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Resumo  

Introdução – A Isquemia Crítica de Membro Inferior (CLI, do inglês) é uma doença 

caracterizada pelo estreitamento das artérias dos membros inferiores por placas 

ateroscleróticas. Os tratamentos disponíveis para CLI são limitados devido à 

comorbidades e idade avançada dos pacientes, assim, havendo a necessidade do 

desenvolvimento de novos tratamentos. Uma abordagem que tem se mostrado 

promissora é a terapia angiogênica, especialmente pelo uso de microRNAs.  Essas 

moléculas são um dos principais reguladores de angiogênese, influenciando vias 

importantes de sinalização, como o miR-135b e o miR-210, que têm importante papel na 

angiogênese em hipóxia, influenciando a sinalização do fator induzível por hipóxia 1 (HIF-

1). Adicionalmente, as vesículas extracelulares (EVs) de células estromais mesenquimais 

(MSCs) são veículos potenciais para a entrega de microRNAs na terapia angiogênica, 

oferecendo excelente biocompatibilidade e biodisponibilidade. Objetivo – Avaliar se a 

superexpressão de miR-135b ou miR-210 em MSCs gera EVs enriquecidas do miR-alvo 

com atividade angiogênica aumentada. Métodos – MSCs foram isoladas da medula 

óssea de camundongo Balb/C e caracterizadas por imunocitoquímica, citometria de fluxo 

e diferenciação celular. As MSCs foram geneticamente modificadas com um vetor 

lentiviral contendo o gene para a expressão do miR-135b ou miR-210, e posteriormente, 

o seu perfil de expressão para genes e microRNAs angiogênicos foi analisado por RT-

qPCR. EVs de MSCs foram isoladas e purificadas por ultracentrifugação e caracterizadas 

por citometria de fluxo e NTA (Nanoparticle Tracking Analyzer). A presença de 

microRNAs angiogênicos foi analisada nas EVs por RT-qPCR e essas foram utilizadas 

em ensaio de formação de tubos in vitro em HUVECs para testar sua capacidade pró-

angiogênica. Resultados – Foram isoladas MSCs capazes de se diferenciar em osteócito 

e adipócito, com marcação positiva para CD73 (35%) e CD105 (61%) e ausência de 

marcadores CD11b, CD34 e CD45. As EVs isoladas dessas células exibiram a maioria 

de partículas com até 250nm e apresentaram marcação positiva para CD9, CD63 e CD81 

(> 96%). A transdução de MSCs para superexpressão de miR-210 ou miR-135b foi 

realizada por vetor lentiviral e confirmada pela expressão de GFP e seleção com 

puromicina. Através da expressão de genes e miRs nas MSCs modificadas, observou-se 
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a regulação positiva da folistatina, do miR-210-5p e do miR-135b nas MSCs 

superexpressando o miR-135b, bem como regulação negativa do miR-221 e aumento 

dos miR-296 e miR-210 nas MSCs, superexpressando o miR-210. Foram quantificados 

miRs em EVs das MSCs modificadas e constatou-se que foi possível enriquecer as EVs 

com o miR de interesse, diminuindo a presença de outros miRs e aumentando os níveis 

desse miR específico. Foi possível observar no ensaio de angiogênese in vitro com 

HUVECs e EVs de MSCs que as HUVECs tratadas com EVs apresentaram maior 

formação de estruturas tubulares em relação as não tratadas. Adicionalmente, as EVs de 

MSCs superexpressando o miR-210 promoveram maior angiogênese em comparação 

aos outros grupos testados.  Conclusão – O conjunto de resultados obtidos indica que a 

modificação genética das MSCs por lentivetores para a superexpressão de um miR alvo 

gera EVs enriquecidas com esse miR, apresentando atividades biológicas aumentadas e 

configurando dados importantes para produção e entendimento da atuação de EVs na 

medicina regenerativa. 

 

Palavras-Chave: Vesículas Extracelulares; MicroRNA; Células Estromais 

Mesenquimais; Moduladores da Angiogênese. 
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Abstract  

Introduction – Critical Limb Ischemia (CLI) is a disease characterized by the narrowing 

of lower limbs arteries through atherosclerotic plaques. The available treatments for CLI 

are limited due patients’ comorbidities and advanced age, thus, there is a need for 

development of new treatments. One promising approach is the angiogenic therapy, 

especially with microRNAs. These molecules are one of angiogenesis main regulators 

shaping key signaling pathways. For instance, the miR-135b and miR-210 play an 

important role in angiogenesis under hypoxia by influencing the signaling of the hypoxia-

inducible factor 1 (HIF-1). Furthermore, extracellular vesicles (EVs) of mesenchymal 

stromal cells (MSCs) are potential vehicles for the delivery of microRNAs in angiogenic 

therapy, offering excellent biocompatibility and bioavailability. Objective – To assess 

whether MSCs overexpression of miR-135b or miR-210 produce EVs enriched with the 

target miR improving angiogenic activity. Methods – MSCs were isolated from the bone 

marrow of mouse Balb/C and characterized by immunofluorescence, flow cytometry and 

cell differentiation. The MSCs were genetically modified with a lentiviral vector containing 

the gene for the expression of miR-135b or miR-210 and, afterwards, their expression 

profile of angiogenic genes and microRNAs were evaluated by RT-qPCR. EVs from MSCs 

were isolated and purified by ultracentrifugation and characterized by flow cytometry and 

NTA (Nanoparticle Tracking Analyzer). The presence of angiogenic microRNAs in EVs 

was analyzed by RT-qPCR and these EVs were used in an in vitro tube formation assay 

with HUVECs assessing their pro-angiogenic potential. Results – The MSCs obtained 

were able to differentiate into osteocytes and adipocytes, plus they had positive marking 

for CD73 (35%) and CD105 (61%) and absence of CD11b, CD34 and CD45 markers. The 

EVs isolated from these cells showed most particles up to 250nm and positive marking 

for CD9, CD63 and CD81 (> 96%). The transduction of MSCs to overexpress miR-210 or 

miR-135b was performed by a lentiviral vector and confirmed with GFP expression and 

puromycin selection. The expression analysis of genes and miRs in modified MSCs 

showed positive regulation of follistatin, miR-210-5p and miR-135b in MSCs 

overexpressing miR-135b, as well as a negative regulation of miR-221 and increased of 

miR-296 and miR-210 in MSCs overexpressing miR-210. MiRs of EVs from the modified 
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MSCs were analyzed and it was confirmed that it was possible to enrich EVs with the miR 

of interest, reducing the presence of other miRs and increasing the levels of the target 

miR. The EVs from MSCs were employed in an in vitro angiogenesis assay with HUVECs, 

in which was observed that HUVECs treated with EVs displayed better tubular structures 

formation than untreated cells. Additionally, the EVs of MSCs overexpressing miR-210 led 

to a better angiogenesis promotion when compared to the other tested groups. 

Conclusion – The set of results attained reveal that the genetic modification of MSCs by 

lentivectors aiming overexpression of a target miR can produces EVs enriched with target 

miR along with an increased biological activity, thus, configuring important data for the 

production and understanding of the performance of EVs in regenerative medicine. 

 

Keywords: Extracellular vesicles; MicroRNA; Mesenchymal stromal cells; Angiogenesis 

modulators 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo “Doença Arterial Periférica” (DAP) é utilizado para descrever um grupo de 

doenças arteriais causadas principalmente pela formação de placas de gordura 

(aterosclerose), levando redução da circulação sanguínea e consequente isquemia do 

tecido. [1] A DAP acomete mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo e seus 

principais fatores de risco são diabetes, colesterol alto, idade avançada e tabagismo. 

Pessoas que se enquadram dentro do grupo de risco podem progredir para a forma mais 

grave da doença, a isquemia crítica de membro (CLI), na qual os sintomas são úlceras 

não cicatrizantes, dor em repouso e necrose. [2] 

O prognóstico da CLI não é promissor. Dentro de um ano após o diagnóstico, 30% 

dos pacientes sofrerão amputação do membro afetado e outros 25% vão ao óbito. Além 

disso, as diversas comorbidades apresentadas pelos diagnosticados limitam as opções 

terapêuticas disponíveis, motivando o desenvolvimento de novos medicamentos para 

evitar a amputação e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. [2] 

Uma estratégia que vem ganhando interesse para o tratamento de DAP é a terapia 

angiogênica, na qual se visa a formação de novos vasos sanguíneos e/ou remodelamento 

de vasos pré-existentes nos tecidos isquêmicos, buscando restaurar a entrega de oxigênio 

e nutrientes para as células, recompondo o seu microambiente.[2,3] Uma alternativa que 

tem se mostrado poderosa para a terapia angiogênica são as células estromais 

mesenquimais (MSCs).  

Estudos demonstram que as MSCs possuem a habilidade de se deslocarem para 

locais de lesões, como no tecido isquêmico, onde secretam diversos fatores 

imunomoduladores e pró-angiogênicos, promovendo a formação de vasos e regeneração 

tecidual.[2,4] Portanto, na última década, as MSCs têm sido testadas para regeneração de 

tecidos e diversas outras doenças, tornando-se o principal recurso para a medicina 

regenerativa.[5]  

Embora as MSCs tenham capacidade de diferenciação celular, hoje entende-se 

que o seu principal mecanismo de reparação tecidual é via a ação de fatores parácrinos 
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ao invés de substituição celular.[6,7] Dentre esses fatores parácrinos das MSCs, estão as 

vesículas extracelulares (EVs), partículas de bicamada lipídica liberadas naturalmente 

pelas células. Essas vesículas são importantes para a comunicação celular, e são 

capazes de mimetizar a atividade biológica de MSCs, tornando-as potenciais ferramentas 

terapêuticas e alternativa à terapia celular.[8–10]  

Diversos estudos revelaram que as EVs possuem uma boa biocompatibilidade, são 

capazes de proteger seu conteúdo contra a degradação, facilitam a captação intracelular 

via endocitose e ultrapassam diferentes barreiras biológicas, atingindo células-alvo 

específicas.[9,11] Adicionalmente, as EVs não têm apresentado riscos em aplicações 

terapêuticas, sendo até mais seguras do que as suas células progenitoras, já que 

possuem menor quantidade de proteínas ligadas à membrana e inabilidade de sofrer 

neoplasia.[12,13] 

As EVs atuam na comunicação celular e modulam suas células-alvo através da 

transferência horizontal de moléculas intracelulares, principalmente proteínas e diferentes 

tipos de RNAs, como RNA mensageiros (mRNAs), RNAs longos não-codificantes 

(lncRNAs) e microRNAs (miRs). Dentre essas moléculas, os miRs vêm ganhando 

destaque devido a sua habilidade de regular a expressão gênica e têm sido explorados 

como candidatos terapêuticos.[6,14,15]  Os miRs são pequenos RNAs não codificantes que 

regulam a atividade pós-transcripcional, levando à inibição da tradução ou a clivagem dos 

mRNAs.[16] Eles são capazes de regular a expressão de diversos genes e possuem 

diversas funções, sendo importantes em processos biológicos, como a angiogênese. [17] 

A hipóxia significa baixa concentração de oxigênio, que em nosso corpo ocorre com 

a diminuição de fluxo sanguíneo, como o que ocorre na DAP. A fim de sobreviver em um 

microambiente hipóxico, as células desencadeiam processos angiogênicos formando 

novos vasos sanguíneos e remodelando vasos colaterais pouco funcionais a fim de suprir 

a demanda de oxigênio e nutrientes. O principal fator que regula os eventos induzidos por 

hipóxia é HIF-1, composto por duas subunidades (HIF-1α e HIF-1β). Durante a hipóxia, o 

HIF-1 regula positivamente a expressão de mediadores pró-angiogênicos, como o VEGF-
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A. No entanto, durante a normóxia, o HIF é regulado para se manter em baixos 

níveis.[2,18,19]  

Recentemente diversos miRs têm sido reconhecidos como reguladores da 

angiogênese. Dentre eles, podemos destacar o miR-135b e miR-210, ambos potenciais 

promotores da angiogênese através de diferentes alvos relacionados à via de sinalização 

do fator induzível por hipóxia 1 (HIF-1), sendo o primeiro já relatado em vários estudos 

relacionados a angiogênese e o segundo, recentemente descoberto, apontado como pró-

angiomiR encontrado em tumores.[20,21] Entre os vários alvos do miR-210 propostos na 

literatura, dois que se destacam são a Efrina-A3 (EFNA3), um fator anti-angiogênico, e o 

GPD1L (a proteína semelhante a glicerol-3-fosfato desidrogenase 1), ambos responsáveis 

por aumentar a atividade de PHD (domínio prolil-hidroxilase). [21–23] Já os alvos propostos 

do miR-135b são o fator inibidor do fator induzível por hipóxia 1 (FIH-1), responsável por 

inibir o HIF-1, e o VHL (proteína de von Hippel-Lindau), que leva a degradação 

proteossomal do HIF-1α. [20,24,25]  

Os miRs não atuam apenas in situ, essas moléculas podem ser carregadas em EVs 

e entregues às células endoteliais receptoras em tecidos alvo em locais distantes, criando 

um nicho pró-angiogênico e promovendo formação de novos vasos sanguíneos.[26] Dentre 

outras células, as MSCs são ótimas produtoras de EVs, além de suas EVs terem se 

mostrado seguras e com potencial terapêutico inato. No entanto, apenas recentemente 

começou a se desvendar o verdadeiro potencial terapêutico de EVs de MSC no campo da 

medicina regenerativa.[27] 

Nosso grupo de pesquisa faz parte de um centro interdisciplinar de terapia gênica 

fundado há mais de 10 anos, liderado por um especialista em terapias avançadas com 

ampla atuação em terapia gênica de doenças isquêmicas, contando com trabalhos 

publicados envolvendo terapia gênica com fatores de crescimento para isquemia aguda 

de membro em camundongo, como o tratamento de isquemia de membro de camundongo 

utilizando fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) ou vetor 

integrativo responsivo à hipóxia para expressão do gene do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF). [28,29] 
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Dessa forma, com base no que foi citado anteriormente e em trabalhos realizados 

pelo nosso grupo de pesquisa, o presente trabalho aborda as seguintes questões: O 

conteúdo das EVs pode ser alterado e enriquecido por engenharia genética das células 

MSCs? Qual será o potencial angiogênico das EVs secretadas por MSCs modificadas 

para a expressão dos miRs pró-angiogênicos miR-135b ou miR-210? Espera-se que os 

resultados deste trabalho possam melhorar a compreensão da influência dos miRs e EVs 

na angiogênese e trazer um novo recurso para a terapia angiogênica de CLI, bem como 

outras isquemias, como infarto cerebral e doença vascular periférica e coronária.   

1.1. Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivo estudar as propriedades físico-químicas e 

biológicas das vesículas extracelular produzidas pelas MSCs modificadas geneticamente 

para superexpressão de miR-135b ou miR-210, buscando alterar e enriquecer o conteúdo 

de suas vesículas extracelulares proporcionando um aumento do seu potencial 

angiogênico. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Doença Arterial Periférica (DAP) e Isquemia Crítica De Membro (CLI) 

O termo “Doença Arterial Periférica” (DAP) é utilizado para um conjunto de doenças 

que afetam artérias não cardíacas ou intracranianas. A principal causa da DAP é a 

aterosclerose, na qual há a formação de placas de gordura, cálcio e outras substâncias 

nas artérias de membros, principalmente os inferiores, levando a um estreitamento das 

mesmas e consequente isquemia do tecido. [1]  

A DAP acomete mais de 200 milhões de pessoas pelo mundo e esses números 

tendem a dobrar até 2050, diante do crescente número de idosos na população mundial. 

Os principais fatores de risco para DAP são diabetes, colesterol alto, idade avançada e 

tabagismo. Pessoas que se enquadram dentro do grupo de risco podem desenvolver a 

forma mais grave da doença, denominada isquemia crítica de membro (CLI - do inglês 

“critical limb ischemia”). Os pacientes diagnosticados com CLI apresentam sintomas como 

úlceras não cicatrizantes, dor em repouso e necrose tecidual. [2] 

Além disso, o prognóstico da CLI não é promissor. Dentro de um ano, cerca de 25% 

dos diagnosticados irão ao óbito e um adicional de 30% sofrerão amputação do membro 

afetado, segundo o Consenso Inter-Sociedade para o Manejo da DAP.[30] Ademais, as 

opções de tratamentos para a doença são limitadas, incluindo terapia endovascular, 

amputação ou revascularização cirúrgica. Contudo, a intervenção cirúrgica não é 

recomendada para cadeirantes e idosos, bem como em casos de comorbidade grave e 

de sepse/gangrena do membro, o que limita mais ainda as formas de tratamento de CLI. 

[2] 

Portanto, diante deste contexto, se tornou necessário o desenvolvimento e a 

utilização de terapias experimentais com o intuito de evitar a amputação e melhorar a 

qualidade de vida de pacientes sem opções de tratamento. Uma estratégia que tem se 

mostrado promissora para o tratamento de DAP e CLI é a terapia angiogênica. Nesse tipo 

de terapia busca-se restaurar a circulação de sangue no tecido afetado com auxílio de 

fatores de crescimento e/ou citocinas, por meio de diferentes processos, exemplificados 
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na Figura 1, principalmente a angiogênese, que consiste na formação de novas redes de 

vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes.[2,3] 

 
Fonte: Figura adaptada de Qadura et al.[2] 

Figura 1. Esquematização de mecanismos envolvidos na regeneração dos vasos sanguíneos. (A): 
Principais processos de formação de vasos. I = Angiogênese, o surgimento ou intussuscepção de 
novos vasos a partir de vasos pré-existentes. II = Vasculogênese, a síntese de novos vasos a 
partir de células precursoras circulantes. III = Ateriogênese, a remodelação positiva e o uso de 
canais colaterais pré-existentes. (B): Representação esquemática dos papeis das linhagens de 
células progenitoras mesodérmicas durante uma resposta pró-vascular coordenada in vivo. As 
células progenitoras hematopoiéticas mieloides secretam sinais que estimulam a angiogênese. 
Células precursoras endoteliais circulantes e derivadas de vasos se unem as paredes dos vasos 
durante a vasculogênese. MSCs se diferenciam em pericitos envolventes que estabilizam os vasos 
e secretam quimiocinas que recrutam células assessoras (macrófagos M1/M2) envolvidas na 
ateriogênese. VEGF = fator de crescimento endotelial vascular. 

Diversos fatores de crescimento angiogênico, como o VEGF, o fator 1 alfa induzível 

por hipóxia (HIF-1α), o fator de crescimento de hepatócitos (HGF), o fator de crescimento 

de fibroblastos (FGF) e o lócus endotelial de desenvolvimento 1 (Del-1), já vêm sendo 

testados em pacientes com isquemia crítica de membro em estudos clínicos em fase I, II 

e III. [3] Inclusive, medicamentos na base do VEGF e HGF já foram aprovados para 

comercialização na Rússia e Japão, respectivamente.[31] 
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A terapia angiogênica pode ser administrada utilizando proteínas recombinantes, 

terapia gênica ou células progenitoras. Desses, os dois últimos buscam uma expressão 

mais prolongada, o que é uma grande vantagem já que a meia vida de proteínas 

recombinantes é curta. Na terapia gênica ocorre a transferência de ácidos nucleicos para 

as células alvo estimulando a expressão do gene de interesse, enquanto a utilização de 

células progenitoras faz proveito da capacidade destas e de células-tronco de se 

renovarem e se diferenciarem em células específicas, bem como dos seus efeitos 

parácrinos para a promoção da angiogênese. Dentre as células mais utilizadas para 

terapia encontram-se as células mononucleares da medula óssea, as células progenitoras 

endoteliais e células estromais mesenquimais (MSCs). [3]  

Sendo assim, é possível explorar o potencial das MSCs para terapia angiogênica, 

buscando restaurar a distribuição de nutrientes e oxigênio no tecido isquêmico, a fim de 

evitar a amputação e melhorar a qualidade de vida de pacientes com CLI. 

