que esses dados foram observados in vitro e não sabemos se esse fenômeno pode se 

reproduzir in vivo. Outro fato interessante é que a microscopia de varredura mostrou que o 

processo de ultracentrifugação pode afetar a morfologia da membrana das MVs e exossomos, 

deformando-os ou, por exemplo, formando fissuras em sua dupla camada (Figura 6g). No 

entanto, a fissura foi um evento raro observado em nossas amostras e a deformidade da 

vesícula, por outro lado, mostrou-se um evento mais comum, mas conforme observado por 

outros pesquisadores não compromete as funções bioativas das vesículas (71). Finalmente, 

como esperado, obtivemos uma imagem onde observamos com riqueza de detalhes a 

diferença física entre uma MVs e um exossomo (Figura 6h e i).  
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Figuras capítulo 1 

 

Figura 1.  Macrófagos ativados com IL-4/IL-13 por 24 horas mantem o fenótipo M2 

após 6 dias sem nenhum reestimulo. Mɸs foram derivados de medula óssea e polarizados 

para M2 com a finalidade de obter MVs derivadas de M2. Após de 24 horas de ativação com 

IL-4/IL-13, Mɸs foram submetidos a meio de cultura depletado de soro fetal bovino para 

obtenção de meio condicionado durante 6 dias com coletas periódicas à cada 48 hs. 

Posteriormente, o meio condicionado foi centrifugado para eliminação de debris celulares e 

em seguida ultracentrifugado para obtenção das MVs (a). Interessantemente, nós 

confirmamos que Mɸs após a estimulação para M2 mantiveram características clássicas da 

ativação alternativa. Mɸs analisados por citometria de fluxo no dia 6 após estimulação, 

revelaram expressão aumentada de CD206 e redução da molécula co-estimuladora CD86 (b-

e). Também a expressão de F4/80 (f e c) e as características morfológicas foram conservadas 
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após estimulação de M2 (f-g).  Em resumo, Mɸs ativados para M2 apresentaram 

características fenotípicas e morfológicas após de 6 dias do estímulo. 
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Figura 2.  Macrófagos privados de soro produzem grandes quantidades de vesículas 

extracelulares. Inicialmente, comparamos os macrófagos sob condições de estado 

estacionário contra macrófagos privados de soro.  A microscopia eletrônica (TEM) revelou 

que apesar dos macrófagos no estado estacionário ter citoplasma vacuolado, a detecção de 

corpos multivesiculares contendo exosomos, este era um fenômeno difícil de observar (a1-
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4). Em contraste, macrófagos privados de soro produzem grandes quantidades de corpos 

multivesiculares, e foi facilmente detectável em campos com fusão da membrana e secreção 

elevada de exosomos no espaço extracelular (b1-4). Finalmente, observamos por técnica de 

absorção e contraste negativo, que o meio extracelular de macrófagos privados de soro 

também continha microvesículas (c). Neste sentido, a população de vesículas extracelulares 

consiste de microvesículas e exosomos compondo uma população heterogênea. 
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Figura 3. Biogêneses de exossomos a partir de macrófagos privados de soro.  Estudamos 

a biogênese dos exosomos de macrófagos privados de soro. A análise de TEM revelou quatro 

estágios importantes da biogênese dos exosomos como: Corpo multivesicular precoce 

contendo alguns exosomos recém-formados (a). Corpo multivesicular tardio dirigindo-se 

para a membrana plasmática para realizar o processo de secreção (b). Microtúbulos (c). Fusão 

da membrana plasmática e secreção de exosomos (d). por outro lado, registramos o processo 

de degradação dos exossomos; autofagossoma (e) e (f) lisossomo. 
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Figura 4. Microvesículas derivadas de macrófagos M2 tem um tamanho médio de 144.8 

nm e expressam marcadores de superfície constitutivos de macrófagos. Analises de 

MVs-M2 foram realizados por NanoSigth, observando que MVs-M2 tem um tamanho médio 

de 144,8 nm e uma concentração em solução de PBS de 9,45 *1010 partículas/ml, figura 

representativa (a). Adicionalmente, foi possível verificar por western blott que MVs-M2 

expressam marcadores constitutivos de macrófagos como CD11b (b). Por outro lado, nós 

analisamos as MVs-M2 por Citometria de fluxo, usando estratégia de Beads com tamanhos 

definidos (c). Inicialmente observamos que as MVs-M2 têm populações de exossomos e 
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microvesículas com heterogeneidade na marcação CD9 e Anexina V (d). Continuando com 

as análises de citometria, nós observamos que   MVs-M2 expressa a glicoproteína F4/80 (e), 

outro marcador constitutivo dos Mɸs. Também observamos, que MVs-M2 apresentam 

claramente um fenótipo M2 onde se verifica um aumento da expressão CD206 (f) e expressão 

basal da molécula co-estimuladora CD86 (g). Finalizando, confirmamos por western blot a 

expressão de CD9 e CD206 no lisado proteico das MVs-M2 (h e i). 
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Figura 5. MVs-M2 apresentam expressão heterogênea de F4/80 e CD206 pela 

Citometria de Fluxo. Estratégia de Gate baseada em beads de 7 µm até 500 nm para melhor 

aquisição das vesículas (a). A maior parte da população das MVs-M2 são menores que 500 

nm (b). Populações de vesículas Anexina V+/CD9+ apresentam um fenótipo F4/80High e 

subpopulações de vesículas Anexina V-/CD9+ apresentam um fenótipo F4/80low (c).  

Confirmando esse achado, subpopulação Anexina V high/CD9high são F4/80High pelo gráfico 

3D (d). A população Anexina V +/CD9+ pode ser correlacionada com vesículas maiores e a 

população Anexina V -/CD9+ com vesículas de menor tamanho, como observado na imagem 

representativa de um exossomo e uma microvesícula por microscopia de varredura (e). 
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Expressão de antígenos Ly6C, CD11b e CD209 (f). Interessantemente, população 

Ly6ChighF4/80high apresentaram uma elevada expressão de CD206 no gráfico 3D (h) 
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Figura 6. Observação de MVs-M2 pela microscopia eletrônica de varredura. Superfície 

de cultura macrofágica controle sem tratamento com vesículas (a). Uma alta heterogeneidade 

foi observada nos tamanhos das vesículas de exossomo e microvesículas (b). Interação 

exossomo com microvesículas, setas vermelhas (c) interação microvesículas e 

microvesículas (d) e registro de contato íntimo entre as membranas vesiculares: 

exossomo/microvesícula, seta vermelha e microvesícula/microvesícula, seta azul (e). As 

interações exossomos e MVs podem gerar a construção de megaestruturas em 3D (f). 

Exossomo deformado e fissura em dupla camada de microvesícula (seta azul) (g). Diferenças 

físicas entre uma microvesícula (seta azul) e um exossomo (seta vermelha) (h e i). 
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Figura Suplementar capitulo 1 

 

Figura Suplementar 1. MVs-M2 revelam diversidade na expressão do parâmetro de 

tamanho FSC-A. Nós validamos aqui que populações de MVs (Anexina V+CD9+) têm uma 

média de tamanho maior que os exossomos (CD9+AnexinaV-) parâmetro que foi mensurado 

pelo MFI no filtro FSC-A (a). Também verificamos que subpopulações Ly6ChighF4/80high 

foram maiores que vesículas Ly6ClowF4/80low (b). 
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Tabela Capitulo 1. 

 

Tabela 1.  MVs-M2 não tem expressão de citocinas pró-inflamatórias.   
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CAPITULO 2: MVs-M2 são incorporadas em Mɸs-M1 e modula genes, citocinas e 

marcadores pró-inflamatórios 

 

Incorporação de MVs-M2 em macrófagos M1 

Nós verificamos a capacidade de incorporação das MVs-M2 nos Mɸs-M1 derivados de 

medula óssea, com a finalidade de constatar que as vesículas estavam de fato sendo 

incorporadas dentro do espaço celular dos macrófagos. Portanto, baseado nos resultados 

anteriores onde demostramos que MVs-M2 pode carregar múltiplos antígenos na sua 

superfície, nós marcamos essas vesículas com anticorpos anti-CD206 (FITC), anti-F4-80 

(BV421) e com a proteína anti-fosfotidilserina, anexina V (PE), no intuito de rastrear as 

MVs-M2 dentro do citoplasma.  

 

Análises de microscopia confocal revelaram que MVs-M2 efetivamente foram incorporadas 

no interior dos macrófagos M1 (Figura 7a) e, por modelagem 3D, demonstrou-se que MVs-

M2 estariam sendo incorporadas no citoplasma dos macrófagos M1 (Figura 7b e c, círculo, 

e vídeos 1-2 DVD tese). Por análise de profundidade identificamos agregados de vesículas 

que tinham a habilidade de atravessar a parte inferior até a região mais externa do citoplasma 

(Figura 7b e c, seta). Outra característica verificada pela microscopia de fluorescência foi 

que as MVs-M2 possuíam alta heterogeneidade na expressão de CD206, F4/80 e 

fosfatidilserina, resultados estes que já haviam sido notados na citometria de fluxo no 

capitulo 1. Também registramos vesículas triplas marcadas para CD206/F4/80/Anexina V 

(Figura 7a, seta vermelha), e vesículas duplo marcadas para CD206/Anexina V (Figura 7a, 

seta laranja) e ainda vesículas duplo marcadas para CD20/F4/80 (Figura 7a, seta preta). De 
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forma adicional, na figura 7a pode-se observar, em alta resolução, (disponível no DVD da 

tese), vesículas de apenas uma marcação para CD206 e F4-80, mas não para Anexina V, 

corroborando o que havíamos postulado no capítulo anterior que vesículas anexina Vhigh 

estariam relacionadas com MVs. Portanto essas MVs estariam sempre acompanhadas por 

mais antígenos de superfície, um fenômeno que nós associamos a sua extensão de dupla 

camada e biogênese, e confirmado, efetivamente, por vesículas anexina V positivas 

acompanhadas da expressão de CD206 ou/e F4/80. 

Em outro experimento, realizamos uma clássica marcação de PKH26 (PE) para observar a 

incorporação de exossomos e MVs nos Mɸs-M1 (Figura 8a). PKH26 é um corante de cauda 

alifática, que quando incubado à 37°C é incorporado na dupla camada lipídica das 

membranas, assim se transforma num marcador muito estável para exossomos quanto para 

microvesículas (72). Adicionalmente, as MVs-M2 também foram incubadas com o anticorpo 

anti-F4-80 (BV421) para registrar sua distribuição. Registramos neste experimento que a 

população de MVs-M2 marcada com PKH26 foi mais densamente fluorescente para PE,  do 

que as  MVs-M2 quando estas foram marcadas com Anexina V (Figura 8a vs Figura 7a),  

Esse fenômeno se explica devido ao fato de estarmos olhando para toda a população de 

vesículas e exossomos, enquanto no experimento passado, só as vesículas com expressão 

para  fosfatidilserina foram marcadas com Anexina V. 