2.2. Células Estromais Mesenquimais - MSCs 

2.2.1. Definição e Nome 

O termo mesênquima é utilizado para descrever o tecido conjuntivo frouxo durante 

o desenvolvimento embrionário, o qual se deriva majoritariamente do mesoderma e dá 

origem aos tecidos conjuntivos adultos, como a cartilagem, vasos sanguíneos e ossos.[32] 

A Célula Estromal Mesenquimal (MSC – do inglês Mesenchymal Stromal Cell) faz parte 

de uma classe de células adultas progenitoras multipotentes capazes de se diferenciarem 

em vários tecidos mesenquimais, com destaque para os tecidos cartilaginoso, ósseo e 

adiposo. A MSC foi primeiramente descrita em 1974, por Friedenstein et al.[33], ao isolá-

las da medula óssea e apresentar sua capacidade de se aderir ao plástico e de se 

diferenciar em osteócitos. [32] 

As MSCs podem ser encontradas e isoladas de vários tecidos de diferentes origens, 

como músculo, osso, cérebro, pâncreas, baço, rim, fígado, timo e pulmão, sendo o tecido 

adiposo adulto e medula óssea suas maiores fontes. [8,34] Em consequência das diferentes 

fontes das quais as MSCs podem ser extraídas, bem como de diferentes práticas de 
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isolamento e de cultivo, tornou-se inconsistente as características usadas para definir as 

MSCs pelos pesquisadores, trazendo dúvidas sobre a similaridade dessas células e suas 

propriedades biológicas. [35] 

Visando abordar o problema de caracterização das MSCs, a Sociedade 

Internacional de Terapia Celular (ISCT) determinou, em 2006, três critérios mínimos para 

se definir MSCs. Primeiro, as MSCs devem ser aderentes ao plástico quando mantidas 

em condições de cultura padrão. Segundo, as MSCs devem expressar as proteínas de 

superfície CD105, CD73 e CD90, e não devem expressar CD45, CD34, CD14 ou CD11b, 

CD79a ou CD19 e HLA-DR. Terceiro, as MSCs devem se diferenciar em osteoblastos, 

condroblastos e adipócitos in vitro. [35] 

Os critérios definidos pela ISCT auxiliaram na padronização das MSCs, porém 

ainda remanesceram questionamentos sobre o uso da sigla “MSC”, pois essa é utilizada 

para definir tanto Células Tronco Mesenquimais quanto Células Estromais Mesenquimais. 

Esses dois tipos celulares são muitas vezes confundidos, pois são extraídos do mesmo 

jeito e possuem termos com as mesmas iniciais em inglês (Mesenchymal Stem Cells e 

Mesenchymal Stromal Cells), no entanto, representam populações diferentes. Enquanto 

as Células Tronco Mesenquimais são células progenitoras com capacidade de auto 

renovação e diferenciação, as Células Estromais Mesenquimais consistem em uma 

população extensa de células com notável capacidade secretora, imunomoduladora e de 

endereçamento.[36] 

Desta forma, a ISCT divulgou um novo esclarecimento em 2019 a respeito da 

utilização do termo “MSC”. Em seu posicionamento, a ISCT suporta a utilização da sigla 

“MSC”, mas especifica que para utilizar o termo “Células Tronco Mesenquimais” devem 

ser empregados critérios mais rígidos, sendo necessária rígida evidência funcional tanto 

in vitro quanto in vivo da capacidade de auto renovação e diferenciação celular, associada 

com uma matriz consistente de ensaios funcionais para demonstrar as propriedades das 

MSCs.[36] 
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Em decorrência dessas dificuldades encontradas para a definição e nomenclatura 

das MSCs, no presente trabalho foi adotada a sigla “MSC” para a definição dos dois 

grupos celulares, células troco-mesenquimais e células estromais mesenquimais. No 

entanto, diante da declaração da ISCT e devido à não execução de testes in vivo durante 

o trabalho realizado, as células utilizadas nesse estudo devem ser denominadas células 

estromais mesenquimais. 

2.2.2. Utilização de MSCs para terapia  

Na última década as MSCs têm sido uma atraente opção de tratamento na medicina 

regenerativa[5]. Essas células têm sido consideradas um dos tipos celulares mais 

promissores para terapia, alcançando mais de 1.000 ensaios clínicos concluídos ou em 

andamento, além de inúmeros testes pré-clínicos, ambos para uma ampla variedade de 

patologias, tais como doenças renais, cardíacas, hepáticas e pulmonares. [7,8,10]   

Além disso, podemos apontar a terapia para isquemia dentre as aplicações das 

MSCs, sendo alguns exemplos de resultados promissores do uso dessas células para o 

tratamento de lesões vasculares indicados na Tabela 1. Dentre as vantagens para o uso 

de MSCs na terapia, estão a sua fácil extração de tecidos adultos eticamente aceitáveis, 

seu grande potencial regenerativo e de expansão em ex vivo, as suas funções 

imunomoduladoras, a sua capacidade de diferenciação em vários tipos celulares 

(osteoblastos, condrócitos, adipócitos, entre outros) e a sua habilidade de imuno evasão, 

a qual permite seu uso em um ambiente alogênico [7,8]. 

Tabela 1: Utilização de MSCs em estudos com patologias envolvendo lesões vasculares. 

Tipo 

Celular 
Método de Entrega 

Tipo de 

Ferimento 

Nº de 

Pacientes 
Fase Resultados Referência 

BM-MSCs 
autólogos 

MSC em suportes de 
colágeno usados como 
curativos para feridas 

Feridas não 
cicatrizantes 

20 
Estudo 

prospectivo de 
intervenção 

Feridas cicatrizadas em 
18/20 pacientes 

Yoshikawa, 
Takafumi, et 
al.,2008 [37] 

BM-MSCs 
autólogos 

Administração direta / 
intramuscular 
Intradérmico 

Úlcera diabética 
isquêmica 

24 Estudo de caso 
Área de superfície da úlcera 

diminuiu (12 semanas) 

Dash, Nihar 
Ranjan, et 
al.,2009 [38] 

BM-MSCs 
autólogos 

Administração 
intramuscular 

Isquemia e 
úlcera de 
membro 
diabético 

41 
Estudo 

controlado 
randomizado 

Melhora no tempo de 
cicatrização e caminhar sem 

dor 

Lu, Debin et al., 
2016 [39] 
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BM-MSCs 
alogênicos 

Administração 
intramuscular 

Úlceras 
isquêmicas 

7 Estudo de caso 
Cura completa em 

6/7 pacientes 

Gupta, Pawan 
K., et al.,2013 

[40] 

BM-MSCs 
autólogos 

Administração intra-
arterial 

Úlceras 
isquêmicas 

4 Estudo de caso Melhora na cicatrização 
Das, Anjan 
Kumar, et 
al.,2013 [41] 

ADSCs 
alogênicos 

Administração 
intramuscular 

Úlceras 
isquêmicas 

9 Estudo de caso 
Cicatrização de feridas em 

6/9 casos 
Lee, Han Cheol, 

et al.,2012 [42] 

ADSCs 
autólogos 

Administração direta 
Úlceras 

isquêmicas 
10 Estudo de caso 

Cicatrização completa em 
(6/10 casos); Diminuição no 
diâmetro e profundidade em 

todos os casos 

Marino, 
Gerardo, et 
al.,2013 [5] 

ADSCs 
autólogos 

Administração 
intramuscular 

Úlceras 
isquêmicas 

6 Estudo de caso 
Diminuição do tamanho e 

quantidade de úlceras 

Bura, 
Alessandra, et 

al.,2014 [43] 

BM-MSCs: Células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea; ADSCs: Células-tronco derivadas do tecido 
adiposo. Tabela adaptada de Ana-Maria Roşca et al.,2018. [4] 

Estudos têm demonstrado que MSCs possuem a capacidade de se deslocarem 

para locais de lesões (homing), como o tecido isquêmico e, após alojadas, agem como 

potentes bioprodutores secretando diversos fatores imunomoduladores e pró-

angiogênicos. Esses fatores facilitam processos angiogênicos e aterogênicos, 

representando uma linhagem celular capaz de auxiliar na maturação e estabilização de 

vasos. [2,4] 

 No entanto, apesar das MSCs possuírem essa capacidade de homing, 

investigações utilizando roedores e cães demonstraram que, quando administradas por 

via intravenosa, grande parte das MSCs são capturadas em capilares do pulmão ou 

eliminadas, com poucas células chegando efetivamente aos locais de lesão. Portanto, a 

capacidade de reparo tecidual das MSCs é atribuída, em grande parte, pela ação de 

fatores parácrinos e estimulação das células hospedeiras, e não por substituição 

celular.[6,7] 

Essa descoberta levou a novas investigações do modo de ação das MSCs e, em 

2010, Lai et al.[44] demonstrou que as MSCs são capazes de secretarem uma classe 

específica de vesículas extracelulares (EVs – do inglês extracelular vesicles)  

denominadas exossomos, associadas a regulação do microambiente e a comunicação 

celular. Desde então, um crescente número de estudos têm explorado a utilização de EVs 

na secreção de MSCs como o agente terapêutico, sendo alguns exemplos dessa 

aplicação indicados na Tabela 2.[8,9]  
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Tabela 2: Estudos utilizando exossomos provenientes de MSCs para diferentes distúrbios. 

Tecido / modelo alvo 
Exossomo de espécie 

(origem no alvo) 

Agente derivado de 

MSC 
Método Referências 

Coração / infarto Humano em porco Cond. Médio 25 x conc. Timmers et al., 2007 [45] 

Coração / IR Humano em Camundongo Exossomos 55-65 nm HPLC Lai et al., 2010 [46] 

Coração / infarto Rato em Rato Exossomos c / GATA4 ExoQuick Yu et al., 2015 [47] 

Coração / IR Humano em Rato Exossomos, ATP HPLC Arslan et al., 2013 [48] 

Coração / infarto Humano em Rato Vesículas Extracelulares Ultracentrifugação Bian et al., 2014 [49] 

Coração / infarto Rato em Rato Exossomos ExoQuick Teng et al., 2015 [50] 

Rim / lesão Humano em Camundongo Microvesículas Ultracentrifugação Bruno et al., 2012 [51] 

Rim / crônica Humano em Rato Cond. Médio 25 x conc. Van Koppen et al., 2012 [52] 

Rim / gentamicina Rato em Rato Exossomos Ultracentrifugação Reis et al., 2012 [53] 

Rim / cisplatina Humano em Rato Exossomos Ultracentrifugação Zhou et al., 2013 [54] 

Cérebro / derrame Rato em Rato Exossomos Ultracentrifugação Xin et al.,  2013 [55] 

Cérebro / isquemia Humano em Ovino Vesículas Extracelulares PEG Ophelders et al., 2016 [56] 

Cérebro / TBI Rato em Rato Exossomos ExoQuick Zhang Y et al., 2015 [57] 

Cérebro / derrame Humano em Camundongo Exossomos Ultracentrifugação Doeppner et al., 2015 [58] 

Fígado / fibrose Humano em Rato Exossomos Ultracentrifugação Li et al., 2013 [59] 

Lesão hepática / 

medicamentosa 
Humano em Camundongo Exossomos Ultracentrifugação Tan et al., 2014 [60] 

Pulmão / hipóxia 
Camundongo em 

Camundongo 
Cond. Médio, exossomos PEG-S200 Lee et al., 2012 [61] 

Pulmão / droga 
Camundongo em 

Camundongo 
Exossomos Ultracentrifugação Alliota et al., 2016 [62] 

Pulmão / silicose Humano em Camundongo Microvesículas ExoQuick Choi et al., 2014 [63] 

Hipertensão Humano em Camundongo Microvesículas Ultracentrifugação Zhu et al., 2014 [64] 

Pulmão / fluido cheio Humano em Humano Microvesículas Ultracentrifugação Gennai et al., 2015 [65] 

Endotoxina de pulmão / 

E. coli 
Humano em Camundongo Microvesículas Ultracentrifugação Monsel et al., 2015 [66] 

Intestino / enterocolite Humano em Rato Exossomos PureExo Rager et al., 2016 [67] 

Intestino / enterocolite Rato em Rato Microvesículas Ultracentrifugação Yang et al., 2015 [68] 

Pele / ferida Humano em Rato Exossomos, Wnt4 Ultracentrifugação Zhang B et al., 2015 [69] 

Pele / ferida Humano em Rato Exossomos Ultracentrifugação Zhang J et al., 2015 [70] 

Pele / ferida Humano em Camundongo Exossomos, miRNA Ultracentrifugação Fang et al., 2016 [68] 

Isquemia de membro Humano em Camundongo Exossomos Ultracentrifugação Hu et al., 2015[71] 

Músculo / cardiotoxina Humano em Camundongo Exossomos, miR-494 Ultracentrifugação Kamura et al., 2015 [72] 

Músculo / ALS 
Camundongo em 

Camundongo 
Exossomos, SOD1 PureExo Bonafede et al., 2016 [73] 

Câncer / glioma Rato em Rato Exossomos, miR-146b ExoQuick Katakowski et al., 2013 [74] 

Câncer / mama Humano em Camundongo Exossomo miRNA Ultracentrifugação Ono et al., 2014 [75] 

Câncer / Mieloma Humano em Camundongo Exossomos ExoQuick Roccaro et al., 2013 [76] 

ExoQuick é da SystemBio Inc Palo Alto CA, PureExo é da 101Bio Inc., PaloAlto CA.; Tabela adaptada de Phinney, 
Pittenger, 2017.[6] 
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Certamente, há diversas publicações evidenciando que EVs estão envolvidas em 

regeneração tecidual, auxiliando a função parácrina das MSCs e espelhando as 

características terapêuticas dessas células. Assim, aponta-se a utilização de EVs 

derivadas de MSCs como uma nova ferramenta para a medicina.[8–10] 

2.3. Vesículas Extracelulares (EVs)  

2.3.1. Definição e Isolamento 

As vesículas extracelulares são um grupo de estruturas membranosas secretadas 

por células para o meio extracelular. Apesar da utilização desse termo genérico, as EVs 

são um grupo de vesículas bem heterogêneo que possuem uma variação de diâmetro de 

40nm a 5000nm e podem ser classificadas por biogênese, tamanho, densidade em 

gradiente de sacarose, composição lipídica, taxa de sedimentação e carga proteica.[4,11,77] 

Inicialmente as EVs eram classificadas como “lixo celular”, pois eram consideradas 

produtos secretados pelas células com o intuito de eliminar substâncias indesejadas. O 

primeiro indício de suas propriedades regulatórias foi em 1967, quando o pesquisador 

Peter Wolf realizou estudos sobre a coagulação do sangue. [78] Wolf caracterizou suas 

amostras de sangue através de vários experimentos de coagulação, separação e 

ultracentrifugação, encontrando componentes subcelulares com propriedades 

coagulantes (como o Fator plaquetário 3 (PF3)), os quais primeiramente definiu como 

“poeira plaquetária” e futuramente passou a ser denominado como “microvesículas”. [79,80]   

No entanto, somente na última década, as EVs passaram a ser reconhecidas como 

estruturas complexas de grande importância para a comunicação intercelular através da 

troca de proteínas, lipídios e material genético. Ademais, descobriu-se que as EVs são 

uma via de comunicação altamente conservada durante a evolução, sendo observada em 

diversos organismos, desde bactérias e células vegetais até células humanas.[4,79,80] 

As EVs podem ser classificadas em três principais classes de vesículas, com 

diferentes faixas de tamanho e mecanismos de biogênese, denominados: corpos 

apoptóticos, microvesículas e exossomos (Figura 2).[4,81] Esses estão descritos a seguir: 
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1. Corpos apoptóticos: EVs que variam de 500nm a 5µm em diâmetro sendo, em sua 

maioria, encontrada com variações tendendo para os maiores tamanhos. Corpos 

apoptóticos são liberados pelas células em estado de morte celular, originando-se 

da fragmentação da membrana plasmática e podem conter fragmentos nucleares 

e organelas. [4,81] 

 

2. Microvesículas (MVs): EVs que variam de 100nm a 1µm em diâmetro e se originam 

de brotamentos da membrana plasmática. Em função da sua biogênese, as MVs 

são compostas por proteínas citosólicas e associadas à membrana plasmática, 

mas também possuem outras proteínas, como proteínas de choque térmico, 

proteínas do citoesqueleto e integrinas, além de RNAs não codificantes. A 

quantidade de MVs produzida e recebida por uma célula depende do seu 

microambiente e estado fisiológico.[4,81] 

 

3. Os exossomos: EVs de 40nm a 150nm de diâmetro que se diferenciam das outras 

vesículas por sua biogênese. Essas originam-se de endossomos iniciais que 

amadurecem em endossomo tardio/endossomo multivesicular com diversas 

vesículas intraluminais, que são liberadas como exossomos após a sua fusão com 

a membrana plasmática. Exossomos possuem um conteúdo complexo com 

proteínas, ácidos nucléicos e lipídios, além de alguns marcadores associados à sua 

biogênese, tais como Alix, TSG101, HSC70, e HSP90, bem como algumas 

tetraspaninas (CD9, CD63 ou CD81). [4,79,81] 
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Fonte: (A) Figura baseada em Raposo et al.[82] (B) Figura baseada em György et al. [83] 

Figura 2. Representações esquemáticas do tamanho e biogênese de vesículas extracelulares. 
(A): Imagem ilustrativa da biogênese de vesículas extracelulares. Os corpos apoptóticos são 
gerados por células em estado de morte celular pela fragmentação da membrana plasmática. Já 
as microvesículas se formam diretamente da membrana plasmática por brotamento, enquanto os 
exossomos são pequenas vesículas de diferentes tamanhos formadas a partir de endossomos 
iniciais que amadurecem em endossomos multivesiculares (MVEs) e são liberadas pela fusão de 
MVEs com a membrana plasmática. As setas pequenas representam as direções propostas na 
biogênese e secreção de exossomos. MVE = Endossomo multivesicular. VRC = vesículas 
revestidas por clatrina. (B): Imagem ilustrativa com a variação do tamanho das três principais 
classes de vesículas extracelulares (exossomos, microvesículas e corpos apoptóticos) em 
comparação com outras estruturas. Enquanto os exossomos e microvesículas possuem uma 
distribuição de tamanho na faixa dos vírus, os corpos apoptóticos podem ter o tamanho de 
bactérias e organelas. Para possibilitar a visualização, as estruturas não estão em escala. 
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Dentre as três categorias de EVs, os exossomos e as MVs possuem um menor 

diâmetro comparadas com os corpos apoptóticos, bem como a principal função de MVs e 

exossomos é a comunicação celular através da transferência de lipídios, proteínas e 

RNAs. Essas vesículas vêm sendo associadas à importantes processos como inflamação, 

respostas imunológicas, manutenção da homeostase, coagulação, apresentação de 

antígeno, progressão do câncer e angiogênese.[12,84]  

Por mais que haja essa classificação geral, ainda é possível delimitar subcategorias 

de vesículas. Em estudo, Zhang et al. [85] empregou uma técnica de fracionamento por 

campo de fluxo assimétrico e conseguiu identificar duas subpopulações de exossomos, 

exossomos grandes (Exo-L, 90-120 nm) e exossomos pequenos (Exo-S, 60-80 nm), além 

de uma população de nanopartículas não membranosas intituladas como “exômeros”. 

Assim, exemplificando a complexidade e heterogeneidade das EVs. 

Adicionalmente as EVs podem ser encontradas em diversos fluídos fisiológicos, 

como urina, saliva e sangue, e podem ser isolados desses ou de meios de cultura 

condicionados. Ainda, não há um melhor método definido para o isolamento e purificação 

das EVs, sendo essa escolha dependente do material de partida, do uso terapêutico 

almejado, da via de administração e da qualidade do produto desejada. Entre os principais 

métodos utilizados para o isolamento das EVs estão a ultracentrifugação diferencial, a 

ultrafiltração, a cromatografia de exclusão de tamanho, a precipitação com polímeros 

como o polietilenoglicol (PEG), a captura por afinidade imune e tecnologias de 

microfluídica (Figura 3).[13,81]  
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Figura 3: Representação esquemática dos principais métodos de isolamento de vesículas 

extracelulares. 

As principais vantagens e desvantagens de cada método estão citadas da Tabela 

3, sendo que dentre os métodos de isolamento, a ultracentrifugação diferencial foi o 

primeiro método utilizado para o isolamento de EVs e ainda tem se mostrado um dos 

melhores métodos quando utilizado o meio de cultura condicionado, pois permite 

comparação entre estudos (método comumente utilizado) e um maior volume de partida, 

além de não afetar o produto quimicamente e apresentar baixo custo operacional. [11,13,81] 

Tabela 3. Principais métodos disponíveis para isolamento de EVs e suas vantagens e 

desvantagens. 

MÉTODO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Ultracentrifugação/ 
Ultracentrifugação diferencial 
(300 ×g, 10000 ×g, 100000–

200000 ×g (1,5 h)) 

Isolamento de grandes volumes e 
escalável; Ausência de produtos 
químicos adicionais; Baixo custo 
operacional; necessita pouco 
conhecimento técnico e 
pouco/nenhum pré-tratamento de 
amostra; permite a comparação entre 
estudos (método comumente 
utilizado). 

Equipamento específico; Baixo rendimento e a eficiência é 
afetada pelo tipo de rotor, força 𝑔, viscosidade da amostra; 

Possíveis danos mecânicos as EVs; inclui contaminantes e 
impurezas sem etapas de isolamento adicionais; O número 
de amostras pode que podem ser processadas 
simultaneamente é limitante; as EVs pode agregar e perder 
funcionalidade; 
O pellet pode ser difícil de ressuspender. 
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Ultracentrifugação de 
gradiente de densidade 

(gradiente de densidade de 
sacarose ou iodixanol + 

centrifugação diferencial) 

Preparações puras; sem 
contaminação com partículas virais 
após centrifugação com iodixanol; 
ausência de produtos químicos 
adicionais. 

Complexidade e perda de amostra na ultracentrifugação; 
Falha em separar vesículas grandes com taxas de 
sedimentação semelhantes; Contaminação com partículas 
virais se utilizado gradiente de densidade de sacarose; 
Alguns meios, como sacarose, podem interferir com a 
função das EV; O tamanho do rotor limita o volume total 
que pode ser processado; Pode ser demorado, por 
exemplo, gradientes de flotação pode levar vários dias. 

Ultrafiltração 
(nanomembrana ou filtros 

com diâmetro de poro de 0,8–
0,1µm) 

Procedimento simples; permite o 
processamento simultâneo de muitas 
amostras; Preparações puras; sem 
limitações no volume da amostra 
(concentra grandes volumes); 
Ausência de produtos químicos 
adicionais. 

Perdas potenciais sob alta pressão; Entupimento do filtro; 
Contaminação (proteínas); pequena quantidade de 
proteínas exossomais; Deformação das vesículas. 

Cromatografia de exclusão de 
tamanho 

(colunas preenchidas por 
polímeros com poros 

heterogêneos) 

Reprodutibilidade e pureza; Preserva 
a integridade da vesícula; o uso de 
tampões com alta força iônica 
aumenta a eliminação de impurezas 
não específicas; alta sensibilidade; 
escalonável; evita agregação de EVs; 
insensível à alta viscosidade das 
amostras; sem produtos químicos 
adicionais 

Equipamento especializado; Complexidade; Limitações no 
volume da amostra e número de picos separados (diferença 
necessária dos componentes no peso molecular, ≥10%); 
Formação de grandes agregados de proteínas e 
lipoproteínas; 
Limite de mostra por procedimento; custoso; pode ser 
necessária uma concentração pós-coluna. 

Precipitação 
(Polímeros, como 

polietilenoglicol (PEG)) 

Baixo custo; simplicidade de 
procedimento; preservação da 
integridade das EVs; não há 
necessidade de equipamento 
adicional; pH próximo à faixa 
fisiológica; altas concentrações de 
íons 

Contaminação e retenção do polímero; o PEG pode 
interferir em alguns ensaios e processos. 

Captura por afinidade imune 
(isolamento por bead 

magnética/ Uso de anticorpos 
para receptores de EVs (CD9, 

CD63, CD81), TSG101, 
EpCAM)) 

Pureza e alta seletividade 

Alto custo do reagente; disponibilidade de anticorpos; 
dificuldades com o desprendimento de moléculas; danos 
nas proteínas de superfície durante a eluição e análise de 
vesículas intactas (os tampões de eluição podem danificar 
a atividade funcional das EVs); ligação não específica. 

Tecnologias de microfluídica Rapidez, pureza e eficiência 
Dificuldade em escalonar; complexidade de dispositivos; 
necessidade de equipamentos adicionais; custoso. 

Tabela adaptada de Konoshenko el al.[86] e Reiner el al. [13] 

Em virtude dos diferentes métodos de isolamento, bem como da semelhança 

morfológica, sobreposição na faixa tamanho e composição variável das EVs, tornou-se 

árdua a definição correta da população de vesículas isolada. [79,87] Adicionalmente, como 

ainda não há um consenso para marcadores específicos dos subtipos de EVs e a 

atribuição de uma via específica de biogênese a uma EV ainda é difícil, o termo “Vesículas 

Extracelulares” tem sido utilizado muitas vezes para descrever pequenas vesículas 

extracelulares, incluindo exossomos e MVs e excluindo apenas corpos apoptóticos.[77,84] 

Portanto, o presente trabalho adotou essa nomenclatura, utilizando o termo EVs para 

denominar exossomos e MVs com tamanhos próximos ao de exossomos. 
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2.3.2. EVs na Terapia  

Todas as células, procariotas e eucariotas, liberam EVs em seu estado fisiológico 

normal e durante anormalidades adquiridas.[88] Essas vesículas são importantes para 

diversos processos biológicos, e os estudos mostram que EVs provenientes de MSCs têm 

capacidades terapêuticas intrínsecas para diversas aplicações, como inflamação, doença 

cardiovascular, lesão cerebral e hipertensão, sendo estudadas como potenciais 

alternativas à utilização de células inteiras inclusive no tratamento de tecido isquêmico.[13]  

No trabalho realizado por Zou et al.[89] foram utilizadas EVs proveniente de MSCs 

em um modelo de rato de lesão de isquemia renal e verificou-se que as EVs foram 

capazes de transferir genes pró-angiogênicos, como o VEGF, induzindo o aumento da 

proliferação celular e diminuição da apoptose, consequentemente, levando à diminuição 

da lesão histológica e melhora da função renal.[12] 

Ademais, as EVs (principalmente os exossomos) revelaram serem tão seguras, 

talvez até mais seguras do que as células-tronco das quais são provenientes, em função 

da sua menor quantidade de proteínas ligadas à membrana, como as moléculas de MHC, 

e sua inabilidade de formar tumores diretamente. Além disso, a logística para a sua 

produção, armazenamento, transporte e uso final na terapia é menos complexa do que a 

utilização de células inteiras.[12,13] 

As EVs modulam suas células-alvo principalmente através da transferência 

horizontal de RNAs e proteínas, sendo que o seu sucesso em aplicações biológicas 

decorre da entrega eficaz de seus conteúdos por meio de endocitose, de fusão direta de 

membranas ou por interações receptor-ligante (Figura 4).[6,11]  
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Fonte: Figura adaptada de Raposo et al.[82] 

Figura 4: Esquema da transferência de proteínas e RNAs por EVs. As proteínas associadas à 
membrana (triângulos) e transmembrana (retângulos) e RNAs (símbolos curvos) são 
seletivamente incorporadas nas vesículas intraluminais de MVEs ou em MVs. As MVs brotam da 
membrana plasmática enquanto os MVEs se fundem com a membrana plasmática para liberar 
exossomos no meio extracelular. Para a entrega de seus conteúdos, as MVs e exossomos podem 
se aderir a membrana plasmática de uma célula-alvo (1), se fundir diretamente com a membrana 
plasmática da célula recipiente (2) ou serem endocitadas (3). As vesículas endocitadas podem 
então se fundir com a membrana delimitadora do endossomo (4). Todas as vias resultam na 
entrega de proteínas e RNA para a membrana ou citosol da célula-alvo. A fusão e a endocitose 
são representadas apenas pelos exossomos, mas MVs derivadas da membrana plasmática 
podem ter destinos semelhantes. 

As EVs possuem uma camada bilipídica que protege seu conteúdo possibilitando a 

entrega de seu material a células distantes, e sua estrutura e conteúdo podem ser 

complexos. Os exossomos, por exemplo, possuem grandes quantidades de colesterol, 

ceramida e esfingolipídios em suas membranas e podem carregar fatores de crescimento, 

proteínas, citocinas e material genético (mRNA, microRNAs, pré-miRNA e outros RNAs 

não codificantes) em seu interior (Figura 5).[10,12,88]  
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Figura 5: Esquema da estrutura e conteúdo de exossomos. Exossomos possuem uma camada 
bilipídica podendo conter colesterol e proteínas, como a flotilina-1, a proteína do gene 101 de 
susceptibilidade ao tumor (Tsg101) e tetraspaninas como CD9, CD63 eCD8. Dentro dessa 
camada bilipídica os exossomos podem transportar uma variedade de elementos incluindo 
citocinas, proteínas, como proteínas de choque térmico (HSPs) entre outras, aminoácidos e ácidos 
nucleicos, como microRNAs. 

Ao investigar o efeito biológico das EVs toda a sua estrutura pode ser levada em 

consideração, desde seu conteúdo até sua camada lipídica. Estudos apontam que a troca 

de lipídios entre as EVs e as células receptoras é um fator que pode desencadear uma 

bioatividade. Por exemplo, a entrega de prostaglandinas e ácidos graxos por exossomos 

durante uma hora leva ao acúmulo de concentrações em micromolares, o suficiente para 

desencadear respostas biológicas dependentes de prostaglandinas. De maneira similar, 

o ácido graxo insaturado 22:6 DHA (ácido docosa-hexaenoico) liberado por exossomos 

pode inibir a ação da enzima colesterol epóxido hidrolase, que cliva o epóxido de colesterol 

5,6 em colestanotriol, ao ser direcionado ao sítio de ligação do antioestrogênio 

microssomal no retículo endoplasmático da célula recipiente.[11] 

Já em relação ao conteúdo transportado pelas EVs, os microRNAs (miRs) vêm 

ganhando destaque devido a sua habilidade de regular a expressão gênica bem como 

pelos exossomos agirem como um escudo transportador dos miRs a longas distâncias, os 

mantendo intactos e funcionais quando entregues às células receptoras. Assim, os miRs 

além de serem um conteúdo natural das EVs, vêm sendo explorados como moléculas 

terapêuticas com sua entrega mediada por exossomos.[14,15] 
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Por exemplo, o miR-122, específico do fígado, desempenha várias funções na 

fisiologia e patologia desse órgão. A regulação negativa desse microRNA foi associada 

ao desenvolvimento e progressão do carcinoma hepatocelular, tendo entre seus alvos 

previstos a ciclina G1 (CCNG1), a desintegrina e metaloprotease 10 (ADAM10) e o 

receptor 1 do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF1R), os quais desempenham 

papeis importantes na carcinogênese e sensibilidade a drogas em vários cânceres.[90] 

Com isso em vista, Lou et al. [90]  modificou MSCs derivadas de tecido adiposo para 

expressarem miR-122 e secretarem exossomos enriquecidos com esse miR. Então, 

administrou via intratumoral esses exossomos contendo miR-122 em camundongos com 

tumores induzidos com a linhagem HepG2, combinado com o quimioterápico sorafenibe. 

Após uma injeção intratumoral, houve significativa redução de peso e volume do tumor, 

em comparação com o grupo controle, confirmando que os exossomos com miR-122 

foram capazes de sensibilizar as células de carcinoma hepatocelular à quimioterapia. [14] 

Diversos estudos têm mostrado que exossomos adentram as células e podem 

entregar uma carga funcional com baixa ativação imunológica. Por exemplo, os 

exossomos de células mesenquimais e células epiteliais não induzem toxicidade quando 

repetidamente injetado em camundongos, mostrando ser bem tolerados, e exossomos 

derivados de MSCs humanas quando administrados de forma intravenosa auxiliam na 

neuroproteção em modelo suíno de lesão cerebral traumática. De forma similar, Kordelas 

et al.[91] em um estudo de caso, utilizou exossomos provenientes de MSCs no tratamento 

de um paciente com doença do enxerto versus hospedeiro, se mostrando bem tolerados 

após repetidas injeções, não sendo associados a efeitos colaterais significativos e 

resultando em resposta do paciente.[88] 

Adicionalmente, como as EVs (principalmente os exossomos) possuem conteúdo 

específico das células de origem e de suas condições fisiológicas, esses podem refletir 

melhor os processos celulares, representando uma “assinatura” da célula doadora. Devido 

a isso, tem-se aumentado o número de estudos investigando exossomos como 

biomarcadores de várias doenças. [11]  



22 
 

Por exemplo, estudos apontam que em exossomos circulantes, valores elevados 

do miR-21 estão associados com glioblastomas e cânceres de pâncreas, fígado, esôfago, 

cólon, mama e ovário. Da mesma forma, o aumento de miR-21 exossômico na urina tem 

sido associado com câncer de bexiga e próstata, bem como exossomos da saliva 

apresentaram uma carga significativamente maior de miR-1246 e miR-4644 em pacientes 

com câncer do trato pancreatobiliar em comparação à pacientes saudáveis.[88,92] 

Em suma, as EVs possuem uma boa biocompatibilidade e são capazes de proteger 

seu conteúdo contra a degradação, bem como facilitar sua captação intracelular via 

endocitose. Adicionalmente, essas vesículas podem ser utilizadas como partículas 

terapêuticas, como biomarcadores ou como um eficiente sistema de entrega para 

moléculas terapêuticas, ultrapassando diferentes barreiras biológicas e atingindo células-

alvo específicas.[9,11]  A aplicação de EVs como ferramentas terapêuticas ainda é recente 

e precisa de mais estudos, mas a descoberta do seu importante papel na comunicação 

celular, bem como da presença de microRNAs funcionais em exossomos, abriu uma janela 

de estudo com potencial para a utilização de sua estrutura e conteúdo em diversas 

aplicações.[13,15] 

2.4.  MicroRNAs 

Os miRs são pequenos RNAs não codificantes (≈ 22 nucleotídeos) sintetizados por 

quase todas as células do corpo e altamente conservados durante a evolução. Os miRs 

podem ser produzidos em todos os tecidos e alguns são tecido-específicos. Por exemplo, 

o miR-9 e o miR-124 são expressos quase unicamente no cérebro, sendo que o miR-124 

representa quase 50% do conteúdo de miR deste tecido.[93] 

Os miRs regulam a atividade pós-transcripcional ao se anelarem às sequências 

complementares na região 3’ não-traduzida do RNA mensageiro (mRNA), levando à 

inibição da tradução ou à clivagem do mRNA, como representado na Figura 6.[16] Durante 

a sua biogênese, os miRs primários (Pri-miRs) são transcritos pela RNA polimerase II ou 

III e contém estruturas cap e caudas poli-A. Ainda no núcleo, os Pri-miRs são clivados e 

processados pela RNAse Drosha em seus miRs precursores (Pré-miRs), uma estrutura 

de grampo (hairpin) com 60-70 nucleotídeos. Posteriormente, os Pré-miRs são guiados 
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para o citosol através de um mecanismo dependente da exportina 5. No citosol, os Pré-

miRs passam por uma segunda clivagem pela RNase Dicer tornando-se miRs maduros 

de fita dupla. Os miRs maduros se vinculam com a proteína Argonauta 2 (Ago2) formando 

uma fita única que se incorpora ao complexo de silenciamento induzido por RNA (RISC). 

E, assim, esse complexo formado interage, via complementaridade de emparelhamento 

de base, com a região 3' não traduzida de mRNAs alvo, consequentemente, levando à 

degradação ou silenciamento deste. [19,87]  

 
Fonte: Figura adaptada de Winter et al..[94] 

Figura 6: Representação do processamento de microRNA. Produção do transcrito primário do 
miRNA (pri-miRNA) pela RNA polimerase II ou III e clivagem do pri-miRNA pelo complexo 
microprocessador Drosha-DGCR8 no núcleo. O hairpin precursor resultante, o pré-miRNA, é 
exportado do núcleo pelo mecanismo dependente de exportina 5 (Exportin-5-Ran-GTP). No 
citosol, a RNase Dicer em complexo com a proteína de ligação ao RNA de fita dupla TRBP, 
cliva o pré-miRNA em seu formato maduro. A fita passageira é degradada e fita funcional do 
miR maduro é carregada junto com proteínas Argonauta (Ago2) no complexo de silenciamento 
induzido por RNA (RISC), onde direciona o RISC para silenciar os mRNAs alvo através da 
clivagem do mRNA, repressão translacional ou deadenilação. 
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 Embora convencionalmente se indique que apenas uma das fitas do duplex, a fita 

gerada a partir do braço 5’, irá se tornar miR maduro (como indicado na Figura 6), o miR 

pode ser gerado tanto a partir do braço 5' (5p) quanto do braço 3' (3p) dos precursores de 

miR, sendo essa preferência influenciada pelas ligação de hidrogênio entre proteína Ago2 

e a fita de RNA duplex (Figura 7). Adicionalmente, há um crescente número de evidências 

de que ambos os braços podem gerar miRs maduros em estágios de desenvolvimento ou 

espécies específicas, embora a quantidade de cada um, miR-5p e miR-3p, possa variar 

em níveis de expressão.[71,95] 

 

Fonte: Figura adaptada de Guo & Zuhong.[95] 

Figura 7: Diferentes destinos das fitas da microRNA duplex. (A) A sequência miR madura é 
miR-5p, e sua sequência passageira é miR* (estrela) que será degradada. (B) A sequência 
miR madura é miR-3p, e sua sequência passageira é miR* que será degradada. (C) Ambos os 
miR-5p e miR-3p são sequências de miR maduras que guiam o RISC para silenciar mRNAs 
alvo por meio de clivagem de mRNA, repressão translacional ou deadenilação.  