 

Por outro lado, este experimento também confirmou que a distribuição de F4/80 não foi 

uniforme entre todas as vesículas (figura 8 a), sendo observado vesículas duplamente 

marcadas (seta verde) e vesículas só com uma marcação para PKH26 (seta azul); 

considerando que a marcação isolada para F4-80 não foi observada. Finalmente, com base 

na reconstituição da imagem 3D, observamos que as MVs-M2 podem ser co-localizadas 
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próximas do núcleo celular, mas elas nunca chagaram a penetrá-lo (Figura8 b-d, vídeos 3-4, 

DVD tese). A priori acreditamos que possa ser um mecanismo importante na regulação dos 

pré-microRNAs salientes do núcleo, mas isto não foi confirmado. Controles de incorporação 

para as vesículas marcadas triplamente (CD206/F4/80/anexina V) ou duplamente (F4-80/ 

PKH26) podem ser observados também na Figura suplementar 2a e b, respetivamente.  

 

Para completar os experimentos de incorporação de vesículas, registramos em vídeo Mɸs-

M1 incorporando MVs-M2 por tripla marcação com CD206/F4/80 e Anexina V (Figura 9 e 

vídeos 5 e 6). Os pontos mais importantes do vídeo estão resumidos na Figura 9a. Em adição, 

graças à modelagem 3D, capturamos momentos importantes da separação e aproximação 

entre as vesículas (Figura 9b). Inicialmente no minuto 2:25 observamos o momento em que 

agregados de vesículas entram no macrófago (Vídeo 7) e como observamos no vídeo 5 e 

Figura 9a (seta vermelha), a incorporação de MVs-M2 é um fenômeno que acontece muito 

rápido. Posteriormente, no minuto 3:58, ocorre a primeira separação do agregado (Vídeo 8) 

e após a separação, estas vesículas são mantidas afastadas por aproximadamente 7 minutos 

(min. 3:58 até min. 11:08). No minuto 11:08, temos uma nova aproximação entre essas 

vesículas, a tal ponto que no minuto 11:30 (Vídeo 9) um íntimo contato entre elas é percebido, 

sugerindo uma possível fusão, pois o corpo vesicular aparece como uma única massa 

florescente na imagem (Video9). Essas vesículas são mantidas juntas por aproximadamente 

2 minutos e ao minuto 14:08, ocorre uma segunda separação (Vídeo10). Finalmente, as 

vesículas são separadas umas das outras, e no minuto 27:58 elas já estão em extremidades 

oposta do citoplasma (Vídeo11). Curiosamente, o agregado estudado aqui sempre manteve 

as características fenotípicas do agregado original. A interação entre as próprias vesículas é 

uma área ainda pouco explorada. No entanto, Beit-Yannai e colaboradores demonstraram 
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recentemente que as interações íntimas entre as membranas dos exossomos existem, e estas 

dependem do potencial Z e de receptores de membrana para acontecer (73). Infelizmente, 

neste experimento não temos evidências suficientes para demonstrar um fenômeno de fusão 

entre as vesículas. Por outro lado, nós também conseguimos capturar o exato momento em 

que uma megaestrutura de vesículas em 3D são fagocitadas por Mɸs-M1 (Figura 9c e final 

do vídeo 5).  Lembrando que os mecanismos relacionados à incorporação de vesículas em 

células eucariotas são: endocitose, fusão, macropinocitose e fagocitose (74). Por fim, também 

confirmamos que as MVs-M2 são heterogêneas devido a expressão diferencial de CD206, 

F4-80 e fosfatidilserina (Figura 9d). Na filmagem, o controle de macrófagos não tratados 

pode ser consultado no vídeo 12. 

 

Avaliação da superfície de macrófagos M1 tratados com de MVs-M2  

Uma vez que a incorporação das MVs-M2 no citoplasma macrofágico foi comprovada, 

decidimos estudar a superfície dos Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 por microscopia 

eletrônica de varredura. Nós observamos que a superfície dos macrófagos tratados com MVs-

M2 foi densamente povoada por microvesículas e exossomos de diversos tamanhos (Figura 

10a-c). Opostamente, Mɸs-M1 controles (não tratados), como esperado, exibiram poucas 

(dados não apresentados) ou nenhuma vesícula extracelular na sua superfície (Figura 10d-f). 

A heterogeneidade das vesículas também foi observada em outros campos na Figura 11a-c. 

Curiosamente, durante essas análises, o momento exato em que uma MVs interage com o 

citoplasma macrofágico foi registrado (Figura 11d). Além disso, observamos que as 

vesículas não só interagem e aderem ao citoplasma, mas também possuem aderência ao vidro 

(Figura 11e-f), uma vez que, para realizar estes experimentos, os macrófagos foram 
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cultivados em lâminas de vidro. Finalmente, em um evento raro, observamos o momento em 

que um macrófago controle, estaria produzindo MVs sob condições homeostáticas. Essas 

MVs apresentaram uma membrana celular intacta e um grau de circunferência mais 

conservada quando comparadas as vesículas ultracentrifugadas (MVs-M2) (Figura 11 g-i). 

Para evitar a interferência das vesículas derivadas do soro bovino fetal (SBF), nesse 

experimento, o uso do SBF foi depletado. 

 

MVs-M2 modula o fenótipo inflamatório dos Mɸs-M1  

Dados de citometria de fluxo indicaram que Mɸs tratados com MVs-M2 tinham maior índice 

de granulosidade (mesurado por SSC-A) quando comparados aos Mɸs-M1 controles 

(Figura12a). Esses dados demonstram que MVs-M2 quando incorporadas por Mɸs-M1 

podem alterar a granulosidade devido a acumulação intracelular das vesículas e, 

provavelmente, liberação do material biológico no citoplasma como proteínas, RNA e 

microRNAs. Este fenômeno foi reproduzido ainda em Mɸs-M0 tratados com MVs-M2 

(Figura12a). 

 

Posteriormente, nós avaliamos o potencial imunoregulador das MVs-M2 sob os Mɸs-M1. 

Nós descobrimos que o tratamento com MVs-M2 aumentou os marcadores de superfície 

associados à Mɸs M2, como o CD206 (ou receptor de manose). Além disso, MVs-M2 

também promoveu a redução de marcadores pró-inflamatórios em Mɸs-M1, como o CD86 e 

a citocina IL-6 (Figura 12.b-d). Curiosamente, descobrimos que a expressão de IL-6 foi 

aproximadamente 4 vezes menor no grupo Mɸs-M1+MVs-M2 do que no grupo Mɸs-M1 

controle (Figura 12d). Um resultado muito relevante dado que IL-6 é uma citocina pró-
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inflamatória que desempenha um papel fundamental no recrutamento de monócitos e 

neutrófilos no parênquima renal (75). Essa transição de moléculas mostra que MVs-M2 

promove um intercâmbio na expressão de moléculas M1/M2 em macrófagos classicamente 

pró-inflamatórios, reduzindo os marcadores M1, e, por outro lado, aumentando a expressão 

de marcadores M2 como o CD206 em Mɸs-M1 tratados.  

 

Adicionalmente, também exploramos o efeito das MVs-M2 nos Mɸs-M0. De forma similar 

a observada em Mɸs-M1 tratados, encontramos que as MVs-M2 promoveu a redução dos 

níveis basais de CD86 e aumentou a expressão de CD206 em Mɸs-M0. Já a expressão de IL-

6 não foi alterada, pois em Mɸs-M0 a secreção dessa citocina foi mínima ou basal. Juntos, 

esses resultados demonstram que MVs-M2 possui também funções imunoreguladoras sob 

macrófagos não polarizados (Figura 12e). 

 

Quando avaliamos a expressão do RNAs mensageiros de moléculas inflamatórias, nós 

evidenciamos que as MVs-M2 tinham capacidade de diminuir a expressão de alguns 

mediadores pro-inflamatórios como IL-1, NLRP3 e miR-155 (Figura 13). Identificamos 

também que MVs-M2 modulam a expressão proteica de quimiocinas e citocinas pró-

inflamatórias secretadas no meio de cultivo, tais como MCP-1, IL-6 e TNF- (Figura 14 a-

c), mas não moléculas anti-inflamatórias como IL-10, IL-12 e IFN- (Figura 14d-f). O IFN-

 não teria validez uma vez que usamos IFN- recombinante para estimular os Mɸs para o 

perfil M1. Por outro lado, nós encontramos que o perfil global de citocinas revelado por Mɸs-

M1 tratados com MVs-M2, foi muito similar ao perfil exibido pelos macrófagos M2 controle 

no CBA. (Figura Suplementar 3). Esses resultados indicam que MVs-M2 podem modular 
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Mɸs-M1, a nível de RNA mensageiro e moléculas de superfície, promovendo um fenótipo 

regulatório análogo aos Mɸs M2. 

 

Por fim, ainda observamos que MVs-M2 promoveram uma redução significativa do miR-

155, um miRNA associado fortemente com a polarização M1 e ligado diretamente com a 

secreção dos mediadores inflamatórios IL-6, IL-1 e NLRP3 (todos reduzidos pela ação das 

MVs-M2). Assim, nós acreditamos que o possível mecanismo pelo qual as MVs-M2 possam 

modular os Mɸs envolveria uma maquinaria pós-transcricional, principalmente por meio da 

regulação dos miRNAs tanto pró-inflamatórios como anti-inflamatórios existentes nas vias 

de ativação dos Mɸs M1 e M2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

Figuras capítulo 2 

 

 

Figura 7. Incorporação de MVs-M2 triplo marcadas com CD206, F4/80 e Anexina V 

em Mɸs-M1. MVs-M2 possuem alta heterogeneidade na expressão de CD206, F4/80 e 

fosfatidilserina, foi registrado vesículas triplas marcadas para CD206/F4/80/Anexina V (a 

seta vermelha), vesículas duplas marcadas para CD206/Anexina V (a seta laranja) e vesículas 

duplo marcadas para CD20/F4/80 (7a, seta preta). Modelagem 3D demostrando que MVs-

M2 estariam sendo incorporadas ao mesmo nível espacial do citoplasma dos macrófagos (b 

e c, círculo). Também, por análise de profundidade, podem ser vistos agregados de vesículas 

que podem inclusive atravessar a parte inferior até a região mais externa do citoplasma (b e 

c, seta). 
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Figura 8. MVs-M2 se localizam de modo perinuclear no interior dos Mɸs-M1. A 

distribuição de F4/80 não foi uniforme entre todas as vesículas (a), sendo observado vesículas 

duplamente marcadas (seta verde) e vesículas só com uma marcação para PKH26 (seta azul); 

só a marcação para F4-80 não foi observada. Finalmente, com base na reconstituição da 

imagem 3D, observamos que as MVs-M2 podem ser co-localizadas de modo perinuclear (b-

d) 
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Figura 9. Registro em vídeo de Mɸs-M1 incorporando MVs-M2 com tripla marcação. 