Os miRs desempenham um importante papel na regulação de diversas funções 

como a divisão, diferenciação e proliferação celular, sendo também associados com 

diversas doenças incluindo câncer, doenças virais (HCV, HIV-I) e doenças relacionadas à 

imunidade. [16] Os miRs podem ser encontrados de forma estável em fluídos corporais, 

como em urina, saliva, leite materno e sangue. No entanto, estes também podem ser 

carregados em lipoproteína de alta densidade (HDL) ou empacotados em EVs, sendo que 

este último tem ganhado atenção devido a transportabilidade das vesículas e o papel dos 

miRs em exossomos. [15]  
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2.4.1. Angiogênese e miRs 

Os miRs possuem diversas funções e são capazes de regular a expressão de, no 

mínimo, um terço dos genes humanos, sendo cruciais em diversos processos biológicos, 

como a angiogênese.[16] A habilidade de promover angiogênese instiga interesse no 

presente trabalho, pois a terapia angiogênica pode ser utilizada para restaurar danos 

causados por isquemia.[17] 

A angiogênese é um processo complexo bem como a sua regulação e, para que 

ela ocorra, são necessários vários passos, desde a ativação, proliferação e migração de 

células endoteliais ao desenvolvimento de tubos de células endoteliais, fusão de vasos e 

estabilização por pericitos, até finalmente a formação de redes capilares. [19] . O processo 

de angiogênese pode ser desencadeado quando ocorre uma redução de oxigênio no 

tecido ou pela ação de fatores estimulantes, como o VEGF, sendo este controlado pelo 

HIF-1.[17,19] 

As primeiras evidências do envolvimento de miRs com a angiogênese surgiram de 

estudos com a manipulação do gene Dicer em modelo murino. Em camundongos 

knockout para Dicer, foi observada letalidade embrionária causada por paredes 

vasculares com anormalidades e desarranjo estrutural. Semelhantemente, camundongos 

com knockout de Dicer vascular-seletivo apresentaram capacidade angiogênica 

prejudicada, com a formação de tubo endotelial reduzida e migração retardada de células 

endoteliais, resultante da alteração funcional de genes associados à angiogênese. 

Posteriormente, um número crescente de miRs passaram a ser associados às vias de 

sinalização da angiogênese.[16]  

Por exemplo, em estudos com modelo de isquemia murino, notou-se que diferentes 

espécies respondem de formas diferentes à isquêmica induzida por cirurgia. Enquanto em 

camundongos C57Bl6 a cirurgia resulta em um defeito de perfusão, dificilmente causando 

perda de tecido, em camundongos Balb/C essa resulta em uma grave isquemia. Acredita-

se que tal diferença está relacionada com diferenças genéticas, como a baixa expressão 

do miR-93 no músculo esquelético isquêmico de BalbC, novamente indicando a 

importância do controle de miRs na angiogênese.[17] 
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Os miRs reguladores da angiogênese passaram a ser denominados angiomiRs e 

atuam de duas principais formas: agindo sobre reguladores negativos da angiogênese 

levando a sua indução ou, atuando em reguladores positivos da angiogênese causando 

sua inibição. Assim, o primeiro grupo passou a ser denominado como pró-angiomiRs, 

enquanto o segundo grupo como anti-angiomiRs.[19] Alguns dos principais angiomiRs 

conhecidos estão representados na Tabela 4. 

Tabela 4: MiRs pró-angiogênicos e anti-angiogênicos. 

Tipo de miR miR Gene Alvo Função 

Pró-
angiomiRs 

let-7b/-7f TIMP Tsp1/2 
Promove a migração de células endoteliais e regula 

a formação de brotamentos. 

miR-17-92 
cluster 

Tsp-1, CTGF, E2F1, TGF-
βR2, TIMP1, TSR, VEGF, 

PTEN, HIF-1α 

Promove ativação, divisão e migração de células 
endoteliais 

miR-21 PTEN, Pdcd4 
Promove aumento de AKT, ERK1/2, e das vias de 

sinalização VEGF e HIF-1α 

miR-126 Spred-1, PIK3R2, VCAM-1 
Promove a angiogênese em células endoteliais in 

vitro e in vivo 

miR-130a GAX, HOXA5 
Promove a angiogênese em células endoteliais in 

vitro 

miR-135b FIH1, FOXO1 
Promove a angiogênese em células endoteliais in 

vitro e in vivo 

miR-182 FBXW7 PHD FIH1 Promove aumento de VEGF e HIF-1α 

miR-210 
Eefrina-A3, VEGF, FGFRL1, 

VEGFR2 
Promoção da migração de células endoteliais e 

formação de estrutura semelhante a capilar 

miR-296 HGF Promove aumento de VEGFR-2 e PDGFR-β. 

 Anti-
angiomiRs 

miR-15/16 
FGF2, FGFR1, VEGF, 

VEGFR2 

Induzir apoptose celular. Inibe a angiogênese 
tumoral e a angiogênese mediada por células 

endoteliais in vitro e in vivo 

miR-34a SIRT1 
Inibe a angiogênese endotelial e EPC in vitro e leva 

à aumento da senescência 

miR-92a Integrina α5 
Inibe a angiogênese mediada por células 

endoteliais in vitro e in vivo 

miR-217 SIRT1 Promove a senescência endotelial 

miR-
221/222 

c-kit, eNOS, VEGFR2, ETS1, 
PIK3R1, CDKN1B, ZEB2, 

STAT5A 

Inibe VEGFR2 e angiogênese, migração e 
proliferação mediada por células endoteliais in vitro. 

miR-377 VEGF, CD133, Sp1 Diminuição da expressão de VEGF 

miR-497 VEGF-A, HIF-1α, VEGFR-2 
Diminuição da sinalização VEGF-A / ERK / MMP-9, 
da formação do tubo e das vias MEK / ERK e p38 

MAPK 

Tabela gerada através de dados de tabelas encontras em Yin et al. [16], Tiwari et al. [19] e Leone et al [18], bem como 

dados de Umezu et al [20] e Bai et al.[96] para o miR-135b. 
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 A habilidade dos miRs em atingir vários genes na mesma via de sinalização os 

tornam candidatos promissores para o desenvolvimento de drogas angiogênicas ou anti-

angiogênicas, como para tratamento tumoral. Atualmente a terapia baseada em miR 

possui duas abordagens principais, a utilização de antagonistas visando inibir um miR 

endógeno que teve ganho de função devido a uma doença ou a utilização de miméticos 

dos miRs para restaurar miRs úteis que tiveram perda de função.[19] A escolha de uma 

dessas estratégias irá depender da necessidade da regulação, negativa ou positiva, do 

angiomiR, para inibir ou promover a angiogênese. Em doenças isquêmicas como acidente 

vascular cerebral isquêmico, infarto do miocárdio ou doença arterial periférica, existe uma 

insuficiência angiogênica, portanto, podem ser utilizados inibidores de anti-angiomiR ou 

pró-angiomiRs para favorecer a angiogênese levando a um resultado benéfico.[16] 

2.4.2. miR-135b 

Vários miRs ainda estão sendo estudados para elucidar seu potencial angiogênico, 

como o miR-135b. Este miR tem sido associado a tumores e promove a angiogênese por 

meio da regulação de dois principais alvos, o FOXO1(cabeça do garfo caixa 01) e o HIF-

1α.[97] 

Esse miR foi primeiramente associado com a angiogênese em 2011, por 

Matsuyama et al.[98], ao investigar o envolvimento de miRs desconhecidos relacionados a 

uma tirosina quinase oncogênica, a nucleofosmina-linfoma quinase anaplásico (NPM-

ALK), encontrada em linfoma anaplásico de células grandes (ALCL). Foi identificado que 

o miR-135b é um dos principais contribuidores para atividades oncogênicas NPM-ALK em 

ALCL, além de que valores elevados de miR-135b estão associados com o silenciamento 

do tumor supressor FOXO1.[98]  

O FOXO1 é fundamental para a indução de autofagia e está envolvido com estresse 

oxidativo, reparo de DNA e diversas atividades apoptóticas. Posteriormente, Bai et al.[96], 

também correlacionou o miR-135b com a proteína FOXO1, indicando que esses estão 

negativamente correlacionados. Em pacientes de câncer de intestino foi encontrada uma 

regulação positiva de miR-135b, tanto no tecido tumoral quanto nos exossomos presentes 

no sangue desses pacientes. Foi verificado que o miR-135b é capaz de inibir a expressão 
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da FOXO1 e promover a angiogênese em câncer de intestino, bem como os seus 

exossomos podem servir como um veículo para miR-135b.[96] 

Em outro estudo, Umezu el al.[20] investigou o papel dos exossomos secretados por 

mieloma múltiplo (MM) na medula óssea sobre hipóxia e identificou níveis elevados de 

miR-135b em exossomos de MM resistentes à hipóxia. Umezu indica que o miR-135b 

afeta o 3’-UTR do fator inibidor do fator induzível por hipóxia 1 (FIH-1) reduzindo a sua 

expressão. Como o FIH-1 é uma enzima asparaginil hidroxilase responsável pela inibição 

da atividade transcricional do HIF-1 (fator 1 induzível por hipóxia), quando o FIH-1 é inibido 

ocorre um aumento da atividade do HIF-1, consequentemente promovendo a 

angiogênese, como exemplificado na Figura 8.[20,99] 

 

Fonte: Figura adaptada de Fan.[100] 

Figura 8: Esquematização da ação de miR-135b em mieloma múltiplo. Em um microambiente 
com hipóxia crônica, as células de mieloma múltiplo secretam exossomos carregados com 
miR-135b. Esses são absorvidos por células endoteliais que sofrem a redução da expressão 
de FIH-1, um dos alvos de miR-135b, levando ao aumento da expressão de HIF-1 e, 
consequentemente, resulta em uma angiogênese acelerada que pode promover a 

sobrevivência, proliferação e migração das células do mieloma múltiplo.  
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A via de sinalização do HIF-1 é essencial em resposta a hipóxia (Figura 9). O HIF-

1 é o principal fator que regula os eventos induzidos por hipóxia e é composto por duas 

subunidades (HIF-1α e HIF-1β). A subunidade HIF-1α possui um domínio de degradação 

dependente de oxidação que, em um cenário de hipóxia, se torna mais estável e se 

desloca para o núcleo, onde se acumula.  No núcleo, o HIF-1α desencadeia uma série de 

respostas à isquemia ativando a expressão gênica da eritropoetina, de enzimas glicolíticas 

e fatores de crescimento, como o VEGF. O VEGF, por sua vez, induz o brotamento de 

capilares, a proliferação e migração de células endoteliais e a formação de um lúmen para 

o desenvolvimento de novos capilares.  

 

Fonte: Figura adaptada de Taabazuing et al..[24] 

Figura 9. Esquematização da regulação de HIF-1α por FIH e PHD. Durante a hipóxia, o HIF-
1α forma um complexo de transcrição com o HIF-1β e o p300, e inicia a expressão de genes 
alvos levando à processos como a angiogênese e remodelação vascular. Em condições de 
normóxia, as enzimas reguladoras FIH e PHD controlam a atividade de HIF-1 por meio de 
hidroxilação de resíduos de asparagina e prolina. A hidroxilação de qualquer um dos dois 
resíduos de prolina (Pro402, Pro564) no ODD por PHD, é um pré-requisito do reconhecimento 
de HIF-1α pela proteína de von Hippel-Lindau (pVHL), levando a sua degradação. Enquanto a 
hidroxilação no CTAD por FIH bloqueia a ligação de p300, a expressão de genes alvo de HIF-
1α é interrompida. Abreviações → FIH: Fator inibidor de hipóxia; PHD: Domínio prolil-
hidroxilase; HIF-1α: Fator induzível por hipóxia-1α; HIF-1β:  Fator induzível por hipóxia-1β; 
ODD: Domínio de degradação dependente de oxigênio; CTAD: Domínio de transativação C-
terminal. 
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No entanto, em um cenário de normóxia o nível de HIF-1α é mantido baixo por duas 

principais vias. Uma via é pela ação das atividades das isoformas de domínio prolil-

hidroxilase (PHDs) que levam à degradação dependente do proteassoma da ubiquitina 

mediada pela proteína von Hippel-Lindau (pVHL). Outra via é pela ação do FIH-1 que 

bloqueia a ligação do fator de transcrição p300, interrompendo a expressão dos genes 

alvo de HIF-1α.[17,18,24] 

O miR-135b está relacionado com a via de sinalização de HIF-1 ao silenciar seu 

inibidor, o que por consequência aumenta a sua concentração e resulta na formação de 

capilares em condições de hipóxia. Essa atividade do miR-135b é relevante no contexto 

do presente projeto pois um dos estímulos que levam a angiogênese é a hipóxia, além de 

ser uma condição presente nos pacientes com DAP [2,17]  

Além disso, Liu et al.[25] investigou o efeito do miR-135b na proliferação de células 

endoteliais e na angiogênese em retinopatia diabética (DR) utilizando modelo murino. Em 

seu estudo, Liu observou que houve aumento nos níveis de miR-135b e HIF-1α, enquanto 

houve uma diminuição nos níveis de expressão da proteína pVHL em DR. Também se 

notou que tanto a diminuição do miR-135b quanto a hiperexpressão do VHL diminuíram a 

viabilidade, a migração e a formação de estruturas tubulares por células endoteliais em 

DR. Isso indica que o miR-135b também tem como alvo o pVHL, que faz parte da via do 

HIF-1α (Figura 9), inibindo sua expressão e elevando a expressão de HIF-1α facilitando a 

angiogênese.[25] 

Assim, há evidências do poder angiogênico do miR-135b, lhe tornando um possível 

alvo terapêutico para a promoção de angiogênese. No entanto, ainda se trata de um 

angiomiR pouco estudado, havendo necessidade de mais investigações e análises para 

avaliar seu verdadeiro potencial. 

2.4.3. miR-210 

O miR-210 é um pró-angiomiR que foi amplamente investigado nos últimos anos, 

sendo o principal miR induzido sob hipóxia.[22] O miR-210 é regulado pelo HIF-1α e HIF- 

2α, e está associado com diversos alvos e processos biológicos como diferenciação, 
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sobrevivência celular, metabolismo e angiogênese (Figura 10).[19,22] Diante de uma lesão 

isquêmica no cérebro, por exemplo, esse miR é capaz de promover a angiogênese, via 

Notch, bem como a migração e formação de estruturas capilares por células endoteliais.[18] 

 

Fonte: Figura adaptada de Huang et al..[23] 

Figura 10: Relação entre miR-210 e HIF-1α e genes regulados. O miR-210 é um alvo de HIF-1α 
sob hipóxia. MiR-210 suprime a expressão de vários genes envolvidos em uma variedade de 
funções celulares. A regulação positiva da expressão do miR-210 sob hipóxia leva o HIF-1α a inibir 
indiretamente a expressão de um subconjunto de genes tornando as células mais aptas ao 
ambiente de hipóxia. HIF-1α regula um amplo espectro de genes sob hipóxia, como genes 
envolvidos no transporte de glicose (transporte de glicose 1 (GLUT1)), na glicólise (fosfoglicerato 
quinase 1 (PGK1)), na angiogênese (VEGF), na metástase tumoral (lisil oxidase (LOX), quimiocina 
(Motivo CXC) receptor 4 (CXCR4), osteopontina (OPN)) e no controle de pH (CA9). 

Diversos estudos apontam a relevância clínica do miR-210. Sua expressão está 

fortemente ligada a expressão de VEGF e angiogênese em pacientes com câncer de 

mama, bem como em outros tumores sólidos, e quando está regulado positivamente, se 

correlaciona com um prognóstico ruim. O alvo mais consistente na literatura do miR-210 

é o ligante de tirosina quinase receptor Ephrin-A3 (EFNA3), uma proteína relacionada a 

remodelação vascular e desenvolvimento do sistema cardiovascular.[22,23] Foi verificado 

que as MSCs de medula óssea liberam exossomos com altos níveis do miR-210, sendo 

que há evidencias de que esse miR, em resposta à hipóxia, inibe a expressão do receptor 
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EFNA3, resultando na promoção da angiogênese através do aumento da migração e 

proliferação de células endoteliais.[18,19,26] 

Em 2011, Kelly et al.[101] identificou outro importante alvo do miR-210 relacionado 

ao HIF-1, a proteína glicerol-3-fosfato desidrogenase 1 semelhante (GPD1L). Em 

condições de normóxia, o GPD1L aumenta a atividade de PDHs que agem sobre o HIF-1 

levando a sua degradação. A presença de HIF-1 estimula a expressão de miR-210, que 

por sua vez silencia a expressão de GPD1L levando a um aumento na estabilização do 

HIF-1, assim, gerando uma retroalimentação positiva.[21,22] 

Além desses dois principais alvos mencionados, o miR-210 possui diversos alvos 

propostos. Por exemplo, foi observado em trabalhos in vitro e in vivo que em carcinoma 

hepatocelular, relacionado ao vírus da hepatite B, há um aumento progressivo da 

expressão de miR-210 entre o fígado normal e o tecido tumoral, o qual promove a 

angiogênese através da regulação negativa da expressão do receptor de FGFRL1.[18,22] 

Ainda, Lou et al.[102] verificou que em tecidos cerebrais pós-isquêmicos, o miR-210 pode 

regular a angiogênese e o desenvolvimento da vasculatura agindo sobre a expressão de 

Notch, o qual desempenha um papel regulador essencial em todo crescimento vascular 

normal.[21,22] 

O miR-210 é encontrado em altos níveis em músculos dos membros posteriores de 

camundongos isquêmicos, nos modelos de isquemia focal transitória cerebral e hipóxia 

de hipertrofia cardíaca. Além disso, também foi relatado níveis elevados de miR-210 em 

exossomos na circulação sanguínea de camundongos portadores de tumor hipóxico, bem 

como de pacientes com câncer de mama, o que trouxe a possibilidade de utilizar esse 

miR como um biomarcador da presença de tumor e da resposta terapêutica. [22]  

Dentre os miRs conhecidos, o miRNA-210 é um dos mais amplamente estudados, 

mostrando ser induzido por hipóxia em diversas células e tecidos, o que evidencia sua 

relação com a angiogênese. Portanto, o miR-210 tem potencial como alvo terapêutico, 

apesar de serem necessárias mais investigações para um melhor esclarecimento da 

complexidade da regulação de sua expressão. [16,22] 
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3. MÉTODOS 

3.1.  Animais 

As MSCs foram isoladas da medula óssea de camundongos Balb/c (6 semanas de 

idade, machos) fornecidos pelo biotério central da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). A realização do trabalho teve aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) e somente após a autorização (CEUA nº 4318140918) que a 

experimentação animal foi iniciada. 

3.2.  Cultura Celular 

Foram utilizados três tipos celulares no presente projeto: MSCs extraídas de 

camundongos Balb/c para o isolamento de EVs, células HEK293T obtidas da American 

Type Culture Collection (ATCC) para a produção de partículas virais, e células HUVEC 

(Human Umbilical Vein Endothelial Cells - Gibco, Life Technologies) para o ensaio de 

angiogênese in vitro. Todas as células foram mantidas a 37ºC com 5% de CO₂. 