Os pontos mais importantes do vídeo estão resumidos nos quadrantes da figura a. mas por 

modelagem 3D iremos analisar em detalhe o acontecido:  Inicialmente no minuto 2:46 

observamos o momento em que agregados de vesículas entram no macrófago (b). 

Posteriormente, no minuto 3:48 (b) ocorre a primeira separação do agregado sinalizado. Após 

a separação, essas vesículas são mantidas afastadas por aproximadamente 7 minutos (a-b). 

Já no minuto 11:08, temos uma nova aproximação entre essas vesículas, a tal ponto que no 

minuto 11:30 (b), um íntimo contato entre elas é percebido, sugerindo uma possível fusão, 

pois o corpo vesicular aparece como uma única massa florescente na microscopia (b). Essas 

vesículas são mantidas juntas por aproximadamente 2 minutos e ao minuto 14:08, ocorre uma 

segunda separação (b). Finalmente, as vesículas são separadas umas das outras, e no minuto 

27:58 elas já estão em extremidades oposta do citoplasma (b). Por outro lado, também 

conseguimos capturar o exato momento em que uma megaestrutura de vesículas em 3D são 

fagocitadas por Mɸs-M1 (c).  E finalmente, MVs-M2 exibiram heterogeneidade na expressão 

de CD206, F4-80 e fosfatidilserina, por exemplo na seta vermelha observamos uma vesícula 

tripla marcada e na seta laranja duplo marcada CD206 e fosfatidilserina (d). 
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Figura 10. Superfície densamente povoada dos Mɸs-M1 tratados com vesículas. 

Observa-se microvesículas e exossomos de diversos tamanhos na superfície celular de Mɸs-

M1 (a-c). Opostamente, Mɸs-M1 controles exibiram poucas ou nenhuma vesícula 

extracelular em sua superfície (d-f). 
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Figura 11. Heterogeneidade nos tamanhos vesiculares é observado na superfície de 

Mɸs-M1. A diversidade das vesículas foi observada nos campos a-c.  observa-se o momento 

exato em que uma MVs interage com o citoplasma macrofágico (d). Além disso, observamos 

que as vesículas não só interagem e aderem ao citoplasma, mas também possuem aderência 

ao vidro (e-f). Finalmente, em um evento raro, identificamos o momento em que um 

macrófago controle, estaria produzindo MVs sob condições homeostáticas (g-i). 
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Figura 12. MVs-M2 tem propriedade imunoregulatórias sobre os Mɸs-M1. Nós 

observamos que MVs-M2 quando incorporadas em Mɸs, independente do estímulo, 

aumentam a sua granulosidade mesurada pelo parâmetro SSC-A do FACS (a). 

Subsequentemente, Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 diminuem a expressão do antígeno co-

estimulador CD86 e aumenta a expressão de CD206 (b-c). Complementarmente, analises 

intracelulares revelou que MVs-M2 inibem a secreção de IL-6 nos Mɸs-M1 (d). Por outro 

lado, MVs-M2 promove efeito regulatórios sobre Mɸs não estimulados. Nós observamos que 

Mɸs não estimulados expostos a MVs-M2 diminuem similarmente a expressão de CD86 e 

aumenta a expressão de CD206, porém a secreção de IL-6 não foi modificada (e). 
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Figura 13.  MVs-M2 regula genes pró-inflamatórios e o miR-155 em Mɸs-M1. 

Considerando que o efeito das MVs pode ser mediado por miRNAs, nós avaliamos miRs-223, 

miR-21 e miR-155, e encontramos definitivamente que o miR-155 foi reduzido em Mɸs-M1 

tratados com MVs-M2 (a-c). Adicionalmente, MVs-M2 promoveram a regulação de genes 

como IL-1 e NLRP3, mas não do fator de transcrição IRF5 (d-e).  
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Figura 14. MVs-M2 regula citocinas pró-inflamatórias em Mɸs-M1. Foram analisados os 

mediadores inflamatórios IL-6 (a), MCP-1 (b), TNF- (c), IL-10 (d), IL-12 (e) e IFN- (f) 

nos  grupos Mɸs-M0, Mɸs-M1 e Mɸs-M1+MVs-M2 por CBA, os valores são expressos em 

pg/mL. 
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Figuras Suplementares capítulo 2 

 

 

Figura Suplementar 2. Ensaio controle de incorporação de vesículas. Observa-se Mɸs 

controles para o ensaio de incorporação de vesículas marcadas triplamente para 

CD206/F4/80/anexina V(a) ou controle para incorporação de vesículas duplamente marcadas 

para F4-80/ PKH26 (b). 
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Figura Suplementar 3. Perfil inflamatório dos macrófagos M0, M1 e M2. Perfil 

inflamatório da polarização macrofágica foi analisada pelos seguintes mediadores 

inflamatórios: IL-6 (a), MCP-1(b), TNF- (c), IL-10(d), IL-12(e) e IFN- (f). 
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CAPÍTULO 3: MVs-M2 promovem superexpressão de miRNAs associados a fenótipo 

M2 e induz sinalização celular via PI3K e AKT 

 

MVs-M2 e a expressão de microRNAs 

Quando analisamos o perfil dos miRNAs em macrófagos M1 tratados com MVs-M2, 

encontramos que os principais miRNAs hiper-regulados foram os miR-466f-5p, miR-142a-

5p, miR-142a-3p e let-7f-5p, sendo esses associados ao fenótipo M2. Em contrapartida, entre 

os miRNAs hipo-regulados foi detectado o 19a-3p e miR-155, os quais estão relacionados ao 

fenótipo M1 (Figura 15.a). Esses resultados sugerem a capacidade das MVs-M2 de modular 

miRNAs relacionados a polarização M2 para promover funções regulatória em macrófagos 

classicamente pró-inflamatórios. Por exemplo, o miR-142a-5p que foi expresso 8.280 vezes 

em macrófagos M1 tratados com MVs-M2 é descrito, por Su e colaboradores (76), como um 

miRNA altamente expresso em macrófagos M2. De acordo com os pesquisadores, o miR-

142-5p prolonga a fosforilação do STAT6 por inibição de SOCS1 e aumenta a expressão de 

genes pró-fibrogênicos, uma função também relacionada a macrófagos M2. Além do mais, 

quando miR-142-5p foi inibido, macrófagos reduziram a expressão de marcadores M2 como 

CD206, CD36 e de quimiocinas associadas ao perfil M2, como CCL18, CCL13 e CCL17, 

confirmando sua função na manutenção do perfil M2. Complementarmente, o miR-466f-5p 

que também foi altamente expresso (11.646 vezes) em macrófagos tratados com MVs-M2, 

classicamente tem uma expressão baixa em Mɸs-M1 (53). Em suma, estas informações 

sugerem que miR-142a-5p e miR-466f-5p tem como funções prolongar vias de ativação 

relacionadas ao estado de polarização M2.  
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Por fim, com relação aos miRNAs hipo-regulados, Yang e colaboradores (77) mostraram que 

o miR-19a-3p é um importante miRNA na manutenção do fenótipo M2. Comumente 

macrófagos M2 mantêm baixa expressão deste miRNA para poder manter a expressão do 

oncogene Fra-1, que está relacionado com a expressão de VEGF e STAT3 (fatores associados 

a funções reguladoras). Nesse sentido, quando macrófago são transfectados com miR-19a-

3p, os mesmos diminuem a expressão de Arg1 e CD206, evidenciando que a alta expressão 

de miR-19a-3p em macrófagos é relacionada com a inibição da polarização M2. 

Interessantemente, em nosso modelo, nós encontramos que miR-19a-3p estava hipo-regulado 

7.595 vezes, mostrando que Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 diminuíram a expressão do 

miR-19a-3p enfatizando a polarização para o perfil M2.  

 

Construção de redes de interação a partir de análises de bioinformática. 

  

Nós construímos uma rede de interações entre miRNAs e RNA mensageiros alvos (miRNA-

mRNA network) com a finalidade de explorar e encontrar possíveis vias de ativação que 

possam estar envolvidas na regulação mediada por MVs-M2. A rede principal de miRNAs-

mRNAs (Big-Network) foi construída por 26 miRNAs diferencialmente expressos e 233 

mRNA alvos que juntos formaram um conjunto de 259 nodos e 512 interações entre si 

(Figura 15b e Figura Suplementar4a, Big-Network em detalhe). A partir da rede principal foi 

realizada uma análise de enriquecimento utilizando as bases PANTHER e DAVID, que 

revelaram 12 vias significativamente alteradas (Figura 15d). Assim, detectamos que essas 

vias teriam uma alta correlação com funções desempenhadas por Mɸs-M2, como 

neoangiogênese, remodelação da matriz, reparo tecidual e crescimento tumoral (78). Um 
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exemplo disso foram as vias de angiogênese, TGF-beta, VEGF e PDGF, as quais foram 

detectadas significativamente enriquecidas nas bases de dados (Figura 15d) e que de acordo 

com a literatura, estariam relacionadas com as funções dos Mɸs-M2 (78). De fato, os 

resultados obtidos por nós na citometria de fluxo e no array de citocinas, mostraram que as 

MVs-M2 promoveram em Mɸs-M1 um fenótipo similar ao de Mɸs-M2 (M2 skewed). Outro 

conjunto de vias detectadas como significativamente alteradas foram: PI3K quinase, 

insulina/IGF, Foxo e mTOR (Figura 15d) que curiosamente também se relacionaram à 

modulação dos macrófagos M1/M2 (79). 

Devido ao enriquecimento associativo das múltiplas vias moduladas, decidimos encontrar 

um ponto de inflexão que nos levasse à única via que poderia estar orquestrando as funções 

imunoreguladoras, angiogênicas e anti-apoptóticas aparentemente promovidas pelas MVs-

M2. Portanto, a partir da rede principal (Big-Network) criamos duas sub-redes miRNAs-

mRNA (sub-Networks) com os miRNAs mais impactantes em termo de função. Assim 

detectamos nodos comuns entre as redes para definir uma única via de sinalização 

representativa e funcional. A primeira rede foi construída pelas vias angiogênese/TGF-

beta/VEGF/PDGF e foi construida por 17 genes alvos e 14 miRNAs, fazendo um conjunto 

de 31 nodos e 36 interações (Figura 15b). A segunda rede foi construída com as vias PI3K 

quinase/insulina/IGF/Foxo/mTOR e consistiu em 12 genes alvos e 14 miRNAs formando um 

conjunto de 31 nodos e 36 interações (Figura 15b). Como resultado, encontramos que PI3K, 

AKT e mTOR eram vias comumente alteradas entre as duas vias. Esse resultado foi 

interessante do ponto de vista biológico, uma vez que foi documentado que a AKT converge 

em múltiplas funções extracelulares e intracelulares para regular à modulação M1/M2 dos 

Mɸs. AKT também controla funções como a produção de citocinas pró-inflamatórias, 
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miRNAs, fagocitose, metabolismo, autofagia, resistência à apoptose e promoção da 

sobrevivência celular (Figura suplementar 4. b)(80, 81). Desta forma, AKT foi revelada 

como uma via de sinalização de alto interesse a ser estudada por nós.  

Em vista desses achados de rede funcionais, nós avaliamos a sinalização de AKT em Mɸs-

M1 tratados com MVs-M2 com auxílio da tecnologia BD Phosflow. Os dados mostraram que 

macrófagos tratados tiveram uma redução na expressão de AKT fosforilada (S473) quando 

comparados com Mɸs-M1 (Figura 15e). É importante ressaltar que a expressão de AKT em 

Mɸs-M1 tratados foi semelhante à de Mɸs-M2 tanto em porcentagem quanto por MFI 

(Figura Suplementar 5b), complementarmente, Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 

apresentaram uma expressão significativamente maior de CD206 quando comparado com 

Mɸs-M0 e M1 (Figura 15e). Aqui o receptor de manose foi apenas avaliado como um 

biomarcador da polarização M2. Nossos experimentos, também revelaram que macrófagos 

ativados com LPS/IFN- (M1) demonstraram ser a população que mais expressava AKT 

fosforilada, superando Mɸs M2, M0 e tratados com MVs (Figura Suplementar 5b). 

Uma vez validada a via AKT, a via de angiogêneses, a qual foi enriquecida na primeira sub-

rede, foi também validada (Figura 15b). Portanto, os genes Arg-1 e Vegf- assim como a 

atividade da arginase, ambas foram mensuradas em Mɸs-M1 tratados com MVs-M2. Os 

resultados mostraram que tanto o gene como a produção enzimática da arginase foram 

significativamente maiores em Mɸs-M1 tratados com MVs do que em Mɸs-M1 ou M0 

controle (Figura 15f). Por outro lado, a expressão de VEGF- mostrou diferença com Mɸs-

M0, mas não com Mɸs-M1 (Figura 15f). Nesse sentido, a expressão diferencial de arginase, 

juntamente com os dados explorados no capítulo anterior, aproximam ainda mais o perfil 

molecular dos Mɸs-M1 expostos a MVs-M2, com os clássicos Mɸs-M2. De acordo com, 



 

 

92 

 

Zajac et al., os Mɸs-M2  possuem maior capacidade angiogênica que os Mɸs-M0 ou M1 

(82). Usando o modelo de mouse angiogenesis assay eles comprovaram que Mɸs-M2 geram 

maiores quantidades de angiotubos quando comparado com Mɸs-M0 e M1. Esses resultados 

também foram verificados em monócitos e macrófagos polarizados derivados de humanos. 

Além disso, outra função associada à arginase, é o remodelamento da matriz extracelular e o 

reparo tecidual. De forma adicional, também foi demonstrado por Campbell et al. que a 

inibição da arginase retarda o processo de reparo das feridas cutâneas em modelo murino de 

dano por excisão (83). A redução da arginase foi associada ao aumento do apoptose epitelial, 

aumento da infiltração celular e produção de quimiocinas. Da mesma forma, observou-se que 

a deleção da arginase afetou a produção de matriz extracelular (colágenos 1 e 3), retardando 

a formação de cicatriz e diminuindo a re-epitelização da pele afetada. Assim arginase, além 

de ser um clássico marcador da polarização M2, estaria relacionada com funções antigênicas, 

produção de matriz extracelular e com cicatrização e reparo de feridas. 

Embora a totalidade das vias de angiogênese e AKT não tinham sido aprofundadas aqui, vale 

ressaltar que o baixíssimo valor de FDR apresentado nas análises de bioinformática (Figura 

Suplementar6) mostra que a probabilidade de que essas vias sejam um falso positivo é 

matematicamente muito baixa. Além disso, as vias foram sempre acompanhadas por um p 

estatisticamente significativo (Figura Suplementar 6). 
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Figura capítulo 3 
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Figura 15. MVs-M2 promove aumento de miRNAs associados ao perfil M2, alterações 

nas vias funcionais relacionadas com TAMs/M2 e regulação de AKTp em Mɸs-M1. 

Usando o kit PCR Array do miScript. (a) Encontramos 21 miRNAs sob regulação positiva e 

6 negativamente regulados. Curiosamente, os miRNAs altamente expressos, como miR-466f-

5p, miR-142a-5p, miR-142a-3p e let-7f-5p estão associados à polarização de M2 via IL-4/IL-

13. Em contraste, miRNAs com baixa expressão como miR-19a-3β e miR-155, estão 

associados ao fenótipo M1 (a).  Posteriormente, construímos uma rede de interações entre 

miRNAs e RNA mensageiros alvos (miRNA-mRNA network) para explorar e encontrar 

possíveis vias de ativação que possam estar envolvidas na regulação mediada por MVs-M2. 

A rede principal de miRNAs-mRNAs (Big-Network) foi construída por 26 miRNAs expressos 

diferencialmente e 233 mRNA alvos que formaram um conjunto de 259 nós e 512 interações 

entre eles (b). A partir da rede principal, foram construídas sub-redes miRNAs-mRNAs com 

foco nas vias de interesse (c) Com as sub-redes e rede principal, foi realizada uma análise de 

enriquecimento utilizando as bases PANTHER e DAVID, que revelaram 12 vias 

significativamente alteradas (d), com  p-valor <0,001 e FDR <0,05. Assim, detectamos que 

essas vias teriam alta correlação com funções desempenhadas pelos Mɸs-M2 e TAMs, como 

por exemplo, a neo-angiogênese, o remodelamento de matriz, o reparo tecidual e o 

crescimento tumoral (d). A via PI3K/AKT foi validada com a expressão de AKT fosforilada 

e avaliação do CD206 em Mɸs-M1 (e). Também a via antigênica foi validada com as 

expressões de Arg-1, atividade da arginase e expressão de VEGF- em  Mɸs-M1 (f) 
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Figuras Suplementares capítulo 3 

 

Figura Suplementar 4. Big-Network ou rede principal. Construção da rede principal com 

seus alvos (a). AKT e suas múltiplas funções sob macrófagos (b). 
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Figura Suplementar 5. Expressão de AKTp por MFI e avaliação da autofagia. Dado que 

foi observado aumento de granulosidade em Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 (a), nós 

avaliamos por western blott a expressão de LC3 I e II para avaliar autofagia (c). Expressão 

de AKTp por porcentagem e MFI foi determinada para os grupos M0, M1, M1+MVs-M2 e 

M2 (b) 
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Figura Suplementar 6. vias de sinalização com seus valores de P e FDR. As 12 vias de 

sinalização estudadas sempre foram acompanhadas de um p estatisticamente significativo e 

valores de FDR baixos, também pode ser identificado o número de genes envolvidos na 

regulação das vias. 

 

 

CAPÍTULO 4: Funcionalmente macrófagos M1 tratados com MVs-M2 previnem a 

despolarização mitocondrial, são resistentes a apoptoses e não fagocitam E. coli 

 

MVs-M2 previnem a despolarização mitocondrial em Mɸs-M1 

Considerando que as vias de sinalização AKTs controlam funções como produção de 

citocinas, fagocitose, autofagia e apoptose (80), nós optamos por verificar três funções se o 

tratamento dos Mɸs-M1 com afetariam algumas dessas funções. Em virtude dos processos 

de apoptose e despolarização das mitocôndrias estarem co-relacionados, nós estudamos o 

potencial de membrana das mitocondrial (Δψ) em macrófagos expostos a MVs-M2; tendo 
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em vistas os nossos achados do mir-485-5p o qual foi altamente expresso em Mɸs-M1 tratado 

com MVs-M2 e, mais recentemente, demostrado ser associado com a inibição da fissão 

mitocondrial. Segundo Fan et al., a função do mir-483-5p é inibir o FIS1, uma proteína que 

faz parte da maquinaria que promove a fissão mitocondrial. Nesse sentido, esse grupo 

demonstrou que a transfecção de mir-483-5p em células escamosas do carcinoma de língua 

torna o câncer mais resistente à apoptose e apresenta um menor grau de fissão mitocondrial 

quando comparado aos controles (84). 

Incialmente, para entender o que seria o estado basal da polarização/despolarização das 

mitocôndrias na ativação macrofágica, nós estudamos primeiramente o perfil de Δψ 

mitocondrial em Mɸs M0, M1 e M2. Análises por JC-1 revelaram que Mɸs-M1 têm uma 

expressão maior de monómero JC-1 quando comparado com Mɸs M0 e M2.  Em contraste, 

Mɸs-M2 apresentaram um alto índice de agregados JC-1 quando comparado com Mɸs M0 e 

M1. Estes dados sugerem que Mɸs-M1 têm a maior despolarização das mitocôndrias dentro 

do grupo de comparação, já em contraste, Mɸs-M2 apresentam mitocôndrias mais 

polarizadas (Figura 16 a-c).  Esses dados estariam de acordo com a literatura, onde foi 

demonstrado que Mɸs-M1 apresentam despolarização mitocôndrial com a finalidade de 

produzir ROS, NLRP3 e citocinas pró-inflamatórias. Além disso, é conhecido que a 

exposição de macrófagos ao LPS gera um metabolismo favorável a produção de ATP pela 

via glicolítica, com a decorrente produção de ROS mitocondriais, evento este que acaba 

afetando o Δψ mitocondrial (85). Em contraste, Mɸs expostos à IL-4 favorecem a via de 

fosforilação oxidativa nas mitocôndrias, um evento que fomenta a estabilidade mitocondrial 

e a produção de citocinas anti-inflamatórios (85).  
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Nesse sentido, nós verificamos os efeitos das MVs-M2 sob o Δψ mitocondrial. Encontramos 

que os Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 reduziram o número de monómeros de JC-1 e 

revelaram um aumento no número de agregados quando comparado ao seu controle M1 

(Figura 16 d-h). Essa informação sugere que as MVs-M2 evitam a despolarização das 

mitocôndrias em Mɸs-M1 e geram um perfil mitocondrial semelhante ou ainda maior que 

dos Mɸs-M2. 

Recentemente, existem fortes evidências que associam a despolarização das mitocôndrias 

com a ativação das vias inflamatórias e a ativação do complexo inflamassoma. Por exemplo, 

a ativação e a oligomerização de NLRP3 dependem diretamente da produção de ROS 

mitocondriais e da exposição à cardiolipina, um lipídio inerte que em condições 

homeostáticas é encontrado no lado interno da membrana mitocondrial. Consequentemente, 

quando as mitocôndrias são despolarizadas, a cardiolipina é exposta no lado externo da 

membrana e ocasiona a ativação de NLRP3 (86). Neste contexto, nós acreditamos que a 

prevenção da despolarização mitocondrial em macrófagos tratados, estaria representada na 

redução de NLRP3 e IL-1b observada nos experimentos passados.  