3.2.1. Extração e Isolamento de Células Estromais Mesenquimais 

As MSCs foram extraídas da medula óssea do fêmur, tíbia e úmero de 

camundongos que sofreram eutanásia por deslocamento cervical após anestesia com 

cloridrato de cetamina (100 mg/kg) (Ceva, São Paulo, Brasil) e cloridrato de xilazina (10 

mg/kg) (Ceva, São Paulo, Brasil) de acordo com as regras e regulações estabelecidas 

pelo CEUA e metodologia adaptada de Amend et. al. 2016.[103] 

Os ossos foram dissecados removendo tecido muscular e conjuntivo (ilustrado pela 

Figura 11A), e suas epífises distais foram cortadas. Cada osso foi colocado em uma 

ponteira amarela (0 – 200µl) sem filtro (Axygen Scientific, Inc., CA, EUA) com a epífise 

cortada para baixo, dentro de um tubo de centrifuga cônico de 15ml com 1ml de DMEM-

Low (Dulbecco's Modified Eagle Medium Low Glucose - Invitrogen, CA, EUA), 

suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF), 1% glutamina e 1% penicilina-

estreptomicina, esse meio suplementado foi nomeado DMEM_LS (Figura 11B). 
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Fonte: (A) HUANG, Shuo et al., 2015 [104] 

Figura 11. Imagens ilustrativas dos ossos de camundongo. (A) Demonstração de tíbias, 
fêmures e úmeros de camundongo dissecados para a extração da medula óssea. (B) 
fêmur com a epífise cortada em uma ponteira (0 - 200µl) sem filtro dentro de um tubo 
cônico com meio DMEM_LS para a extração do conteúdo medular. 

Os tubos foram centrifugados a 6500 x g por 5 minutos, em seguida a ponteira com 

o osso foi removida e o pellet suspenso em DMEM_LS. Cada suspensão celular obtida de 

uma medula óssea foi adicionada em um poço de uma placa de 6 poços, com 1ml de 

DMEM_LS, e incubadas à 37ºC com 5% de CO₂. Foi realizada a troca do meio 72 horas 

após a cultura para a remoção de células hematopoiéticas não aderentes. Após uma 

semana, as células foram tratadas com uma solução de tripsina 0,25% e transferidas para 

uma garrafa T25 (Sarstedt, Nümbrecht, Alemanha), o que foi considerado a primeira 

passagem (P1). As células aderentes após quatro subculturas foram consideradas MSCs, 

sendo utilizadas células de passagem 5 à passagem 14.  

3.2.2. Caracterização das Células Estromais Mesenquimais 

3.2.2.1. Imunofluorescência 

Para análise por imunofluorescência, as MSCs em quinta passagem foram 

semeadas (2 x 10⁴ células por poço) em uma placa de 24 poços com DMEM_LS e 

incubadas à 37ºC com 5% de CO₂ até atingirem 90% de confluência. Então, o meio foi 

descartado e as células foram fixadas com uma solução de paraformaldeído 4% por 30 

minutos.  
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Posteriormente, as células foram lavadas três vezes com PBS e, em seguida, foi 

adicionada uma solução de bloqueio (10% de SFB em PBS) e incubado por uma hora. A 

solução de bloqueio foi removida e foram adicionados os anticorpos primários CD73 (#sc-

14682, Santa Cruz Biotechnology, EUA), CD45 (#sc-25590, Santa Cruz Biotechnology, 

EUA) e CD34 (#ab8158, Abcam, UK), diluídos em nova solução de bloqueio (1:200) e, 

então, a placa foi incubada durante a noite à 4ºC.  

Após incubação, os poços foram lavados três vezes com PBS e foi adicionado o 

respectivo anticorpo secundário fluorescente (#sc-516244 ou #sc-2359 ou #sc-516140, 

Santa Cruz Biotechnology, EUA) diluídos (1:500) em uma solução com DAPI (Invitrogen, 

UK) previamente diluída em PBS (1:1000). A placa foi incubada por uma hora em 

temperatura ambiente sob a proteção da luz, então, as células foram lavadas três vezes 

com PBS e foram montadas as lâminas para análise de fluorescência proveniente do 

núcleo marcado com DAPI e da presença do anticorpo marcado pelo anticorpo 

secundário. 

3.2.2.2. Diferenciação Osteogênica 

As MSCs em quarta passagem foram desprendidas com tripsina, contadas e 

replaqueadas em uma placa de 6 poços, com lamínulas de 22 mm de diâmetro. As células 

foram cultivadas por 21 dias em meio de diferenciação para osteogênese (#A1007201, 

Gibco Invitrogen, CA, EUA) em incubadora à 37ºC com 5% de CO₂. 

Posteriormente, o meio foi descartado e as células foram fixadas com uma solução 

de paraformaldeído 4% por 30 minutos. As células foram lavadas três vezes com PBS, 

incubadas com Alizarin Red (Sigma–Aldrich, MO, EUA) por 15 minutos e lavadas 

novamente três vezes com PBS. Então as lâminas foram montadas para análise da 

fluorescência. 

3.2.2.3. Diferenciação Adipogênica 

As MSCs em quarta passagem foram desprendidas com tripsina, contadas e 

replaqueadas em placa de 6 poços, com lamínulas de 22 mm de diâmetro. As células 
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foram cultivadas por 14 dias em meio de diferenciação para adipogênese (#A1007001, 

Gibco Invitrogen, CA, EUA) em incubadora à 37ºC com 5% de CO₂. 

Posteriormente o meio foi descartado e as células foram fixadas com uma solução 

de paraformaldeído 4% por 30 minutos. As células foram lavadas três vezes com PBS, 

depois lavadas com isopropanol. Foi adicionado 0,5 mg/ml de Oil Red (Sigma–Aldrich, 

MO, EUA) diluído 3:2 com água destilada filtrada e incubado por 10 minutos. As células 

foram lavadas três vezes com PBS e foram montadas as lâminas para análise da 

fluorescência. 

3.2.2.4. Citometria de fluxo de MSCs 

Para a realização da citometria de fluxo as MSCs foram tripsinizadas e 

ressuspendidas em 200µl de solução de bloqueio (10% SBF em PBS). Para cada 

marcação foi adicionado o anticorpo primário conjugado em proporção 1:200, sendo 

esses:  CD11b (#11-0112-82, eBioscience), CD34 (#ab23830 - Abcam), CD45 (#48-0451-

82, eBioscience), CD73 (#127209 - BioLegend) e CD105 (#120407 - BioLegend). Como 

controle, usou-se as células sem a adição do anticorpo primário conjugado, assim, não 

havendo marcação nas mesmas. Todas as amostras foram incubadas no gelo por 60 

minutos.  

Após a incubação as amostras foram lavadas com solução de bloqueio três vezes 

(adicionou-se 1ml de solução de bloqueio, centrifugou-se por 10 minutos à 300 x g e 

desprezou-se o sobrenadante). Após as lavagens, 1ml de paraformaldeído (PFA) 4% foi 

adicionado à amostra e em seguida esta foi incubada por 15 minutos no gelo. Após 

incubação, as amostras foram lavadas três vezes com solução de bloqueio, 

ressuspendidas em 500µl da mesma solução e transferidas para um tubo de citometria 

para análise no citômetro de fluxo BD FACSAria™ III e software FACSDiva (BD 

Biosciences). A análise dos dados foi realizada no software FlowJo (FlowJo, Ashland, OR) 

e foram utilizadas células sem marcação como branco.  
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3.3.  Obtenção de MSCs modificadas 

3.3.1. Vetores 

Para a produção do vetor lentiviral, foi adquirido o plasmídeo de transferência 

customizado para expressão de miR-210 (miR-210 Nº acesso MI0000695, LentimiRa-

GFP-mmu-mir-210 – abm), ilustrado na Figura 12-A, e o plasmídeo para expressão de 

miR-135b (miR-135b Nº acesso MI0000646, LentimiRa-GFP-mmu-mir-135b – ABM Inc., 

BC, CA), ilustrado na Figura 12-B. Ambos foram utilizados para a produção do vetor 

lentiviral de terceira geração em um laboratório de biossegurança nível 2 (NB2) em 

conjunto com os plasmídeos pMDLg/pRRE (Addgene#12251), pRSV-Rev 

(Addgene#12253) e pHCMV-VSV-G (nº. AJ315814). Como controle, foi utilizado o vetor 

pLenti-III-mir-GFP-Blank (ABM Inc., BC, CA) (Figura 12-C), o qual é o backbone para o 

LentimiRa-GFP-mmu-mir-135b e LentimiRa-GFP-mmu-mir-210. Os plasmídeos foram 

amplificados usando o sistema de purificação da Qiagen (Gigaprep Endofree, Hilden, 

Alemanha). 

 

Figura 12. Esquema dos plasmídeos de transferência utilizados para a produção do lentivírus. 
A) LentimiRa-GFP-mmu-mir-210. B) LentimiRa-GFP-mmu-mir-135b. C) LentimiRa-GFP-mmu-
mir-Blank. 

É importante notar que os plasmídeos de transferência utilizados constituem a 

informação genética carregada pelo vetor lentiviral, sendo que os três plasmídeos 

apresentam dois importantes genes que serão utilizados para a seleção das células: o 

gene para a expressão da proteína fluorescente GFP e gene para a resistência ao 

antibiótico eucariótico puromicina, representados na Figura 12 pelo nome GFP e PUROR, 

respectivamente. 
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3.3.2. Produção, Titulação e Transdução Viral 

Para a produção viral foi realizada a transfecção de células HEK293T usando o 

método de co-precipitação com fosfato de cálcio e o conjunto de plasmídeos: 

• LmiR135b: LentimiRa-GFP-mmu-mir-135b (3µg), pMDLg/pRRE (2µg), 

pRSV-Ver (1µg) e pHCMV-VSV-G (0.5µg) 

• LmiR210: LentimiRa-GFP-mmu-mir-210 (3µg), pMDLg/pRRE (2µg), pRSV-

Ver (1µg) e pHCMV-VSV-G (0.5µg) 

• LmiR: LentimiRa-GFP-mmu-mir-Blank (3µg), pMDLg/pRRE (2µg), pRSV-

Ver (1µg) e pHCMV-VSV-G (0.5µg) 

• Controle: Para o controle não foi adicionado nenhum plasmídeo. 

Foi utilizada uma placa de 24 poços na qual foram semeadas células HEK293T (2 

x 10  células por poço) no dia anterior a transfecção e incubadas a 37°C e 5% de CO2, de 

modo que atingisse cerca de 50 a 70 % de confluência no momento da transfecção. O 

meio de cultura utilizado foi Dulbecco's Modified Eagle Medium High Glucose (Invitrogen, 

São Francisco, EUA), suplementado com 10% de SBF, 1% glutamina e 1% penicilina-

estreptomicina. 

Para a transfecção foram preparadas as soluções A e B. A solução A continha os 

plasmídeos citados anteriormente (6.5μg de DNA) diluídos em 180μl de água estéril e 20μl 

de solução de CaCl2 2M. A solução B continha 200μl de tampão HBS 2X. Com cuidado, a 

solução A foi lentamente gotejada sobre a solução B enquanto essa era agitada.  A mistura 

das duas soluções foi incubada à temperatura ambiente por 15 minutos e, após esse 

tempo, 100μl da solução foi gotejada em cada poço, contendo 2ml de meio de cultura. A 

placa foi incubada por 4 horas a 37°C e 5% de CO2, então o meio de cultura foi trocado e 

as células foram incubadas novamente a 37°C e 5% de CO2. Após 24 horas da 

transfecção, o sobrenadante com partículas virais foi coletado, centrifugado para retirar 

células remanescentes (5 minutos a 2000 x g) e armazenado a – 80ºC. 
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Foi realizada a titulação do sobrenadante com partículas virais. Para tal, MSCs 

foram semeadas em uma placa de 24 poços (1 x 10⁴ células/poço) e transduzidas com 

quatro diferentes quantidades da suspenção viral (1µL, 10µL, 100µL e 300µL) em 

duplicata. Depois de 72 horas da transdução, as células foram fixadas com 

paraformaldeído 4% por 30 minutos. 

Após fixação, as células foram lavadas três vezes com PBS, foi adicionada uma 

solução de PBS com DAPI (1:1000) e incubadas por 15 minutos à temperatura ambiente. 

Em seguida, foi realizada novamente três lavagens com PBS e, então, foram feitas 

capturas de imagens para análise da taxa de células positivas com auxílio do software 

ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/) (Figura 13). 

 

Figura 13. Exemplo do cálculo de Titulação utilizando o ImageJ. A) DAPI corando o núcleo das 
células. B) GFP expressado por células transduzidas.  

Para o cálculo de titulação, foi utilizada uma taxa entre 5% e 20% de células 

positivas (taxas mais elevadas de transdução geram múltiplas integrações subestimando 

o título) e a seguinte equação: 

𝑇 =
𝑁 ∗ 𝑃

𝑉
 

T: Título 
N: Número de Células Plaqueadas 
V: Volume de Sobrenadante Adicionado 
P: Proporção de Células Transduzidas. 
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Posteriormente, foi realizada a transdução das MSCs em presença de 8 µg/ml de 

polibreno (Sigma, St. Louis, EUA). Após 24 horas, o meio foi substituído com meio fresco 

contendo 2 µg/ml de puromicina (#8052-2, CLONTECH, EUA) para seleção. Uma segunda 

confirmação de células positivas se deu pela expressão de GFP das células transduzidas. 

As fotos feitas durante o processo de transfecção e transdução foram adquiridas 

com o microscópio Axio Observer Z1 (ZEISS, Oberkochen, Alemanha).  

3.3.3. Imunocitoquímica 

Para confirmação da transdução também foi realizado um ensaio de 

imunocitoquímica com anticorpo Anti-GFP (1:500, Invitrogen, #A-21311). Para tal, as 

células foram transduzidas e expostas 14 dias à puromicina. Em seguida, foram fixadas 

com paraformaldeído 4% por 30 minutos.  

Então, as células foram lavadas três vezes com PBS e, em seguida, foi adicionada 

uma solução de bloqueio (10% de SFB em PBS) e incubadas por uma hora. 

Posteriormente, foram realizadas três lavagens com 500µl de PBS, foi adicionado o 

anticorpo primário Anti-GFP e incubação à temperatura ambiente por 3 horas.  

Após a incubação, as células foram lavadas 3 vezes e foi adicionada uma solução 

de PBS com DAPI (1:1000), seguida de 15 minutos de incubação à temperatura ambiente. 

As células foram lavadas mais 3 vezes com 500µl PBS e então foram montadas lâminas 

para a captura de imagens em microscópio confocal (SP8, Leica Microsystems). 

3.4.  Isolamento de EVs 

Para coleta de meio condicionado (MC) as MSCs foram semeadas em garrafas 

T165 (Corning) e incubadas em DMEM_LS à 37ºC com 5% de CO₂ até atingirem 70-90% 

de confluência. Posteriormente, o meio de cultivo foi então removido, as células foram 

lavadas duas vezes com PBS filtrado em filtro 0.22 µm (Corning) e foi adicionado meio 

novo sem o SFB (DMEM-Low + 1% Glutamina + 1% Penicilina-Estreptomicina). As células 

foram incubadas à 37ºC com 5% de CO₂ por 17-18 horas e então o MC foi coletado. 
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 O isolamento de EVs foi realizado por ultracentrifugação diferencial, adaptado do 

protocolo de THÉRY et al., 2006.[105] As primeiras etapas de centrifugação foram 

realizadas durante a coleta do MC, o meio então foi armazenado à -20ºC e posteriormente 

foram realizadas as ultracentrifugações como ilustrado na Figura 14 abaixo: 

 
 

Figura 14. Esquema da ultracentrifugação diferencial para o isolamento de EVs. Todas as 
centrifugações foram realizadas à 4ºC. 

Para a ultracentrifugação, o MC foi descongelado de forma amena, inicialmente à 

37ºC em banho-maria, sendo finalizado à temperatura ambiente para evitar a degradação 

das EVs.  

Após descongelado, o MC foi transferido para um tubo de ultracentrífuga de modo 

que fosse preenchido, ao menos, ¾ de sua capacidade para que a força da ultracentrífuga 

em funcionamento não deformasse o mesmo. Foi utilizada a ultracentrífuga modelo 

Optima XL 100K (Beckman-Coulter) e o rotor Type 42.1, ângulo-fixo (Beckman-Coulter). 

As amostras foram centrifugadas duas vezes, a primeira à 100,000 × g durante 120 

minutos à 4ºC. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido 

em PBS filtrado (filtro 0.22µm – Corning) e o tubo preenchido ao menos ¾ de sua 

capacidade para a lavagem do pellet. Então, foi realizada a segunda centrifugação à 

100,000 × g durante 120 minutos à 4ºC. 
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O sobrenadante foi descartado com cuidado e o pellet ressuspendido em 100 µl 

PBS filtrado (filtro 0.1µm – Millipore). A amostra foi transferida para um novo tubo, uma 

alíquota de 15µl foi retirada para posterior quantificação das EVs e as amostras foram 

armazenadas à - 80ºC. 

3.5.  Caracterização de Vesículas Extracelulares 

3.5.1. Quantificação de EVs por Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) 

As EVs isoladas foram analisadas por meio de NTA (Figura 15), técnica que 

possibilita a análise do tamanho e da concentração da amostra através de espalhamento 

de luz e movimento browniano (movimento aleatório das partículas suspensas em um 

fluido), utilizando a equação de Stokes-Einstein que calcula o diâmetro hidrodinâmico. 

 O aparelho utilizado foi o NanoSight NS300 (Malvern Panalytical Ltd, Malvern, 

Reino Unido) junto ao software do aparelho (NTA 3.4). 

 

Figura 15.  Esquema do aparelho de NTA, NanoSight NS300. 

Antes da utilização, o módulo do aparelho foi limpo com água deionizada filtrada 

(filtro 0.1µm – Millipore), o suficiente para ter um mínimo de partículas no display. Em 

seguida, para controle dos parâmetros utilizados na medição das amostras, foi analisado 

o solvente utilizado na diluição das amostras (soro fisiológico comercial, filtrado com filtro 

0.1µm – Millipore), pois é necessário que esse tenha o mínimo possível de partículas a 

fim de evitar erros na análise das amostras.   
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As amostras foram diluídas de forma seriada para encontrar a concentração a ser 

utilizada para leitura no aparelho, conforme especificações do fabricante. A leitura de cada 

amostra se deu de forma individual, mantendo-se a temperatura do módulo fixa a 25ºC. 

Para cada amostra, foram feitos cinco vídeos com duração de 30 segundos e as definições 

utilizadas para análise foram mantidas constantes em todos os experimentos. 

3.5.2. Citometria de Fluxo de EVs 

O ensaio de citometria de fluxo das EVs se deu de forma semelhante à citometria 

das células, com algumas modificações iniciais. Primeiramente foram separadas as 

amostras nos grupos experimentais e foram adicionados 5µl de beads de látex de 5µm 

(#A37306, Invitrogen) à 95µl de EVs (~ 4,67 x 10⁸ partículas) por grupo.  

As amostras foram incubadas por 15 minutos à temperatura ambiente com agitação 

e em seguida incubadas overnight a 4ºC. Posteriormente, foi realizado o procedimento de 

citometria com as amostras igual ao realizado com células.  