 

MVs-M2 têm potencial anti-apoptótico  

Finalmente, existem evidências clássicas que confirmam que a despolarização das 

mitocôndrias leva ao aumento da permeabilidade mitocondrial com posterior liberação do 

citocromo C e posterior ativação da caspase-3, e protease que  promove a fase final da 

apoptose (87-89). Neste cenário, uma vez que observamos que Mɸs-M1 tratado com MVs-

M2 foram protegidos da despolarização mitocondrial, nós avaliamos o potencial anti-

apoptótico de MVs-M2 em Mɸs expostos à cisplatina, um medicamento antineoplásico que 
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promove fissão mitocondrial e estresse oxidativo. Análises por anexina V e 7-AAD 

revelaram que Mɸs tratados com MVs-M2 exibiram uma redução do apoptose precoce e um 

aumento da porcentagem de Mɸs vivos (Figura 17a-c).  

 

Em adição, esses resultados evidenciam que doses de 5 µg/mL de cisplatina gera uma elevada 

morte celular em Mɸs (~78 %), onde MVs-M2 exibiram proteção mesmo sob elevadas doses 

do medicamento. Por fim, confirmamos a expressão de caspase-3 em Mɸs expostos à 

cisplatina, Mɸs incubados com cisplatina e tratados com doses de MVs-M2 apresentaram 

redução na expressão da caspase-3 ativa (Figura 17d-e). Esses dados revelam que MVs-M2 

possuem propriedades anti-apoptóticas em macrófagos expostos a altas doses de cisplatina, 

promovendo provável proteção mitocondrial e evitando ativação por caspase-3. 

 

De forma complementar, é descrito que a ativação com LPS e IFN- gera uma morte celular 

basal em macrófagos. Independentemente, observamos que em nossos experimentos de 

ativação que as MVs-M2, aparentemente, reduziram a morte basal nos macrófagos ativados. 

As primeiras evidências foram observadas no microscópio de luz convencional, onde 

notamos que havia mais células aderentes no grupo tratado com MVs-M2 que nos 

macrófagos M1 controles (Figura 17f). De forma adicional, a extração de RNA do grupo 

tratado sempre mostrou maior quantidade e qualidade de RNA pelo NanoDrop (Figura 17f).  

 

Por outro lado, e corroborando esses dados, quando realizamos a análise por citometria de 

fluxo dos grupos Mɸs-M1 vs Mɸs-M1 + MVs-M2, encontramos mais debris celulares em 

Mɸs-M1 que nos Mɸs tratados (Figura 18e). Verificamos também por microscopia de 
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varredura que massas apoptóticas foram presentes em Mɸs-M1, sendo essas um evento bem 

incomum nas culturas celulares. Em contraste, nos Mɸs-M1 tratados com vesículas não se 

observou sinais de apoptose (Figura 18a-d). Nós descartamos a presença de proliferação 

celular pois apesar das MVs-M2 aumentarem o antígeno de proliferação Ki-67 (Figura 17f), 

não observamos a proliferação celular pelo método de cell tracer (dado não apresentado), 

também, devido aos macrófagos derivados de medula já diferenciados em cultura celular, 

não estão relacionados à capacidade proliferativa. 

 

MVs-M2 reduzem a fagocitoses de E.coli  

Nós avaliamos a função fagocítica dos Mɸs-M1 tratados com MVs-M2, usando o kit Fagotest. 

Estas análises revelaram que MVs-M2 promoveram a inibição da fagocitose de E. coli em 

Mɸs-M1 (Figura 19). Em contrapartida, não evidenciamos diferenças significativas entre a 

fagocitose de Mɸs-M0 e Mɸs-M1 (Figura 19). Esses dados podem sugerir que uma vez 

existindo uma inibição da despolarização mitocondrial em Mɸs-M1 tratados com MVs-M2, 

esse fenômeno também pode caracterizar uma redução de ROS mitocondrial, um agente 

oxidante que recentemente tem sido relatado como relevante para eliminação de bactérias ao 

interior do fagossomo (90). Embora o ROS mitocondrial ainda não fora avaliado por nosso 

grupo, acreditamos que o ROS mitocondrial possa estar sendo inibido pela ação das MVs-M2. 

O que constatamos é que AKT pode influenciar nos processos de fagocitoses. Há mais de uma 

década foi demostrado que downregulation de AKT leva a inibição da fagocitose de 

imunocomplexos em macrófagos Raw 264.7 (91). Onde, opostamente, a hiper-regulação de 

AKT foi associada a uma eficiente fagocitose de imunocomplexos, remodelação do 

citoesqueleto e expressão de receptores do tipo Fc (91). Por outro lado, a inibição da fagocitose 
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de E.coli por anticorpos anti-CD14 em macrófagos reduz a secreção de TNF-a, IL-6, IL-1 e 

IL-18. Assim, anticorpos contra a molécula CD14 são possíveis candidatos a serem utilizados 

terapeuticamente na sepse bacteriana, uma vez que reduz a inflamação associada a fagocitoses 

(92). Curiosamente, em nosso modelo observamos que TNF-a, IL-6, IL-1, MCP1 e NLRP3 

estavam diminuídos pela ação do tratamento com MVs-M2, considerando que  AKT também 

poderia modular autofagia, nós avaliamos esse parâmetro nos macrófagos tratados com MVs-

M2, porém não observamos diferenças significativas em nenhum dos grupos de comparação 

aqui estudados: M0, M1 e M1+ MVs-M2 (Figura Suplementar5c) 
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Figuras capítulo 4. 

 

 

 



 

 

104 

 

Figura 16. O tratamento com MVs-M2 evita a despolarização das mitocôndrias em 

Mɸs-M1. Inicialmente, para estudar o estado da polarização/despolarização das 

mitocôndrias na polarização macrofágica, nós estudamos o perfil do Δψ mitocondrial em 

Mɸs M0, M1 e M2.  Notamos que Mɸs-M1 tem uma produção maior de monómero JC-1 

quando comparado a M0 e M2 (a e c). Em contraste, Mɸs-M2 revelou um alto índice de 

agregados JC-1 quando comparado com M0 e M1(a e b). Esses dados revelam que Mɸs-M1 

tem a maior despolarização das mitocôndrias quando comparado ao M0 e M2, e Mɸs-M2 

apresenta mitocôndrias mais polarizadas e protegidas da depolarização comparado com os 

outros controles. Finalmente, verificamos o efeito das MVs-M2 no Δψ mitocondrial. 

Curiosamente, encontramos que o Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 reduziu o número de 

monómeros de JC-1(d-h), e revelou aumento no número de agregados quando comparado ao 

seu controle M1 (d-h).  Esta informação indica que as MVs-M2 evita a despolarização das 

mitocôndrias em Mɸs-M1 e gera um perfil mitocondrial semelhante aos Mɸs-M2 (h). 
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Figura 17. MVs-M2 possui propriedades anti-apoptóticas em macrófagos expostos à 

cisplatina. Uma vez que observamos que Mɸs-M1 tratado com MVs-M2 foram protegidos 

da despolarização mitocondrial, nós avaliamos o potencial anti-apoptótico de MVs-M2, 

devido a sua relação causal com a despolarização e morte celular. Analises, de Annexin V/7-

AAD por citometria de fluxo, revelou que MVs-M2 atrasou a apoptose de Mɸs expostos à 

dose de 5 µg/mL de cisplatina (a e b). Nesse sentido, Mɸs tratados com MVs-M2 revelaram 

redução da apoptose precoce e aumento da presença de Mɸs viáveis (b e c). 

Complementarmente, estudamos Caspase-3 como ativador final da sinalização relacionada à 

apoptose. Curiosamente, Mɸs expostos à cisplatina e tratados com doses de MVs-M2, 

apresentaram também redução na expressão da caspase-3 ativa (d e e). Por outro lado, em 

imagens de microscopia de luz convencional, nós observamos maior número de macrófagos 

aderentes no grupo de Mɸs-M1 tratados com MVs-M2 quando comparado com Mɸs-M1 (f). 

Confirmando esse dado, nós também identificamos que a quantidade de RNA foi maior no 

grupo tratados com MVs-M2, também observamos aumento na expressão de Ki-67 nesses 

Mɸs (f). 
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Figura 18. MVs-M2 reduzem a morte basal gerada por LPS/IFN- Verificamos por 

microscopia de varredura, que massas apoptóticas foram presentes em Mɸs-M1, sendo que 

este foi um evento bem incomum nas culturas celulares. Em contraste, nos Mɸs-M1 tratados 

com vesículas não se observaram sinais de apoptose (a-d). Adicionalmente, e corroborando 

esses dados, quando realizamos a análise por citometria de fluxo nos grupos Mɸs-M1 vs 

Mɸs-M1 + MVs-M2, encontramos mais debris celulares em Mɸs-M1 que nos Mɸs tratados 

(e e f).  
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Figura 19. Mɸs-M1 tratado com MVs-M2 reduz a fagocitose de E. coli. Com a finalidade 

de avaliar outras funções das MVs-M2 em macrófagos, nós optamos por estudar a função 

fagocítica em Mɸs M0, M1 e M1 + MVs-M2. Uma estratégia de Gate foi realizada para 

selecionar células positivas ao DNA e evitar a contaminação com E. coli não fagocitadas ou 

suspensas na superfície celular (a). Após isso, nós encontramos que MVs-M2 reduziu a 

fagocitose de E. coli em Mɸs-M1 (b e c), além disso, não evidenciamos diferenças 

significativas entre o índice de fagocitose nos Mɸs-M0 e Mɸs-M1 (b e c). 
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CAPÍTULO 5: MVs-M2 inibem apoptose nas células tubulares renais, regulam 

inflamação renal e promovem aparente renoproteção em modelos de LRA 

 

MVs-M2 promovem resistência a cisplatina 

Preliminarmente, observamos o efeito anti-apoptótico das MVs-M2 sobre as células tubulares 

MM.55.K tratadas com cisplatina (Figura 20a). As células MM.55.K foram submetidas à 

lesão renal por cisplatina em concentrações elevada (16 µg) e moderada (12 µg) por 48hs. 

Essas concentrações foram maiores do que as usada em macrófagos derivados de medula 

óssea, dado que MM.55.K são células de linhagem parenquimatosa e, portanto, mais 

resistentes à lesão por cisplatina. Uma vez estabelecido o modelo, as células MM55.K foram 

tratadas com concentrações em série de MVs-M2 similarmente aos macrófagos como 

reportados no capítulo anterior. Importantemente, os resultados mostraram que MVs-M2 

aumentaram o número de células vivas e retardaram o estado de apoptose precoce em células 

submetidas à 12 µg de cisplatina (Figura 20.b-c).  De outro modo, quando as células foram 

submetidas à 16 µg de cisplatina, o tratamento com MVs-M2 retardou o processo de apoptoses 

tardia, assim como também aumentou o número de células vivas (Figura 20. b-d). Esses 

resultados sugerem que MVs-M2 têm efeito anti-apoptótico tanto em células tubulares quanto 

em macrófagos expostos à cisplatina. Embora as doses de cisplatina foram maiores em células 

MM55.K, as MVs-M2 mostraram efetividade para inibir a apoptose tardia ou precoce. 