As amostras foram centrifugadas por 10 minutos à 300 x g e ressuspendidas em 

200µl de solução de bloqueio (10% SBF em PBS). Para cada marcação foi adicionado o 

anticorpo primário conjugado (1:50), formando os seguintes grupos: 

1. Branco = Beads + vesículas sem marcação. 

2. Beads + vesículas + CD9 (#124807 – BioLegend, CA, EUA). 

3. Beads + vesículas + CD63 (#143903 – BioLegend, CA, EUA). 

4. Beads + vesículas + CD81 (#104909 – BioLegend, CA, EUA). 

Todas as amostras foram incubadas no gelo por 60 minutos e em seguida lavadas 

com a solução de bloqueio três vezes (adicionou-se 1ml de solução de bloqueio, 

centrifugou-se por 10 minutos à 300 x g e desprezou-se o sobrenadante). Após as 

lavagens, as amostras foram ressuspendidas em 500µl da solução de bloqueio e 

transferidas para um tubo de citometria para a leitura no citômetro FACSCanto II e 

software FACSDiva (BD Biosciences). A análise dos dados foi realizada no software 

FlowJo 10.7.1 (BD Biosciences). 
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Como controle (branco), usou-se o grupo 1, constituídos por EVs + Beads sem 

adição do anticorpo primário conjugado, assim, não havendo marcação nas mesmas. 

3.6.  Extração de RNA total  

O método de extração de RNA empregado foi o mesmo para a extração de RNA 

total das MSCs ou da EVs coletadas.   

As quatro linhagens celulares (ou EVs derivadas das quatro linhagens) foram 

cultivadas em DMEM_LS a 37ºC com 5% de CO₂ até atingirem 70-90% de confluência. 

As células foram então tripsinizadas e foi adicionado 1ml de reagente TRIzol™ (Invitrogen, 

Life Technologies) para cada 105-107 células, homogenizando a amostra com auxílio de 

uma pipeta automática P-1000. Para cada 1ml de TRIzol™ foram adicionados 200µl de 

clorofórmio. Os tubos foram agitados em agitador tipo VORTEX® por 15 segundos e 

incubados a temperatura ambiente por 3 minutos. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas à 12,000 × g, por 15 minutos a 4°C.  

O sobrenadante incolor foi transferido para outro tubo no qual foram adicionados 

500µl de isopropanol gelado. As amostras foram incubadas por 10 minutos e centrifugadas 

à 12,000 × g, por 12 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em 1ml de etanol 75%, seguido por breve agitação em agitador tipo 

VORTEX® e centrifugação a 7.500 × g, por 5 minutos a 4°C. O sobrenadante foi 

descartado, o pellet foi seco a temperatura ambiente, ressuspendido em 50µl de água 

ultrapura livre de RNAse (Invitrogen) e armazenado a -80°C. 

 A quantificação dos RNAs foi realizada por Nanodrop 2000 (Thermo Scientific). 

RNAs que apresentaram uma razão de absorbância 260/280nm com valores próximos de 

2 e que também apresentaram bandas íntegras referentes às frações 18S e 28S do RNA 

ribossômico em corrida de eletroforese, foram considerados de boa qualidade. 
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3.7.  Reação de RT-qPCR  

Na RT-qPCR é possível avaliar a emissão de fluorescência que aumenta à medida 

que a reação de polimerização avança, resultado do acúmulo do produto de PCR 

(fragmento alvo) a cada ciclo de amplificação. Essa emissão de fluorescência é 

monitorada em tempo real por um software que constrói um gráfico relacionando cada 

ciclo de temperaturas com a intensidade de fluorescência emitida durante a amplificação. 

Ao final da reação, é possível traçar no gráfico gerado uma linha paralela ao eixo do 

número de ciclos (abscissa) na altura da fase exponencial na emissão da fluorescência. 

Essa linha é denominada “threshold” e representa o limiar de detecção, em outras 

palavras, o número mínimo de ciclos para amplificação. 

O ponto no qual o threshold cruza com a linha de amplificação da amostra é 

denominado Ct (“Cycle Threshold”). O Ct representa o número de ciclos necessários para 

o início da amplificação da sequência gênica-alvo e permite uma quantificação relativa do 

gene alvo de cada amostra, feita a partir da comparação de duas amostras. Para isso, 

primeiramente é necessário a normalização dos valores de Ct do gene alvo em relação 

ao gene constitutivo (ΔCt = Ct alvo – Ct constitutivo), seguido pela comparação do ΔCt da 

amostra controle com o ΔCt da amostra experimental (ΔΔCt = ΔCt gene da amostra 

experimental – ΔCt gene da amostra controle). Com o ΔΔCt, é possível calcular a taxa de 

expressão gênica (Fold Change - FC), que representa a razão da expressão relativa do 

gene entre o “Grupo Controle” e cada “Grupo Experimental”, indicando se houve aumento 

(regulação positiva) ou diminuição (regulação negativa) da expressão do gene analisado. 

Portanto, para a quantificação relativa por RT-qPCR é necessário um gene 

constitutivo e uma amostra controle com a qual os valores serão comparados. No entanto, 

no presente estudo existem duas amostras controles para o experimento, o material 

genético das MSCs-X e o material genético das MSCmiR, na qual a primeira são as células 

parentais representando a expressão gênica natural das MSCs e a segunda indica se a 

expressão gênica sofreu alteração apenas pela modificação da célula pelo vetor lentiviral 

e não pela expressão do miR de interesse. Assim, com base no que foi dito anteriormente, 

foram utilizados dois controles, gerando duas avaliações de expressão gênica: 
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• Avaliação A: Comparação do nível de expressão do grupo MSCs-X ou suas 

EVs em relação a expressão dos demais grupos de MSCs ou EVs 

(MSCmiR/EVmiR, MSCmiR210/EVmiR210 e MSCmiR135b/EVmiR135b). 

• Avaliação B: Comparação do nível de expressão do grupo MSCmiR/EVmiR 

em relação a expressão das outras MSCs modificadas com vetor lentiviral 

ou suas EVs (MSCmiR210/EVmiR210 e MSCmiR135b/EVmiR135b).  

A taxa de expressão gênica (Fold Change - FC) foi calculada usando o método 

clássico e amplamente adotado de ∆∆CT, originalmente publicado em Livak & 

Schmittgen[106], aplicando a seguinte equação: 

Fold Change = 2-(ΔΔCt)  

ΔCt = Ct gene alvo – Ct gene constitutivo 
ΔΔCt = ΔCt amostra experimental – ΔCt amostra controle 

 

Na análise de expressão gênica também é importante determinar um limiar de FC 

estável para minimizar genes perdidos e/ou falso positivos, sendo frequentemente usado 

como ponto de corte um FC de 2 ou 1,5. [122] Assim, em todas as análises de RT-qPCR 

realizadas, foi utilizado um FC com ponto de corte de 2, ou seja, foi considerado FC ≥ 2 

como regulação gênica positiva e FC ≤ 2 (0,5) como regulação gênica negativa. Como a 

escolha do corte de FC foi arbitrariamente o valor mais alto dentro da faixa comumente 

utilizada para este tipo de análise, genes encontrados com valores próximos a 2 com p-

value significante também foram analisados. 

3.7.1. Genes relacionados a fibrogênese, miogênese e angiogênese – 

Array  

Foi realizado um RT-qPCR para determinar a expressão de fatores fibrogênicos, 

angiogênicos e miogênicos (Tabela 5), presente nas MSCs. Para tal, o RNA total foi obtido 

por TRIzol™ e 2µg foram utilizados para a síntese do cDNA utilizando o kit SuperScript IV 

Reverse Transcriptase (Thermo Fisher), conforme as instruções do fabricante. 
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Tabela 5: Array com genes selecionados para a avaliação da expressão de fatores 
angiogênicos, fibrogênicos e miogênicos. 

Posição Unigene GenBank Símbolo Descrição 

1 Mm.277735 NM 007742 Col1a1 Colágeno, tipo I, alfa 1 

2 Mm.249555 NM 009930 Col3a1 Colágeno, tipo III, alfa 1 

3 Mm.248380 NM 011577 Tgfb1 Fator de transformação de crescimento, beta 1 

4 Mm.197552 NM 009370 Tgfbr1 Fator de transformação de crescimento, receptor beta I 

5 Mm.172346 NM 009371 Tgfbr2 Fator de transformação de crescimento, beta receptor II 

6 Mm.282184 NM 009505 Vegfa Fator A de crescimento endotelial vascular 

7 Mm.389712 NM 010228 Flt1 Tirosina quinase 1 semelhante a FMS 

8 Mm.285 NM 010612 Kdr Receptor de proteína de domínio de inserção de cinase 

9 Mm.241282 NM 010197 Fgf1 Fator de crescimento de fibroblastos 1 

10 Mm.267078 NM 010427 Hgf Fator de crescimento de hepatócitos 

11 Mm.3879 NM 010431 Hif1a Fator 1 induzível por hipóxia, subunidade alfa 

12 Mm.4922 NM 009969 Csf2 Fator estimulador de colônia 2 (granulócito-macrófago) 

13 Mm.287228 NM 009970 Csf2ra 
Receptor de fator 2 estimulador de colônia, alfa, de baixa 
afinidade (granulócito-macrófago) 

14 Mm.235324 NM 007780 Csf2rb 
Receptor de fator 2 estimulador de colônias, beta, de baixa 
afinidade (granulócito-macrófago) 

15 Mm.1371 NM 008781 Pax3 Gene de caixa pareada 3 

16 Mm.218760 NM 011039 Pax7 Gene de caixa pareada 7 

17 Mm.3514 NM 010834 Mstn Miostatina 

18 Mm.1526 NM 010866 Myod1 Diferenciação miogênica 1 

19 Mm.4913 NM 008046 Fst Follistatin 

20 Mm.21158 NM 020009 Mtor Alvo mecanístico da rapamicina (serina / treonina quinase) 

21 Mm.328431 NM 007393 Actb Actin, beta 

22 Mm.343110 NM 008084 Gapdh Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

23 N / D SA 00106 Mgdc Contaminação de DNA genômico de camundongo 

24 N / D SA 00104 Rtc Controle de transcrição reversa 

 

O cDNA sintetizado foi utilizado na reação do RT-qPCR quantitativo empregando o 

RT2 Profiler PCR Array customizado (Qiagen), seguindo o protocolo descrito pelo 

fabricante e utilizando o aparelho Rotor-Gene Q (Qiagen). As reações foram preparadas 

em uniplicata com volume final de 20µl, seguindo as proporções da Tabela 6, e foi 

realizada uma incubação inicial de dez minutos a 95 °C, seguida de cinquenta e cinco 

ciclos de duas etapas: a primeira com 15 segundos a 95°C (anelamento dos primers) e a 

segunda de 30 segundos a 60°C (extensão). Após a corrida, foi realizado uma curva de 

dissociação (melting), variando de 50°C a 98°C. 
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Tabela 6: Componentes da reação de RT-qPCR do Array 

Componente Volume 

Fast SYBR® Green Master Mix 10 µl 

cDNA 0,9 µl 

Água livre de RNase 9,1 µl 

Volume final por reação: 20 µl 

Para a análise dos resultados, as amostras foram normalizadas com ROX e 

comparadas com o gene constitutivo Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH).  

3.7.2. Quantificação de miRs das MSCs e de EVs 

Foi realizado um RT-qPCR para determinar a expressão miRs relacionados com à 

angiogênese (Tabela 7) presente nas MSCs ou nas EVs. Esses angiomiRs foram 

escolhidos devido ao seu envolvimento na angiogênese já relatado na literatura (Tabela 

4), e por serem miRs naturalmente encontrados em exossomos de MSCs, conforme 

observado por Ferguson et al..[128] 

Tabela 7: Fatores utilizados para a análise da expressão de angiomiRs por RT-qPCR 

Gene 
miRBase 
Código 

Primer Assay 
Nº Catálogo 

(Pró ou Anti-
angiogênico) 

miR-15a-5p MIMAT0000526 MS00001281 Anti 

miR-34a-5p MIMAT0000542 MS00001428 Anti 

miR-221-3p MIMAT0000669 MS00032585 Anti 

miR-222-3p MIMAT0000670 MS00007959 Anti 

miR-21-5p MIMAT0000530 MS00011487 Pró 

miR-126-3p MIMAT0000138 MS00005999 Pró 

miR-130a-3p MIMAT0000141 MS00001547 Pró 

miR-296-5p MIMAT0000374 MS00016436 Pró 

miR-135b-5p MIMAT0000612 MS00001575 Experimental 

miR-135b-3p MIMAT0017044 MS00024178 Experimental 

miR-210-5p MIMAT0017052 MS00024556 Experimental 

miR-210-3p MIMAT0000658 MS00032564 Experimental 

RNU6-2 Enrez Gene Id: 26826 MS00033740 Constitutivo 
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Para a realização do ensaio, o RNA total foi extraído por TRIzol™ e utilizado para 

a síntese do cDNA utilizando kit próprio para miRs, o miScript II RT (Qiagen), conforme as 

instruções do fabricante. Para as MSCs, foi utilizado 1.5µg para a síntese, enquanto para 

as EVs foram utilizados aproximadamente 30ng de RNA total. 

Para a reação de RT-qPCR, foram utilizados os Primer Assays obtidos pela Qiagen 

(Tabela 7) com as sequências do miR maduro de interesse junto ao kit miScript SYBR 

Green PCR (Qiagen) no aparelho Rotor-Gene Q (Qiagen), seguindo as instruções do 

fabricante. Todas as reações foram realizadas em um volume final de 20µl conforme a 

proporção da Tabela 8.  

Tabela 8: Componentes da reação de RT-qPCR dos miRs 

Componente Volume 

2x QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix 10 µl 

10x miScript Universal Primer 2 µl 

10x Primer Assay 2 µl 

cDNA 2 µl 

Água livre de RNase 4 µl 

Volume final por reação: 20 µl 

Para o RT-qPCR dos miRs das células foi utilizado 3 ng de cDNA e as reações 

foram realizadas em duplicatas. Foi realizada uma incubação inicial de dez minutos a 

95°C, seguida de cinquenta ciclos de três etapas: a primeira com 15 segundos a 94°C 

(desnaturação), a segunda de 30 segundos à 55°C (anelamento dos primers) e a terceira 

de 30 segundos a 70°C (extensão). Após a corrida foi realizado uma curva de dissociação 

(melting) variando de 50°C a 98°C. 

Para o RT-qPCR dos miRs das EVs, foi utilizado aproximadamente 150pg de cDNA 

e as reações foram realizadas em triplicatas. Foi realizado um ciclo de dez minutos a 95°C 

seguido de sessenta ciclos de três etapas: a primeira com 15 segundos a 94°C 

(desnaturação), a segunda de 30 segundos a 55°C (anelamento dos primers) e a terceira 

de 30 segundos a 70°C (extensão). Após a corrida foi realizado, uma curva de melting 

variando de 50°C a 98°C. 
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Entre os candidatos para análise de miRs, o gene RNU6-2, embora não seja um 

miR, vem sendo amplamente aplicado e é um dos genes normalizadores recomendados 

pela Qiagen para o ensaio de RT-qPCR dos miRs, com os seus produtos utilizados no 

presente trabalho. O RNU6-2 também tem sido utilizado em estudos de miRs em EVs, 

sendo relatado como expresso de forma constante em exossomos no soro de 41 pacientes 

com câncer de pâncreas por Que et al.[129], e também como um controle endógeno ideal 

para análise de expressão de miRs em de EVs de soro por Crossland et al..[130]. Portanto, 

no presente trabalho optou-se pela utilização do gene de referência RNU6-2 como 

normalizador na análise dos miRs. 

3.8.  Ensaios de angiogênese in vitro 

O ensaio de angiogênese foi realizado usando o Angiogenesis Starter Kit (Gibco - 

A1460901), de acordo com as instruções do fabricante. As células endoteliais da veia 

umbilical humana (HUVECs) foram semeadas (7,5 x 102 células / poço) em placas de 

cultura de 96 poços revestidas com 50µl de Geltrex (Gibco). As HUVECs foram tratadas 

com exossomos (2,5 x 104 partículas / célula) das MSCs ou PBS (veículo) (Figura 16). As 

células foram então incubadas por 10 horas a 37ºC e 5% CO2 com o meio Gibco Medium 

200 suplementado com Gibco LVES (suplemento endotelial de vasos grandes). Foi 

realizada a captura de imagens com o microscópio Axio Observer Z1 (ZEISS, Oberkochen, 

Alemanha) para análise da formação de estruturas tubulares. 

 

 Figura 16: Layout do ensaio de angiogênese com os 5 grupos experimentais. 
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 A formação de estruturas tubulares foi mensurada usando o software ImageJ 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/), empregando a ferramenta “Angiogenesis Analyzer”. Essa 

ferramenta avalia 20 parâmetros relacionados à formação de vasos na HUVEC, 

observando estruturas indicadas na Figura 17. Para a melhor utilização da ferramenta, as 

imagens obtidas foram tratadas, no ImageJ, para remoção do fundo da imagem, manchas 

e ruídos, conforme esquematizado na Figura 18. Os dados obtidos do Angiogenesis 

Analyzer foram então analisados estatisticamente pela Análise de Variância One-Way 

(ANOVA One-Way), utilizando o software Gaphpad Prism 8 (Graphpad software, CA, 

EUA). 

 

 

Imagem adaptada de: Carpentier, 2012.[107] 

Figura 17: Estruturas analisadas pelo "Angiogenesis analyzer" do 
ImageJ. 
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Figura 18: Esquema de análise de estruturas tubulares no ImageJ. A) Janela do ImageJ com 
a ferramenta “Angiogenesis Analyzer”. B) Sequência de análise: Imagem não tratada, seguida 
por imagem tratada e por último imagem analisada. C) Esquema dos dados obtidos para cada 
imagem analisada.  

 

3.9.  Análise estatística 

Os dados do RT-qPCR foram analisados usando a ferramenta da web fornecida 

pela Qiagen (GeneGlobe Data Analysis Center) em que o valor de p foi calculado com 

base no teste T-Student utilizando os valores de 2(-∆CT) para cada gene do grupo controle 

e grupo teste. Os dados do ensaio de formação de tubos foram analisados com GraphPad 

Prism 8.0 (software Graphpad, EUA). Diferentes grupos de tratamento foram avaliados 

usando Análise de Variância (ANOVA) com post-hoc Bonferroni. Independentemente do 

método utilizado, uma probabilidade de p ≤ 0,05 foi considerada indicativa de uma 

diferença significativa entre os grupos. 

4. RESULTADOS 

4.1.  Extração, isolamento e caracterização das MSCs 

O conteúdo total da medula óssea dos camundongos foi obtido através de 

centrifugação, as células foram semeadas em alta densidade e cultivadas em condições 

padrão (37ºC com 5% de CO₂). Observou-se a morfologia e o nível de confluência das 

células ao longo do tempo. Inicialmente, as células apresentaram um aspecto 
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arredondado e a partir de 96h foi possível observar células aderidas em maior número e 

sua morfologia alterou-se, ganhando um aspecto alongado e fusiforme (Figura 19).  

 

Figura 19. Células da medula óssea de camundongo. (A) células 24h após 

extraídas da medula óssea. (B) Células após 96 horas de cultivo. 

Um dos critérios que se levou em consideração para o isolamento das MSCs foi a 

aderência ao frasco de cultura, portanto, a população não aderente foi desprezada após 

uma semana da extração e trabalhou-se apenas com as células aderentes. A partir da 

quinta passagem, as células apresentaram uma morfologia mais homogênea e sua 

morfologia se manteve até a passagem 14 (Figura 20). 