Embora, o estado mitocondrial não tenha sido avaliado nas células MM.55.K, porém 

acreditamos que é muito provável que MVs-M2 possam também promover a citoproteção nas 

mitocôndrias das células MM.55.K, considerando que a cisplatina induz a morte celular via 

secreção de ROS mitocondrial (93). 
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Papel das MVs-M2 na lesão renal aguda 

Uma vez que demonstramos o potencial anti-apoptótico das MVs-M2 nas células tubulares 

renais, passamos a avaliar o potencial renoprotetor das MVs-M2 em dois modelos de lesão 

renal aguda: o primeiro, o modelo de GESF gerada por adriamicina e o segundo modelo foi o 

de lesão tubular causada por cisplatina. No modelo de GESF, observamos que camundongos 

tratados com MVs-M2 apresentavam uma melhora em parâmetros comportamentais e de 

movimentação (Figura 21a e Video13). Também, animais tratados com MVs-M2 foram 

protegidos da perda de peso, a qual é característica dessa lesão e adicionalmente apresentaram 

uma aparente redução na proteinúria (Figura 21b, c). Finalmente, quando avaliados genes 

associados a podócitos como NPHS1 e WT1, os quis são comumente afetados na GESF, nós 

encontramos que foram protegidos pelo tratamento com MVs-M2 (Figura 21d). Esses 

resultados preliminares sugerem que MVs-M2 poderiam gerar renoproteção em modelo de 

GESF. Mesmo que a renoproteção mediada por MVs-M2 ainda não tenha sido demonstrada 

na literatura (um dos objetivos do nosso projeto), diferentes pesquisadores têm verificado que 

macrófagos M2 têm potencial anti-inflamatórios e renoprotetores em modelos tanto de lesão 

renal aguda quanto crônica (94). Por exemplo, no modelo da GESF pré-clínica, Lu e 

colaboradores provaram que uma única concentração celular de um milhão de Mɸs-M2 

injetados em camundongos BALB/c tratados com adriamicina foi suficiente para reduzir 

inflamação e promover melhoras na atrofia tubular, proteinúria e grau de glomeruloesclerose 

assim como redução na fibrose renal (95). De forma complementar, essas informações apoiam 

a ideia de que tratamento com MVs-M2 pode gerar um efeito biológico similar ao de Mɸs-

M2 verificados pelos pesquisadores na doença renal.  
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Com a finalidade de verificar o efeito renoprotetor e imunomodulatório das vesículas sobre as 

células mieloides que infiltram os rins, nós submetemos os animais a uma lesão renal aguda 

induzida por cisplatina e tratamos com três doses seriadas de MVs-M2. Nossa investigação 

mostrou que camundongos tratados com MVs-M2 apresentaram uma aparente melhora nos 

parâmetros de função renal como creatinina, ureia e lipocalina associada à gelatinase de 

neutrófilos urinária (NGAL), quando comparado com os controles tratados somente com 

cisplatina (Figura 22a-c). Ainda que tenha se percebido uma redução nos parâmetros renais 

no grupo tratado (CIS+MVs-M2), este infelizmente não foi estatisticamente significativo no 

grupo controle ou submetido à cisplatina (CIS). Por outro lado, nosso segundo objetivo foi 

avaliar por citometria de fluxo o infiltrado renal nos camundongos expostos à cisplatina. Os 

dados revelaram que o parênquima renal de camundongos tratados com MVs-M2 tinha uma 

menor expressão de neutrófilos (células Ly6G+) quando comparados com os animais 

cisplatina não tratados (Figura 22d). Importantemente, estes dados corroboram a baixa 

expressão de NGAL urinária detectada nos animais tratados com MVs-M2 (Figura 22c). 

NGAL faz parte da superfamília das gelatinases originariamente encontrada em neutrófilos 

com funções bactericidas, porém foi demonstrado que células tubulares  do túbulo contornado 

distal podem também sintetizar NGAL em resposta a dano tubular inflamatório (96). 

Continuando com a avalição inflamatória, encontramos que MVs-M2 aumentaram levemente 

a porcentagem de Mɸs presentes no rim (Figura 22e), porém, quando analisamos mais 

detalhadamente os Mɸs por subtipos Ly6C+ ou Ly6C-, descobrimos que MVs-M2 reduziram 

significativamente Mɸs infiltrantes (F4/80+ Ly6C+) e aumentaram a expressão de Mɸs 

residentes (F4/80high Ly6C-) no parênquima renal (Figura 15d-g).  
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Mɸs Ly6C+ são descritos como células derivadas da medula óssea dependentes de CCR2 que 

se infiltram precocemente no rim em processos inflamatórios. Esses Mɸs quando ativados por 

LPS, IFN- ou PAMPs adotam um perfil pró-inflamatório que ajuda a exacerbar a doença 

renal, visto que eles secretam ROS, TNF-, IL-1 e IL-6 e exibem capacidade antimicrobiana 

e fagocítica. Portanto, alguns autores propõem que essas células sejam consideradas análogas 

aos Mɸs-M1 gerados in vitro. Por outro lado, Mɸs Ly6C- foram definidas como células 

residentes de rim com capacidade anti-inflamatória e renoprotetora, esses Mɸs expressam IL-

10 e fatores associados à polarização M2 que contribuem para a reparação de tecidos como 

são CCL17, CCL22, PDGF, IGF1 (97, 98). Em suma, tratar camundongos expostos à 

cisplatina com MVs-M2 aumenta a expressão de Mɸs com funções anti-inflamatórias e reduz 

a presença de Mɸs infiltrantes, fenômeno que provavelmente promove um microambiente 

propício para a reparação da lesão renal. 

Com respeito a estratégia de gate implementada, os neutrófilos detectados aqui por FACS 

foram identificados como células F4/80low Ly6Ghigh, opção esta que os distinguem claramente 

dos Mɸs presentes no parênquima renal que são F4/80+ Ly6G– (Figura suplementar 7a-c). 

Uma vez identificada a interferência dos neutrófilos nas análises de Mɸs, os subtipos de Mɸs, 

foram facilmente classificados em base ao marcador monocitário Ly6C. Assim Mɸs 

infiltrantes foram identificados como células F4/80+ Ly6G – Ly6C+ e Mɸs residentes como 

células F4/80high Ly6G – Ly6C- (Figura suplementar 7c-e). 
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Figuras capítulo 5. 
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Figura 20. M2-MVs têm potencial anti-apoptótico em células tubulares proximais 

MM55.K. Para estabelecer um modelo de lesão tubular in vitro, As células MM.55.K foram 

submetidas à lesão por cisplatina implementando doses elevada (16 µg) e moderada (8 µg) 

por 48hs (a). Uma vez estabelecido o modelo, as células MM55.K foram tratadas com doses 

seriadas de MVs-M2, e posteriormente, as células tubulares foram submetidas a lesão por 

cisplatina em doses de 12 µg e 16 µg por 48 hs. Essas doses foram escolhidas uma vez que 

queríamos observar o comportamento das MVs-M2 em concentrações elevadas de cisplatina. 

Importantemente, as MVs-M2 aumentaram o número de células vivas e atrasaram o estado 

do apoptose precoce em células submetidas a 12 µg de cisplatina (b e c). Por outro lado, 

quando as células foram submetidas a 16 µg de cisplatina, o tratamento com MVs-M2 

retardou o processo de apoptoses tardia assim como também aumentou o número de células 

vivas (d). Estes resultados, sugerem uma capacidade anti-apoptóticas das MVs-M2 sobre 

células tubulares submetidas a lesão por cisplatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

 

 

 

Figura 21. MVs-M2 promove renoproteção em camundongos com GESF. Inicialmente 

observamos que camundongos tratados com MVs-M2 apresentavam uma melhora em 

parâmetros comportamentais e de movimentação (a). Também, animais tratados foram 

protegidos da perda de peso característica na lesão por adriamicina (b) e aparentemente 

apresentaram uma menor redução na proteinúria (c). Finalmente, genes associados a 

podócitos, comumente afetados pela GESF, foram protegidos pelo tratamento de MVs-M2 

(d). 
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Figura 22. MVs-M2 promove renoproteção em camundongos submetidos a cisplatina. 

a investigação in vivo mostrou que camundongos tratados com MVs-M2 e expostos a 

cisplatina apresentaram uma aparente melhora nos parâmetros renais como creatinina, ureia 

e NGAL, mas esses não foram significativos (a-c). Por outro lado, com respeito a inflamação, 

o tratamento com vesículas reduziu a infiltração de neutrófilos (Ly6G+) (d) e monócitos pró-

inflamatórios no parênquima renal (Ly6C+) (f e h). E mais interessante ainda, monócitos 

regulatórios agora conhecidos como Ly6C- foram mais abundantes nos animais cisplatina 

tratados com MVs-M2 que os não tratados, o que explica também o recrutamento de 

macrófagos no tecido (e,f, g).  
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Figuras Suplementares capítulo 5. 

 

 

Figura Suplementar 7. Estratégia de Gate implementada em rins de camundongos 

expostos a cisplatina. Descrição gráfica dos Gates pode ser observada na figura. 
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DISCUSSÃO 

Um dos fenômenos mais importantes que conseguimos verificar ao longo desta tese foi 

demonstrar a capacidade das MVs-M2 em modular citocinas, genes e moléculas de superfície 

em macrófagos inflamatórios ou Mɸs-M1. Portanto, MVs-M2 promoveram um fenótipo 

semelhante aos Mɸs-M2 por meio da transferência de miRNAs associados a polarização 

macrofágica. As MVs-M2 modificaram inclusive funções relacionadas ao fenótipo M1 como 

a fagocitose de bactérias e o status despolarizado da membrana mitocondrial. 

Adicionalmente, aqui nós também comprovamos a capacidade anti-inflamatória das MVs-

M2, provando que essas vesículas conseguem diminuir o infiltrado de neutrófilos assim como 

modular o perfil de macrófagos/monócitos infiltrantes após uma lesão renal. 

Neste trabalho, uma ampla variedade de miRNAs associados à imunidade inata, inflamação 

e polarização foram descritos. Devido ao fato dos miRNAs terem múltiplos genes alvos, nós 

decidimos focar em apenas um mecanismo singular que na nossa visão explicaria a regulação 

mediada por MVs. 