 

Figura 20.  Morfologia de MSCs. Morfologia de MSCs. (A) Células em passagem 5. 

(B) Células em passagem 14. 
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Após isoladas, as células foram avaliadas para a presença de marcadores de 

superfície específicos por meio de ensaios de imunocitoquímica e citometria de fluxo, com 

o intuito de analisar a população de MSCs. No ensaio de imunocitoquímica utilizou-se dois 

marcadores negativos (CD34 e CD45) e um marcador positivo em MSCs (CD73). É 

notável a ausência de fluorescência dos marcadores negativos, e a presença de 

fluorescência do marcador positivo nas imagens de microscopia (Figura 21).  

 

Figura 21. Ensaio de imunocitoquímica com MSCs. Marcadores CD34-, CD45- e CD73+ em 
verde e núcleo marcado em azul com DAPI. 

 

Para uma análise mais detalhada e quantitativa, os marcadores de superfície 

celular também foram analisados por citometria de fluxo usando 3 marcadores negativos 

(CD11b, CD34 e CD45) e dois marcadores positivos (CD73 e CD105) em MSCs (Figura 

22). 
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Figura 22. Análise de MSCs por citometria de fluxo. Foram investigados marcadores 
negativos (CD11b, CD34, CD45) e marcadores positivos (CD73 e CD105) de MSCs. As 
barras de porcentagem indicam a quantidade de células que exibiram marcação, obtida 

através da diferença com o branco (células sem marcação). 

Os resultados mostraram porcentagem reduzida de marcadores negativos (CD11b 

= 1,58%, CD45 = 0,39% e CD34 = 0,52%) podendo ser considerada desprezível, bem 

como 35% de CD73+ e 61% de CD105+ nas células testadas. Assim, a confirmação da 

ausência dos marcadores negativos e a presença dos marcadores positivos na população 

de células analisadas indicam a presença de uma população de MSCs. 

Além dos marcadores de superfície, uma das características de MSCs é a 

capacidade de se diferenciar em adipócito e osteoblasto. Para averiguar esta capacidade, 

as células isoladas também foram cultivadas em meios específicos para diferenciação 

(vide metodologia, 3.2.2.2 e 3.2.2.3). Após estimulação, foi possível visualizar um amplo 

acúmulo de gotículas de lipídios na maioria das células na diferenciação adipogênica, 

marcado em vermelho pelo Oil Red (Figura 23-A).  Na diferenciação osteogênica também 

é notável a deposição de cálcio em parte das células formando placas, corado em 

vermelho pelo Alizarin Red (Figura 23-B).  
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Figura 23. Ensaio de diferenciação de MSCs. A) Adipogênese, setas indicam e gotículas de 
lipídeos marcadas por Oil Red. B) Osteogênese, setas indicam precipitados de cálcio corados por 
Alizarin Red. 

Assim, os ensaios de osteogênese e adipogênese indicam a presença da 

capacidade da população de células em cultura de se diferenciarem nesses dois tipos 

celulares e corroboram com os resultados de imunocitoquímica e citometria de fluxo, 

evidenciando características de MSCs nas células isoladas. 

4.2.  Modificação genética das MSCs por vetor lentiviral 

A transdução das MSCs ocorreu por meio de um vetor lentiviral de 3ª geração. Para 

a produção desse vetor, primeiramente realizou-se a transfecção de células HEK293T 

pelo método de co-precipitação com fosfato de cálcio. Como grupo controle da reação, foi 

realizado o ensaio sem a presença de DNA e para os grupos experimentais, foi utilizado 

um plasmídeo de transferência e três plasmídeos estruturais, conforme os grupos abaixo: 
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• Vetor Lentiviral miR (LmiR): plasmídeos estruturais (pMDLg/pRRE, pRSV-Rev, 

pHCMV-VSV-G) e plasmídeo de transferência (pLenti-III-mir-GFP-Blank); 

• Vetor Lentiviral miR-135b (LmiR135b): plasmídeos estruturais (pMDLg/pRRE, 

pRSV-Rev, pHCMV-VSV-G) e plasmídeo de transferência (LentimiRa-GFP-mmu-

mir-135b); 

• Vetor Lentiviral miR-210 (LmiR210): plasmídeos estruturais (pMDLg/pRRE, 

pRSV-Rev, pHCMV-VSV-G) e plasmídeo de transferência (LentimiRa-GFP-mmu-

mir-210). 

• Grupo controle: Nenhum plasmídeo foi utilizado. 

O plasmídeo de transferência contém o gene para a expressão da proteína GFP. 

Deste modo, todas as células HEK293T que receberam o plasmídeo de transferência 

apresentaram fluorescência proveniente dessa proteína. Após 24 horas da transfecção, 

foi verificada a expressão da proteína fluorescente GFP, indicando a presença de células 

transfectadas (Figura 24). Quanto maior o número de células positivas, maior a eficiência 

da transfecção e, consequentemente, deverá produzir mais partículas virais. 

 

Figura 24. Confirmação da eficiência da transfecção de células HEK293T com fosfato de cálcio 

pela expressão da proteína GFP depois de 24 horas. 
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O sobrenadante das células HEK293T com partículas virais (inóculo) foi coletado e 

foi realizada a titulação do mesmo para identificar o número de partículas infecciosas 

presentes na suspensão. O título viral representa a quantidade de células que um ml de 

sobrenadante com partículas virais é capaz de transduzir.  

Para a sua determinação, foram feitas transduções em MSCs com diferentes 

quantidades de inóculo (1µl, 10 µl, 100µl e 300µl) e avaliada a porcentagem de células 

positivas (células expressando a proteína GFP proveniente do plasmídeo de transferência 

presente no vetor lentiviral). O título das células modificadas com LmiR135b, LmiR210 e 

LmiR foi feito utilizando a equação presente na metodologia (vide item 3.3.2) e o valor do 

título viral encontrado para cada inóculo foi: LmiR135b (4,06x10³ células/ml), LmiR210 

(8,20x10³ células/ml) e LmiR (1,08x10⁴ células/ml). 

O título viral é necessário para determinar a multiplicidade de infecção viral (MOI), 

a qual é indicativo de quantas cópias gênicas cada célula irá receber. O MOI é calculado 

a partir da proporção entre a quantidade de partículas infecciosas presentes no inóculo 

(título viral) e a quantidade de células utilizadas no momento da infecção. Por exemplo, 

se o título viral é 1x10  células/ml e foi utilizado 1ml de sobrenadante em 1x10  células no 

momento da infecção, o MOI é igual a 1.  

Ao se utilizar um MOI baixo, prevê-se que pequena porcentagem das células 

presentes serão transduzidas e, consequentemente, que grande parte das células 

infectadas tenham a integração de apenas uma única cópia gênica, resultando em uma 

maior homogeneidade da população transduzida. Com base no que foi dito anteriormente, 

após definido o título viral da suspenção, foi realizada a transdução de MSCs com uma 

multiplicidade de infecção viral baixa, MOI < 0.3.  

As células transduzidas irão expressar dois genes: o gene da proteína fluorescente 

GFP e o gene de resistência ao antibiótico puromicina. Após 24 horas da transfecção o 

meio de cultura foi substituído com meio fresco contendo puromicina, visando selecionar 

as células transduzidas. Durante a transfecção, foram utilizados dois grupos controles, 

ambos com células não modificadas (MSCs-X), mas um foi exposto a puromicina e o outro 

não foi exposto ao antibiótico. 
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 As células tratadas foram mantidas com o antibiótico por 14 dias, sendo realizada 

uma passagem somente após 6 dias, quando foi possível verificar MSCs-X que foram 

expostas a puromicina com uma alta taxa de mortalidade, não havendo mais células 

aderidas a placa de cultura (Figura 25), o que indica a alta eficiência da seleção pelo 

antibiótico. Adicionalmente, é possível notar na Figura 25 o contraste entre MSCs-X não 

tratadas, que apresentam alta confluência e ausência de fluorescência do GFP, em 

relação às células transduzidas com LmiR135b (MSCmiR135b), LmiR210 (MSCmiR210) 

e LmiR (MSCmiR), as quais expressam GFP e possuem menor confluência, indicando 

homogeneidade de células transduzidas e selecionadas pelo antibiótico. 

 

Figura 25. Confirmação da presença de células positivas pela expressão de GFP em MSCs após 
6 dias de tratamento com antibiótico puromicina. 
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Adicionalmente, para uma maior confiabilidade da seleção de células positivas, foi 

realizado um ensaio de imunocitoquímica com o anticorpo Anti-GFP, utilizando como 

controle MSCs não transduzidas (MSCs-X), o que permite a confirmação da presença da 

proteína GFP independente da variação de sua intensidade de fluorescência entre as 

células. Nesse ensaio é possível constatar uma alta taxa de MSCs positivas tanto pela 

expressão endógena do GFP, em verde, como pela presença da proteína GFP nas células 

marcada com o anticorpo fluorescente em vermelho (Figura 26).   

 

Figura 26. Confirmação de MSCs modificadas por ensaio de imunofluorescência com anti-GFP. 
MSCs modificadas (MSCmiR135b, MSCmiR210 e MSCmiR) e MSCs-X (Controle). Núcleo das 
células marcado com corante azul DAPI, expressão endógena de GFP em verde e marcador Anti-
GFP em vermelho. 
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4.3. Análise das EVs 

4.3.1. Purificação, Quantificação e Tamanho  

A purificação de EVs foi realizada a partir de MC de MSCs de passagens P10 à 

P14 através de ultracentrifugação. Após purificação, foi aferido o tamanho e concentração 

das EVs por meio da técnica de NTA utilizando o aparelho NanoSight.  

Ao início de cada análise, a alíquota do diluente a ser utilizado (soro fisiológico) foi 

avaliada para assegurar que as partículas observadas no aparelho eram provenientes da 

amostra e não algum artefato ou contaminação presente no soro fisiológico. Esse diluente 

foi escolhido por ser uma solução isotônica com pH próximo do neutro, evitando alterações 

nas vesículas, bem como por ser um produto comercial de custo acessível, possibilitando 

utilizar a mesma marca de diluente para todos os ensaios, assim, evitando que variações 

em sua composição prejudicassem a análise no NTA.  

A Figura 27 exemplifica o resultado obtido durante a inspeção do diluente. Neste 

caso, é possível verificar que dos cinco vídeos capturados durante a análise pelo NTA, 

apenas dois deles apresentaram a presença de partículas (Figura 27-A), resultando em 

um desvio padrão alto na leitura de concentração (Figura 27-B). Nota-se também poucas 

partículas no gráfico de intensidade luminosa (Figura 27-C) e nas capturas de imagem 

(Figura 27-D), nas quais quase não se observa os pontos brancos que representam 

partículas da amostra analisada, indicando uma presença ínfima de partículas. 

Adicionalmente, em todas as análises realizadas do diluente, a concentração de 

partículas variou perto da faixa de 2 x 10⁶ partículas/ml, valor fora da faixa ideal de leitura 

do aparelho (107-109 partículas/ml), indicando uma boa qualidade do diluente, com uma 

presença mínima de partículas, viabilizando sua utilização na diluição das amostras para 

a análise no NTA. 
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Figura 27. Exemplificação de uma análise do diluente (Soro Fisiológico) por NTA. (A) Gráfico da 
sobreposição de cinco vídeos gerados pelo NTA com relação de tamanho e concentração das 
partículas. (B) Gráfico com relação de tamanho e concentração das partículas e o desvio padrão 
em cinza. (C) Gráfico com relação de tamanho e intensidade luminosa das partículas. (D) Captura 
de imagens dos vídeos gerados pelo NTA, pontos brancos indicam partículas. 

Além da verificação do diluente, para garantir que as partículas observadas são 

provenientes das células e não do meio de cultura utilizado, foi realizado um teste inicial 

em que foi analisada uma amostra das partículas isoladas do MC e uma amostra de 

partículas isoladas do meio não condicionado (MNC) utilizado para a coleta de vesículas, 

ambos obtidos pelo mesmo processo de isolamento por ultracentrifugação. Ambas as 

amostras foram diluídas igualmente (30x) para possibilitar a leitura no aparelho, e através 

do resultado do NTA, foi possível observar uma diferença tanto na concentração quanto 

na distribuição/tamanho apresentada pelas partículas (Figura 28).  
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Figura 28. Comparação por NTA entre MC e MNC. (A) Gráfico com relação de tamanho e 
concentração das partículas, com desvio padrão em cinza. (B) Gráfico com relação de tamanho 
e intensidade luminosa das partículas. (C) Captura de imagem do vídeo gerado pelo NTA das 

amostras analisadas. 

A concentração de partículas no MNC foi de aproximadamente 1,58 x 10⁸ 

partículas/ml, enquanto o MC apresentou 30x mais partículas, com aproximadamente 4,84 

x 10⁹ partículas/ml. Essa diferença pode ser notada no gráfico que apresenta a intensidade 

luminosa das partículas analisadas (Figura 28-B) e nas capturas de imagens 

apresentadas na Figura 28-C do MC e do MNC. Ademais, também é possível observar 

que a distribuição de partículas no MNC está majoritariamente acima de 250nm, enquanto 

a amostra MC possui uma maior distribuição das partículas até 250nm (Figura 28-A).  

Alguns indicativos fornecidos pelo NTA que pudemos utilizar para melhor analisar 

os resultados obtidos são os valores de D10, D50, D90, média e moda. O D10, D50 e D90 

representam que 10%, 50% e 90% das partículas são menores que determinado tamanho 

respectivamente. A média é a soma total do tamanho obtido de todas as partículas, 

dividido pelo número de partículas analisadas e a moda representa o tamanho mais 

frequente obtido de um conjunto de partículas observado. 
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Comparando-se o MNC e o MC, verifica-se que enquanto no MC o D50 é 198,5nm 

com uma moda de 175,6 nm, no MNC o D10 já é muito maior, com 272,8 nm, semelhante 

à sua moda de 278,5 nm (Tabela 9). Dessa forma, indica-se que o MC possui a presença 

de partículas de menor diâmetro (EVs) provenientes do cultivo celular, as quais não são 

observadas no MNC. 

Tabela 9: Valores do NTA para o tamanho das partículas de MNC e MC. 

  MNC MC 

Média  358.9 nm  247.3 nm 

Moda  278.5 nm  175.6 nm 

D10  272.8 nm  148.1 nm 

D50  355.9 nm  198.5 nm 

D90  458.6 nm  414.4 nm 
   

D10: Diâmetro em que 10% da distribuição de tamanho de partícula cai abaixo. D50: Diâmetro em que 50% da 
distribuição de tamanho de partícula cai abaixo. D90: Diâmetro em que 90% da distribuição de tamanho de partícula cai 
abaixo.MNC = Meio não condicionado. MC = Meio condicionado. 

Posteriormente, foi coletado o MC das MSCs não modificadas (EVsMSCs) e das 

MSCs modificadas com o miR135b (EVmiR135b), com o miR-210 (EVmiR210) e com o 

vetor lentiviral contendo o plasmídeo de expressão vazio (EVmiR). Foi realizado o 

isolamento das EVs de todos os grupos e as amostras foram analisadas por NTA. Foram 

obtidas quatro amostras de EVs para cada grupo, sendo três provenientes de 48ml de MC 

e uma proveniente de 192ml de MC.  

A média obtida das análises do NTA revelou que a distribuição de partículas entre 

as amostras foi semelhante, com pequenas variações nos tamanhos e concentração, 

sendo que o EVmiR135b possui uma tendência a apresentar partículas um pouco 

menores, com média de 204nm e moda de 123nm, em relação aos outros grupos que 

possuem médias de 243nm e moda de 163nm (Tabela 10 e Figura 29), sendo essas 

pequenas divergências, provavelmente resultados de variações experimentais. 

 

 

 



65 
 

Tabela 10: Média do diâmetro de EVs mensuradas por NTA. EVs de MSCs não modificadas 
(EVsMSCs) e modificadas (EVmiR, EVmiR210 e EVsmiR135b).  

 EVsMSCs EVmiR EVmiR210 EVmiR135b 

Média (nm) 246,95 240,37 244,32 204,36 

Moda (nm) 169,17 161,10 160,42 123,14 

Desvio Padrão (nm) 94,85 102,25 105,95 93,20 

D10 (nm) 150,25 144,27 139,07 115,30 

D50 (nm) 226,10 210,65 212,32 184,58 

D90 (nm) 370,05 378,70 405,82 332,26 

Concentração (partículas/ml) 1.38E+10 1.19E+10 7.73E+09 8.20E+09 
     

D10: Diâmetro em que 10% da distribuição de tamanho de partícula cai abaixo. D50: Diâmetro em que 50% da 
distribuição de tamanho de partícula cai abaixo. D90: Diâmetro em que 90% da distribuição de tamanho de partícula 
cai abaixo. Valores referentes a média de quatro amostras para cada grupo. 

 
Figura 29. Média da distribuição do tamanho de EVs de MSCs não modificadas (EVsMSCs) e 
modificadas (EVmiR, EVmiR210 e EVsmiR135b). Valores obtidos pela análise de quatro amostras 
de cada grupo pelo NTA. 

Todos os grupos de EVs apresentaram uma maior distribuição de partículas até 

aproximadamente 406nm, como pode ser observado no D90 (Tabela 10). Em vista disso 

e em razão dos resultados da comparação entre MC e MNC, foi realizada uma segunda 

análise por NTA das mesmas amostras anteriores após serem filtradas com um filtro de 

0,45µm, buscando uma melhor observação da fração de EVs de menor tamanho. A média 

dos resultados do NTA obtidos para as EVs após filtragem, podem ser observadas na 

Figura 30 na Tabela 11. 
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Figura 30 Média da distribuição do tamanho de EVs de MSCs não modificadas (EVsMSCs) 
e modificadas (EVmiR, EVmiR210 e EVsmiR135b) após filtragem com filtro 0,45µm. Valores 
obtidos pela análise de quatro amostras de cada grupo pelo NTA. 

 

Tabela 11: Média do diâmetro de EVs mensuradas por NTA após filtragem com filtro 0,45µm. EVs 

de MSCs não modificadas (EVsMSCs) e modificadas (EVmiR, EVmiR210 e EVsmiR135b).  

 EVsMSCs EVmiR EVmiR210 EVmiR135b 

Média (nm) 189,70 178,00 175,75 172,28 

Moda (nm) 149,40 152,08 141,30 145,68 

Desvio Padrão (nm) 67,80 58,83 55,15 59,30 

D10 (nm) 124,47 118,45 120,65 116,08 

D50 (nm) 169,97 166,08 165,83 155,63 

D90 (nm) 296,27 263,18 247,53 255,78 

Concentração (partículas/ml) 7,22E+09 7,02E+09 6,07E+09 5,18E+09 
     

D10: Diâmetro em que 10% da distribuição de tamanho de partícula cai abaixo. D50: Diâmetro em que 50% da 
distribuição de tamanho de partícula cai abaixo. D90: Diâmetro em que 90% da distribuição de tamanho de partícula 
cai abaixo. Valores referentes a média de quatro amostras para cada grupo. 