Relatamos aqui que as MVs-M2, quando incorporadas nos Mɸs-M1, promoveram uma 

expressão de miRNAs, os quais são altamente relacionadas ao controle da inflamação e 

polarização dos macrófagos.  Importantemente, os miRNAs associados à polarização M1 

foram regulados decrescentemente e, em oposição, os miRNAs associados à polarização M2 

foram regulados crescentemente. Esta diversidade de miRNAs alterados (~ 90) nos 

direcionou a construir redes de interação miRNAs e genes alvos, com a finalidade de 

encontrar uma via que explicasse a regulação observada. Assim, as análises de bioinformática 

revelaram que a via PI3K-AKT estaria sendo alterada, corroborando dados recentes em que 

a AKT tem um papel importante no controle de polarização M1 e M2. Nós decidimos investir 
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nessa via, que para nossa surpresa tinha uma interconexão com miR-155, portanto, essas 

fortes evidências de correlação nos levaram a focar em um mecanismo relacionado a essa 

intercomunicação do miR-155 e a via AKT. Como um ponto a favor, a expressão do miR-

155 foi confirmada por PCR array e pelo qPCR, o que gerou uma maior confiança nesse 

mecanismo de intercomunicação. Fazendo a ressalva claro, que não significa para nós que os 

outros miRNAs não possam estar envolvidos. Em muitos desses miRNAs alterados, há um 

envolvimento na manutenção do fenótipo M2, com funções modulatórias sobre as 

mitocôndrias, angiogênese e expressão de CD206. Concluindo, para nós o mecanismo que 

poderia explicar melhor o perfil semelhante ao M2 promovido pelas MVs-M2 nos Mɸs-M1 

pode ser sumarizado em dois eventos importantes: a regulação de um miRNA altamente pró-

inflamatório (mir-155) e na alteração da via de AKT. 

O miR-155 é conhecido como um importante miRNA associado à inflamação, 

autoimunidade e, mais recentemente, relacionado à manutenção do perfil pró-inflamatório 

gerado nos Mɸs-M1 (52, 99, 100). De acordo com um experimento realizado há mais de uma 

década por O'Connell et al. (101), foi demonstrando que o miR-155 é super-expresso quando 

os macrófagos são estimulados com vários agonistas de TLR2, TLR3, TLR4 e TLR9. Ainda, 

reforçando esta hipótese, eles relataram que quando a via pró-inflamatória do MyD88 é 

inibida, o sinal miR-155 era reduzido (101). A importância desse miRNA reside no fato de 

que miR-155 relaciona-se com importantes moléculas reguladoras dentro do programa 

epigenético de macrófagos, de modo que sempre será um potencializador do perfil M1. Por 

exemplo, foi relatado que o miR-155 inibe o receptor de IL-13 (IL13Rα1), inibindo assim a 

sinalização de STAT6 que é importante para a ativação de Mɸs M2 (102). Em outro contexto, 

foi demonstrado que os macrófagos transfectados com miR-155 aumentam a sinalização 
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STAT1 que favorece a expressão de citocinas pró-inflamatórias(103). Esse fenômeno está 

baseado no fato que o miR-155 inibe a proteína SOCS1, que  é conhecida como uma proteína 

reguladora da sinalização STAT1 (103). Dessa maneira, nós relatamos que miR-155 foi 

significativamente maior em Mɸs-M1 do que em Mɸs-M1 tratados com MVs derivadas de 

MSCs (49). Nessa oportunidade, descobrimos que a redução de miR-155 foi associada com 

a diminuição de SOCS3, que biologicamente atenuou a secreção de IL-6, dado que SOCS3 

é um inibidor da sinalização STAT3 (49). É importante ressaltar que o miR-155 foi 

similarmente reprimido em Mɸs-M1 tratado com MVs-M2. Também confirmando esse 

efeito inibitório, mediadores inflamatórios ligados diretamente ao miR-155 (104), como IL-

6, IL-1, TNF-α e MCP-1, foram significativamente reduzidos. 

Diferentes evidências mostraram que isotipos de AKT podem direcionar um tipo de 

polarização M1/M2, as quais são interconectadas com o controle da expressão do miR-155. 

Neste contexto, a ablação de Akt1 está relacionada com hiper-expressão de miR-155 e 

geração do perfil pró-inflamatório, já em oposição, a ablação de Akt2 se associa a inibição 

do miR-155 e a promoção do perfil de M2 (105). Recentemente, Feng Xu e colegas 

mostraram que macrófagos nocautes para Akt1 exibiam aumento de miR-155, o que gerou 

aumento de mediadores inflamatórios tais como TNF-α, iNOS e IL-6. Adicionalmente, os 

autores revelaram que macrófagos Akt1-/- exibem um potente efeito bactericida contra S. 

aureus. Assim, para verificar a capacidade antimicrobiana desses Mɸs, os pesquisadores 

transfectaram macrófagos derivados da medula óssea com miR-155 e demonstraram que eles 

tinham uma capacidade microbiana mais potente do que os controles (106). Adicionalmente, 

Alicia Arranz et al, publicaram recentemente (105) que os macrófagos Akt2 -/- tinham uma 

regulação decrescente do miR-155 e exibiam um aumento na expressão de genes associados 
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a Mɸs M2 como Arg1, Ym1 e Fizz1. Além disso, esses macrófagos mostraram maior 

expressão da atividade de arginase quando comparada com macrófagos normais. O 

mecanismo pelo qual Akt2 -/- promove macrófagos M2 foi explicado da seguinte forma: miR-

155 tem como alvo o fator de transcrição C/EBPβ, um fator que promove a expressão dos 

genes M2, junto com o STAT6. Desta forma, a redução da expressão do miR-155 presente 

nos macrófagos Akt2-/- permite a expressão de C/EBPβ que induz um perfil M2 nos 

macrófagos nocautes para Akt2 (107). De forma adicional, no modelo in vivo de colite 

testado no trabalho, os macrófagos Akt2-/- tinham capacidade bactericida reduzida quando 

comparada com Akt1, enquanto a células nocautes para Akt1 tinha uma maior capacidade 

bactericida. Vale ressaltar que os macrófagos Akt2 nocautes apresentaram maiores taxas de 

sobrevida nos animais quando comparados com os grupos WT e akt1 nocautes quando 

avaliado no modelo de sepse experimental induzida por LPS e na colite induzida por dextrana 

sulfato sódico (105). 

Nós relatamos aqui que MVs induziram uma menor fosforilação da AKT e promoveram a 

diminuição do miR-155 nos Mɸs-M1, gerando um perfil semelhante aos macrófagos M2. 

Infelizmente, não foi possível determinar o isotipo de AKT associado, uma vez que a 

tecnologia utilizada não permitia distinguir entre essas subclasses. No entanto, acreditamos 

que temos ao menos quatro fortes evidências que indicam que as MVs-M2 promovem a 

regulação dos Mɸs-M1, por meio da regulação de Akt2: 

i) A redução do miR-155, bem como a diminuição de citocinas, quimiocinas e 

marcadores de superfície associados ao M1 verificados por nós, são fenótipos 

fortemente relacionados à ablação da AKT2. 
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ii) A inibição da capacidade fagocitária de E.coli observada em macrófagos tratados 

com MVs-M2 pode ser comparada com a incapacidade dos macrófagos Akt2 - / - 

de reduzir as unidades formadoras de colônias no modelo in vivo da colite. 

Também de forma semelhante já foi demonstrado há alguns anos atrais, que os 

animais Akt2 - / - são mais suscetíveis à infecção por Salmonella (108).  

iii) A expressão significativa de Arg1, atividade de arginase e expressão de CD206, 

relatado por nós, em Mɸs-M1 expostos às MVs-M2 são características 

relacionadas aos macrófagos nocautes para Akt2. Pois macrófagos Akt1-/- 

representam um perfil de macrófagos M1, completamente antagônicos aos 

resultados reportados aqui. 

iv) Finalmente, como outras evidências acessórias, podemos argumentar que o perfil 

da despolarização das mitocôndrias revelado pelos macrófagos tratados com 

vesículas foi semelhante ao dos macrófagos Mɸs-M2 com expressiva expressão 

de miRNAs associados ao perfil M2. E conhecido que os macrófagos Akt2 -/- 

mostraram um perfil semelhante aos macrófagos M2, estes resultados reforçam a 

hipótese de uma regulação mediada por AKT2 nos Mɸs-M1 expostos com MVs-

M2. 

Em continuidade com o nosso estudo, é conhecido que células cancerígenas podem 

influenciar na polarização dos macrófagos M2 através da regulação dos miRNAs. Por 

exemplo. Saha et al, mostraram que as MVs derivadas de monócitos expostos ao álcool 

podem modular outros monócitos WT por meio da transferência do miR-27a. Assim 

monócitos expostos a MVs (alcoólicas) revelaram a expressão de marcadores M2 como 

CD206 e CD163, além de promover a secreção de IL-10 e TGF-, e de dois mediadores 
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anti-inflamatórios. Nesse trabalho, os pesquisadores mostraram que o miR-27a foi 

altamente expresso em amostras sorológicas de pacientes com hepatite alcoólica, 

revelando sua possível ligação dos macrófagos M2 com a patogênese da hepatite 

alcoólica (109). 

No contexto do câncer, uma publicação recente relatou que exossomos derivados do 

câncer epitelial ovariano podem influenciar macrófagos em direção a uma ativação da 

TAM, os também conhecidos como macrófagos associados a tumores. Essa modulação 

seria via transferência do miR-222-3p, onde os macrófagos modulados possuíam o 

fenótipo CD206highArg1highIL-10highIL-12low. Além disso, eles observaram que os meios 

condicionados de TAM (gerados pelas vesículas) aumentavam a proliferação e migração 

das células cancerosas. E validando esses resultados in vivo, eles mostraram evidências 

de que o meio condicionado da TAM poderia ser responsável pelo crescimento tumoral, 

bem como a angiogênese num modelo murino de câncer ovariano (110). TAM é um 

fenótipo de macrófagos modulado por células cancerígenas, porém várias evidências 

mostram como os TAM em geral estão relacionados aos macrófagos M2 (111). Aliás, 

alguns trabalhos que estudaram TAMs usaram a ativação de IL-4/IL-13 para simular  um 

macrófagos TAM in vitro (112-114).  

Nós, demonstramos aqui MVs-M2 podem promover um fenótipo M2 em macrófagos 

inflamatórios. Mas, curiosamente, como observado nos resultados de bioinformática, 

algumas vias funcionais foram associadas com TAMs, como por exemplo, a via 

angiogênica/TGF-beta/VEGF/PDGF, a qual foi validada com a expressão Arg-1 e 

atividade de arginase nos macrófagos tratados com vesículas. Assim portanto, 

suspeitamos que não apenas MVs-M2, mas também macrófagos gerados por MVs-M2 
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possam ter funções relacionadas ao crescimento tumoral. Considerando que um 

microambiente anti-inflamatório e angiogênico é o coquetel ideal para o crescimento de 

tumores, nossos resultados relatam várias evidencias que que corroboram com essa 

afirmação. Também, nós observamos que Mɸs-M1 tratados com MVs-M2, aumentaram 

a expressão do antígeno proliferativo Ki-67, um evento curioso, uma vez que macrófagos 

derivados de medula óssea são células primariamente não proliferativas. No entanto, com 

base nos resultados relatados na literatura (112, 113), é provável que usando como alvo 

células cancerígenas, as MVs-M2 possam promover a proliferação, da mesma forma 

como meio condicionado derivado de TAM promoveu a proliferação de células 

cancerígenas. 

Funcionalmente as MVs-M2 têm sido relacionados ao crescimento tumoral, funções 

anti-apoptóticas e, mais recentemente, à sensibilidade à insulina. De acordo com Zheng 

et al, os MVs-M2 promovem resistência à cisplatina em células de câncer gástrico (112). 

Além do mais, modelos in vivo de câncer implementado pelos pesquisadores mostraram 

que os tumores aumentam substancialmente de tamanho quando tratados com MVs-M2, 

fenômeno este que foi associado com a transferência de miR-21 para células 

cancerígenas. Os autores também revelaram que não só as vesículas, mas as próprias 

células (macrófagos M2) podem ter efeitos anti-apoptótico em células cancerígenas 

expostas à cisplatina (112). 

Similarmente, relatamos nesta tese que MVs-M2 promovem a resistência à cisplatina 

em células tubulares e macrófagos. Também encontramos que as MVs-M2 previnem a 

apoptose basal em Mɸs, relacionada com à ativação com LPS e IFN-, fenômeno 

confirmado por microscopia de varredura que mostrou a redução de massas apoptóticas 
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macrofágicas. Complementarmente, a análise da bioinformática apontou que as vias 

FOXO poderiam estar sendo reguladas pela ação dos MVs-M2, já que sabemos que  

FOXO, é um fator de transcrição que promove a expressão de FASL e TRAIL como uma 

via apoptótica independente de mitocôndrias, mas também é conhecido que FOXO pode 

promover a expressão de membros da família BCL-2, como Bim e Bnip3, que geram a 

morte celular dependente de mitocôndrias (115). De forma convergente, todas essas vias 

apoptóticas têm um ponto em comum, que é a ativação da caspase-3 (115). Embora essa 

via não tenha sido confirmada, observamos que a caspase-3 ativada foi reduzida em 

macrófagos expostos à cisplatina e tratados com MVs-M2. 

Por outro lado, Wei Ying e colegas mostraram que exossomos derivados de ATM-obesos 

secretavam microRNAs que promoviam intolerância à glicose e resistência à insulina em 

animais magros. O mecanismo proposto seria a transferência do miR-155 para as células 

do tecido hepático. Experimentos in vitro confirmaram que efetivamente exossomos de 

ATM obesos aumentaram a expressão de miR-155 em adipócitos, miócitos e hepatócitos, 

alterando assim suas funções metabólicas. Além de demonstrar essas alterações, esse 

grupo verificou que o miR-155 atuou inibindo PPAR, que é um importante fator de 

transcrição importante no metabolismo dos lipídios e no funcionamento homeostático 

dos adipócitos. Por outro lado, a transferência de exossomos derivados da ATM-magros, 

melhorou a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina quando administrada em 

camundongos obesos. Além disso, quando colocados in vitro com adipócitos, miócitos e 

hepatócitos, essas células revelariam uma expressão reduzida de miR-155 quando 

comparado com o grupo tratado com exossomos de ATM-obesos (116). Esses dados 

sugerem que os exossomos derivados da ATM de animais magros podem estar 
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relacionados funcionalmente à MVs-M2, de forma que estes últimos também poderiam 

ter não apenas efeitos anti-inflamatórios, mas também, relacionados à redução da 

resistência à insulina. Prova disso é que as MVs-M2, em nosso trabalho, induziram uma 

redução do miR-155, um miRNA relatado como chave na patogênese da resistência à 

insulina. Além disso, TNF- e IL-6, duas citocinas associadas à resistência à insulina, 

foram reduzidas com exposição a MVs-M2. 

Outra evidência funcional relatada por nós é que in vivo as MVS-M2 são anti-

inflamatórias. No modelo de lesão renal aguda, mostramos que o tratamento com MVs-

M2 reduz a infiltração de neutrófilos no parênquima renal, além de promover a 

polarização dos macrófagos F4/80+LY6C-, que são relacionados a funções anti-

inflamatórias e de macrófagos residentes no rim. Ao contrário, os macrófagos 

F4/80+LY6C+ são pró-inflamatórios e estão associados à exacerbação da doença renal 

(117), população que também foi reduzida pelo tratamento com MVs-M2. Além disso, 

em vídeo de animais submetidos à GESF e tratados com MVs-M2, foi possível observar 

em animais tratados uma melhor disposição comportamental do que animais controles. 

Também, genes podocitários afetados nessa lesão foram parcialmente restaurados pela 

ação das MVs-M2. 

Na verdade, o ponto divergente que encontramos é que infelizmente MVs-M2 não 

mostrou efeito renoprotetor. Isso provavelmente possui 2 causas discutidas a seguir: 

i) Doses, a concentração de vesículas obtidas de macrófagos primários e 

diferenciados foi menor (~ 10 vezes menor) do que quando comparada com a 

concentração de MVs derivadas de células-tronco mesenquimais  que são células 
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altamente proliferativas, e que mostraram resultados positivos em nosso trabalho 

anterior (49). Provavelmente, uma solução para isso seria o uso de linhagens 

como macrófagos RAW 264.7 e J774. Mas, em nossa visão, o uso dessas células 

poderia influenciar em funções homeostáticas e fisiológicas próprias dos 

macrófagos primários. Por exemplo, um estudo recente mostrou que a linhagem 

J771 tem uma resposta epigenética muito diferente a infecção por Mycobacterium 

tuberculosis quando comparada ao BMDM (118). Adicionalmente, outro estudo 

mostrou que o uso de macrófagos RAW 264.7. não foi recomendado após 

passagem 30, uma vez que a fagocitose como expressão de NO e CD11c, podem 

variar durante as passagens (119). 

ii) Método, já que observamos alta heterogeneidade nas MVs derivadas de 

macrófagos M2, revelando diversos tamanhos e características fenotípicas 

variáveis. É provável que um método que forneça maior precisão na separação de 

populações vesiculares possa nos beneficiar no sentido de identificar e isolar 

vesículas com funções mais proativas em próximos estudos. Por exemplo, uma 

investigação recente do grupo de Clotilde Théry, uma autoridade na área das 

vesículas extracelulares, mostrou que as vesículas derivadas de células dendríticas 

humanas, quando separadas por gradientes de iodixanol, (até 10 frações 

identificadas), revelam diferenças proteômicas baseadas no tipo de fração isolada 

e no tamanho. Enquanto, método de ultracentrifugação convencional não pode 

revelar essas características, dado que não é específico para um único tamanho de 

vesícula (120).  
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Estes resultados sugerem que, dentro do grande universo de vesículas derivadas de 

macrófagos, subtipos específicos de vesículas podem revelar diferentes funções 

fisiológicas e terapêuticas entre seus equivalentes. Finalmente, no nosso conhecimento, 

este é o primeiro trabalho que relata a intercomunicação e capacidade imunoreguladora 

das MVs-M2 sobre Mɸs-M1. 
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CONCLUSÕES 

Nos demonstramos aqui que as MVs-M2 promovem uma regulação estrutural, de mediadores 

inflamatórios, de funções e de marcadores em Mɸs-M1, a qual foi associada com a 

modulação de miRNAs da polarização macrofágica e atenuação das vias de sinalizações 

PI3K/AKT. Essas vias foram confirmadas por analises de bioinformática e posteriormente 

validadas experimentalmente. As MVs-M2 mostraram também a capacidade para reduzir 

marcadores pró-inflamatórios como IL-6, IL-1, NLRP3, CD86, MCP-1 e TNF-, além de 

inibir a fagocitose de E. coli, assim como modular o potencial de membrana mitocondrial 

nos Mɸs-M1. Por outro lado, MVs-M2 induziu a expressão de marcadores M2 em Mɸs-M1, 

como por exemplo CD206, Arg-1 e atividade enzimática da arginase, gerando um perfil de 

Mɸs com características muito próximas ou similares aos M2 (Figura 23). 

Finalmente, MVs-M2 mostraram potencial anti-inflamatório nos modelos de LRA 

promovida por cisplatina e induzida por adriamicina. Na GESF experimental, as MVs-M2 

protegeram os camundongos da perda de peso e aumentaram a expressam de genes 

associados com funções podocitarias. Já na lesão tubular induzida por cisplatina, as MVs-

M2 aumentaram a expressão de Mɸs com funções anti-inflamatórias e reduziram a presença 

de neutrófilos no parênquima renal, porém, não foi possível observar um efeito renoprotetor 

em sua totalidade.  No entanto, a forte evidência da existência de um microambiente anti-

inflamatório promovido pelos macrófagos modulados, sugerindo que o efeito renoprotetor 

deva ocorrer mais tardiamente no parênquima renal. Além disso, as MVs-M2 mostraram 

potencial para inibir o miR-155, um miRNA relacionado à patogênese da LRA aguda causada 

por isquemia e reperfusão ou induzida pela administração de gentamicina (121). Além disso, 

recentemente o miR-155 foi detectado em pacientes com LRA, bem como na DRC (121, 
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122). Em suma, nós acreditamos  que o conteúdo das MVs-M2 deve ser estudado a rigor, 

com a finalidade de encontrar possíveis miRNAs ou até biomoléculas ativas que  possam 

gerar efeitos anti-inflamatórios potentes, uma vez que aqui demostramos claramente um 

papel regulador das MVs-M2 na imunidade inata com alto grau de participação nos processos 

de inflamação tanto na doença renal aguda como na crônica.  
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Figura conclusões 

 

Figura 23. Mecanismo proposto pelo qual MVs-M2 modulam Mɸs-M1 e geram 

processos anti-inflamatórios no parênquima renal. Foi demonstrado aqui que MVs-M2 

foi constituída por uma população variável de exossomos e microvesículas com expressões 

heterogêneas de F4/80, CD206 e CD9, bem como expressão da quimiocina CCL-2/MCP-1. 

O mecanismo pelo qual a modulação de Mɸs-M1 foi realizada envolveu co-localização 

preferencialmente perinuclear das MVs-M2. O mecanismo foi explicado pela modulação de 

miRNAs associados a polarização macrofágica e atenuação da sinalização PI3K/AKT. A 

regulação de miRNAs selecionados contribuiu para a expressão de arginase e CD206. Além 

disso, o miRNAs reduziram a despolarização mitocondrial e a sinalização da morte via 

Caspase-3. No entanto, foi principalmente a atenuação da AKTp promovida pelos miRNAs, 

que levou à inibição das funções macrofágica nos Mɸs-M1 como a fagocitose e a secreção 

de citocinas pró-inflamatórias. Assim, a sinergia dessas regulações (miRNAs/AKT) gerou 

um microambiente anti-inflamatório, que ao nosso conhecimento, na lesão renal aguda, 

contribuiu para a redução de neutrófilos e macrófagos Ly6C + infiltrantes. O efeito das MVs-

M2 sob o parênquima renal, também aumentou a população de macrófagos anti-inflamatórios 

Ly6C- e gerou resistência à cisplatina em células tubulares. 
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