 

0.0E+00

2.0E+07

4.0E+07

6.0E+07

8.0E+07

1.0E+08

1.2E+08

1.4E+08

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

N
º 

d
e 

p
ar

tí
cu

la
s 

Tamanho (nm)

Média da Distribuição de Partículas

EVsMSCs

EVmiR

EVmiR210

EVmiR135b



67 
 

Foi possível notar que houve uma perda de aproximadamente 38% no número de 

partículas encontradas em relação à amostra não filtrada (Tabela 10), bem como um 

ganho na homogeneidade e redução de partículas maiores que 250nm. Essa redução da 

concentração e ganho de homogeneidade era esperado, pois ao se utilizar um filtro de 

0,45 µm as partículas com tamanhos próximos ou maiores devem ficar retidas neste. A 

análise da amostra após a filtração facilitou a observação da fração de pequenas EVs, 

sem a interferência das partículas maiores na suspenção, e foi possível averiguar que, da 

fração inicial da amostra, sua maioria (~62%) consiste em partículas com D90 próximo de 

250 nm e médias próximas de 179nm, consistente com o tamanho esperado de uma 

população de EVs composta por uma mistura de exossomos e de MVs com diâmetros 

próximos aos de exossomos. 

4.3.2. Citometria 

A análise da presença de marcadores de superfície é uma boa estratégia para 

caracterizar a amostra obtida e verificar se essa se trata de EVs. Assim, as partículas 

isoladas das MSCs-X foram avaliadas com auxílio de beads de látex por citometria de 

fluxo, quantificando três marcadores clássicos de exossomos: CD9, CD63 e CD81. Para 

cada marcador utilizou-se 4,67 x 10⁸ partículas, provenientes de um pool de partículas 

isoladas de 384ml de MC. O branco é composto por partículas sem marcação, ou seja, 

partículas que não foram incubadas com anticorpo conjugado.  

Para este ensaio, foi necessária a associação das vesículas com beads de látex 

devido ao seu pequeno tamanho, o que dificulta sua detecção no citômetro de fluxo. Nesse 

método, a relação entre bead e EV não é 1:1, tornando complexa a determinação exata 

do número de EVs ligados a cada bead. No entanto, apesar dessa limitação, os resultados 

revelaram que as amostras de EVs possuem mais de 96% de marcação para CD9, CD63 

e CD81 (Figura 31), indicando uma população enriquecida em exossomos.  
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Figura 31. Análise da presença de marcadores de superfície de exossomos (CD9, CD63 e 
CD81) por citometria de fluxo. As barras de porcentagem indicam a quantidade de células 
que exibiram marcação, obtida através da diferença com o branco (EVs + Beads sem 

marcação). 

4.4. Análises de expressão por RT-qPCR 

4.4.1. Perfil de expressão de MSCs modificadas 

Como uma boa recuperação de um membro isquêmico depende de angiogênese, 

miogênese e fibrogênese, foi analisado por RT-qPCR um painel de genes (RT² Profiler™ 

PCR Array) contendo esses 3 processos visando um melhor entendimento do perfil de 

expressão das MSCs após a modificação com vetor lentiviral.[121] Os resultados foram 

obtidos após análise de quatro amostras diferentes de cDNA para cada grupo (MSCs-X, 

pVazio, pmiR210 e pmiR135b), em uniplicata, utilizado o gene constitutivo GAPDH.  

O Array é composto por dois genes constitutivos para controle da reação, ACTB e 

GAPDH. Diante de relatos na literatura desencorajando o uso de ACTB como controle 

para qPCR devido a sua instabilidade em MSCs, optou-se por utilizar o GAPDH como 

controle do experimento.[119,120] Também foram realizadas as duas avaliações de 

expressão gênica conforme explicado na metodologia, item 3.7 (Avaliação A (MSCs-X 

como grupo controle) e Avaliação B (MSCmiR como grupo controle)).  

Na Avaliação A (Tabela 12), foi possível observar um aumento na expressão dos 

genes Col3a1, Mstn e Fst com FC > 2 para todas as amostras, sendo os dois últimos com 
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p ≤ 0,05 para o MSCmiR135b. O gene Csf2 também sofreu um aumento de expressão em 

todas as amostras, com FC próximo à 2 no MSCmiR210 e maior que dois nas demais 

amostras (MSCmiR e MSCmiR135b). O MSCmiR135b apresentou ainda os genes Tgfbr2, 

Vegfa e Hgf regulados positivamente. Em relação a regulação negativa, três genes 

apresentaram uma redução na expressão com FC < 0,5, o gene Flt1 em MSCmiR210 e 

os genes Tgfbr1 e Tgfbr2 nos grupos MSCmiR e MSCmiR210, sendo Tgfbr2 com p < 0,05 

em ambos os grupos. 

Tabela 12: Análise da expressão de MSCs por RT-qPCR com o RT² Profiler™ PCR Array. 

Posição Gene 

AVALIAÇÃO A AVALIAÇÃO B 

MSCmiR MSCmiR210 MSCmiR135b MSCmiR210 MSCmiR135b 

FC P FC P FC P FC P FC P 

1 Col1a1 0,63 0,310 0,86 0,383 1,05 0,753 1,37 0,586 1,67 0,262 

2 Col3a1 3,67 0,579 5,68 0,872 5,39 0,972 1,54 0,291 1,47 0,234 

3 Tgfb1 1,55 0,695 1,54 0,750 1,85 0,341 0,99 0,929 1,20 0,458 

4 Tgfbr1 0,38 0,361 0,32 0,355 0,69 0,387 0,83 0,383 1,82 0,233 

5 Tgfbr2 0,48 0,025 0,38 0,010 3,25 0,318 0,80 0,578 6,83 0,294 

6 Vegfa 1,60 0,633 1,57 0,804 5,08 0,089 0,98 0,758 3,18 0,172 

7 Flt1 0,98 0,903 0,46 0,157 1,36 0,768 0,47 0,200 1,39 0,645 

8 Kdr 0,95 0,700 0,78 0,564 1,33 0,719 0,83 0,770 1,40 0,407 

9 Fgf1 0,79 0,828 0,91 0,504 1,08 0,959 1,15 0,743 1,36 0,787 

10 Hgf 1,71 0,933 1,44 0,803 2,03 0,842 0,84 0,823 1,19 0,855 

11 Hif1a 1,15 0,859 1,25 0,892 1,45 0,670 1,09 0,905 1,27 0,438 

12 Csf2 2,03 0,387 1,93 0,396 2,05 0,372 0,95 0,928 1,01 0,553 

13 Csf2ra 1,11 0,843 1,15 0,799 1,25 0,809 1,03 0,927 1,12 0,983 

14 Csf2rb 1,07 0,849 1,26 0,717 1,44 0,378 1,17 0,948 1,34 0,568 

15 Pax3 1,22 0,726 1,51 0,675 1,10 0,662 1,24 0,936 0,90 0,479 

16 Pax7 1,32 0,665 1,08 0,974 1,13 0,756 0,82 0,620 0,85 0,343 

17 Mstn 4,77 0,149 5,46 0,153 8,89 0,003 1,15 0,605 1,87 0,010 

18 Myod1 1,26 0,463 0,96 0,829 1,98 0,166 0,76 0,332 1,57 0,470 

19 Fst 2,37 0,228 3,48 0,052 6,2 0,0002 1,47 0,564 2,62 0,027 

20 Mtor 1,08 0,733 1,00 0,833 1,63 0,208 0,93 0,621 1,51 0,298 
                

        

Dados RT-qPCR obtidos de quatro amostras para cada grupo e normalizados com o gene constitutivo GAPHD. 

Regulação positiva (FC ≥ 2) em negrito e regulação negativa (FC ≤ 0,5) com fundo cinza. Valores de p ≤ 0,05 estão 

sublinhados, sendo considerados estatisticamente significativos. 
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No entanto, ao realizar a Avaliação B (Tabela 12), verifica-se resultados diferentes. 

O grupo MSCmiR135b foi o único com regulação positiva, apresentando FC > 2 para os 

genes Tgfbr2, Vegfa e Fst, este último com p < 0,05. Esse dado pode ser visualizado no 

gráfico de dispersão apresentado na Figura 32-A. O MSCmiR135b e o MSCmiR não 

apresentaram regulação negativa, e o grupo MSCmiR210 teve apenas o gene Flt1 com 

um p < 0,05, como observado no gráfico de dispersão na Figura 32-B.   

 

Figura 32: Gráficos de dispersão da regulação gênica de MSCmiR135b e MSCmiR210 em relação 
ao MSCmiR (avaliação B). A) MSCmiR135b em relação ao MSCmiR. B) MSCmiR210 em relação 

ao MSCmiR. 

4.4.2. Expressão de miRs nas MSCs 

Foi investigado o perfil de expressão de alguns angiomiRs nas quatro linhagens de 

MSCs com o intuito de avaliar a indução da expressão do miR-210 na pmiR210 e do miR-

135b na pmiR135b, bem como aferir a interferência em outros miRs provenientes da 

modificação celular.  

Para isso, foi realizada uma análise de expressão de miRs das MSCs por RT-qPCR 

utilizando o sistema de Primer Assay da Qiagen contando com 13 miRs, sendo um 

controle de reação (RNU6-2) e 12 angiomiRs. Realizou-se experimentos com três 

amostras diferentes de cDNA, em duplicata, para cada um dos quatro grupos (MSCs-X, 

MSCmiR, MSCmiR210 e MSCmiR135b). Os cálculos da expressão gênica foram 

realizados com a média das duplicatas, usando o gene constitutivo RNU6-2, e foram feitas 

duas avaliações do nível de expressão de miRs conforme explicado na metodologia, item 
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3.7 (Avaliação A (MSCs-X como grupo controle) e Avaliação B (MSCmiR como grupo 

controle)).  

Na avaliação A (Tabela 13) observou-se uma regulação positiva do miR-135b-5p 

em todos os grupos, especialmente no MSCmiR135b (FC = 569,41), o qual também teve 

um aumento na expressão de miR-135b-3p. Além disso, o miR-210-5p e o miR-210-3p 

tiveram regulação positiva no MSCmiR210 e MSCmiR135b. Em contraste, o 

MSCmiR135b teve uma diminuição da expressão do miR-126, com p < 0,05, e foi possível 

observar uma regulação negativa do miR-34a nos grupos MSCmiR210 e MSCmiR135b, 

sendo que no MSCmiR o valor do FC é 0,63, próximo do considerado como regulação 

negativa.  

Na avaliação B (Tabela 13), pode-se observar que o grupo MSCmiR135b teve 

regulação positiva do miR-135b-5p (FC = 131,6), do miR-135-3p (FC = 61,39) e do miR-

210-5p (FC = 2,07), bem como uma regulação negativa do miR-34a e do miR-126. Já o 

grupo MSCmiR210, apenas teve aumento de expressão do miR-210-3p (FC = 2,49) com 

um p < 0,05, e a regulação negativa do miR-135b-3p, dados que podem ser visualizados 

no gráfico de dispersão na Figura 33. 

Tabela 13: Análise da expressão de angiomiRs em MSCs por RT-qPCR. 

    AVALIAÇÃO A AVALIAÇÃO B 

  
Nome 

MSCmiR MSCmiR210 MSCmiR135b MSCmiR210 MSCmiR135b 

FC P Obs. FC P Obs. FC P Obs. FC P Obs. FC P Obs. 

A
n
ti
- 
a
n
g
io

m
iR

s
 

miR-15a-5p 1,47 0,359   1,31 0,478   1,32 0,483   0,89 0,634   0,90 0,940  

miR-34a-5p 0,63 0,680   0,40 0,073   0,24 0,202 A 0,63 0,380   0,38 0,550 A 

miR-221-3p 1,86 0,013   0,95 0,904   3,00 0,105   0,51 0,017   1,61 0,232  

miR-222-3p 1,41 0,072   0,89 0,734   1,96 0,203   0,63 0,073   1,39 0,274  

P
ró

- 
a
n
g
io

m
iR

s
 

miR-21-5p 0,95 0,672   1,18 0,957   1,15 0,652   1,25 0,384   1,21 0,400  

miR-126-3p 1,44 0,483   0,95 0,716   0,07 0,041 A 0,66 0,441   0,05 0,261 A 

miR-130a-3p 0,83 0,434   1,00 0,869   1,10 0,626   1,21 0,170   1,32 0,343  

miR-296-5p 1,15 0,557   1,56 0,052   1,97 0,177   1,35 0,005   1,71 0,203  

A
n
g
io

m
iR

s
 

E
x
p
e
ri
m

e
n
ta

is
 

miR-135b-5p 4,33 0,266 B 2,24 0,250 B 569,41 0,052 A 0,52 0,482 B 131,6 0,053 A 

miR-135b-3p 1,55 0,996 B 0,68 0,541 B 95,23 0,055 B 0,44 0,289 B 61,39 0,054 B 

miR-210-5p 1,59 0,035   2,12 0,005   3,29 0,027   1,33 0,067   2,07 0,062  

miR-210-3p 1,78 0,019   4,43 0,005   2,98 0,135   2,49 0,011   1,67 0,277  

                                  

Dados RT-qPCR obtidos da média de três amostras diferentes, em duplicata, para cada grupo e normalizados com o 

gene constitutivo RNU6. FC ≥ 2 em negrito, indicando uma regulação positiva. FC ≤ 0,5 com fundo cinza, indicado uma 
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regulação negativa. P = p-value, probabilidade de significância. Valores de p-value ≤ 0,05 estão sublinhados, sendo 

considerados estatisticamente significativos. Obs. A = Valor do Ct é relativamente alto (>33) em uma das amostras 

comparadas (controle ou teste) e baixo na outra. Obs. B = O Ct desse gene é relativamente alto (Ct>33). 

 

Figura 33: Gráficos de dispersão da expressão de angiomiRs em MSCs (avaliação B). A) 
MSCmiR135b em relação ao MSCmiR. B) MSCmiR210 em relação ao MSCmiR. 

Vale ressaltar que as duas formas do miR-135b têm uma expressão muito baixa, 

quase inexistente, no grupo MSCs-X e percebe-se que a modificação da célula com o 

vetor lentiviral leva ao aumento da expressão do miR-135b-5p, pois todos os grupos 

apresentam uma regulação positiva. No entanto, nas duas avaliações (A e B), a expressão 

do miR-135b-5p no grupo MSCmiR135b é muito mais elevada, com FC de mais de 100 

vezes, e com o p-value muito próximo do significativo (p = 0,053), além da expressão do 

miR-135b-3p também apresentar uma regulação positiva alta, com FC > 60, e p próximo 

do significativo. Deste modo, é possível inferir que a modificação das MSCs com vetor 

lentiviral para a expressão do miR-135b foi alcançada e esse miR está sendo expresso 

“constitutivamente” nessa linhagem celular. 

De forma similar, também é possível observar um aumento do miR-210 no grupo 

MSCmiR210. Na avaliação A, as duas formas, miR-210-5p e miR210-3p, estão reguladas 

positivamente com FC de 2,12 e 4,43 e ambos com p significativo. No entanto, como a 

modificação com o vetor lentiviral leva a certa variação na expressão de alguns miRs e o 
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aumento da expressão não foi tão elevada quanto a vista pelo miR-135b, também em 

função desse miR já possuir uma expressão natural nas MSCs, observa-se na avaliação 

B apenas o miR-210-3p com FC > 2 e p significativo. Esses resultados indicam que a 

modificação das MSCs com o vetor lentiviral para a expressão do miR-210 também foi 

bem-sucedida. 

4.4.3. Expressão de miRs nas EVs 

Foi realizado um ensaio para verificar a expressão de alguns angiomiRs nas EVs 

obtidas das quatro linhagens de MSCs. Esse ensaio foi realizado com o intuito de entender 

melhor o conteúdo das EVs, avaliar as possíveis diferenças derivadas da modificação das 

células e investigar a presença dos miRs que tiveram sua expressão induzida nas MSCs 

(miR-210 e miR135b).  

Para isso, foi realizada uma análise de RT-qPCR das MSCs utilizando o sistema 

de Primer Assay da Qiagen com 13 alvos, sendo um o controle de reação (RNU6-2) e 12 

angiomiRs. Foi realizada uma análise em triplicata de uma amostra de cDNA sintetizada 

de um pool derivado de 192 ml de MC para cada grupo (MSCs-X, MSCmiR, MSCmiR210 

e MSCmiR135b). Foram realizados cálculos da expressão gênica usando o gene 

constitutivo RNU6-2 e foram feitas duas avaliações de quantificação de miRs conforme 

explicado na metodologia, item 3.7 (Avaliação A (EVsMSCs como grupo controle) e 

Avaliação B (EVmiR como grupo controle)).  

Na avaliação A (Tabela 14), nota-se uma regulação positiva de apenas dois miRs, 

o miR-15a em todos os grupos de EVs, com p < 0,05 no grupo EVmiR210, e do miR-135b-

5p no grupo EVmiR135b.  Em contrapartida, ao avaliar a regulação negativa, nota-se que 

todos os miRs, com exceção do miR-15a, obtiveram um FC igual ou menor à 0,5 em pelo 

menos um grupo. A expressão de 4 miRs (miR-34a, miR-221, miR-126, miR-210-5p e 

miR-210-3p) exibiram regulação negativa nos três grupos de vesículas e dois miRs 

reduziram a expressão em dois grupos, o miR-222 no EVmiR210 e EVmiR135b e o miR-

135b-3p no EVmiR e EVmiR135b. 
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Por outro lado, na avaliação B (Tabela 14), as duas formas do miR-135b possuem 

regulação positiva tanto no EVmiR210 quanto no EVmiR135b, sendo que há uma maior 

expressão do miR-135b-5p no EVmiR135b (FC = 172,45) e uma maior expressão do miR-

135b-3p no EVmiR210 (FC = 13,77), ambos com p < 0,05. Adicionalmente, o miR-15a só 

apresentou regulação positiva, com FC = 2.5 no grupo EVmiR135b. 

Ainda na avaliação B, ao se observar a diminuição de expressão dos miRs, verifica-

se que tanto o miR-34a quanto o miR-296 possuem regulação negativa em ambos os 

grupos (EVmiR210 e EVmiR135b), além da diminuição da expressão do miR-221 no 

EVmiR210 e do miR-21 no EVmiR135b. 

Tabela 14: Análise do nível de expressão de angiomiRs em EVs de MSCs por RT-qPCR. 

 Gene 

AVALIAÇÃO A  AVALIAÇÃO B 

EVmiR EVmiR210 EVmiR135b EVmiR210 EVmiR135b 

FC P Obs. FC P Obs. FC P Obs. FC P Obs. FC P Obs. 

A
n

ti
- 

a
n

g
io

m
iR

s
 miR-15a-5p 7,85 0,252 B 15 0,0001   19,61 0,357 B 1.91 0.922 B 2.5 0.42 B 

miR-34a-5p 0,41 0,337 B 0,13 0,261 B 0,06 0,246 B 0.32 0.088 B 0.15 0.051 B 

miR-221-3p 0,37 0,231   0,30 0,196   0,27 0,186   0.36 0.034   0.56 0.127   

miR-222-3p 0,79 0,512 A 0,28 0,287 A 0,44 0,347 A 0.84 0.402   0.80 0.274   

P
ró

- 
a
n

g
io

m
iR

s
 

miR-21-5p 0,86 0,548   0,58 0,381   0,36 0,286   0.67 0.001   0.41 0.001   

miR-126-3p 0,36 0,272 A 0,22 0,230 B 0,47 0,330 B 0.63 0.195 A 1.33 0.247 A 

miR-130a-3p 0,54 0,221 B 0,50 0,220 B 0,73 0,263 B 0.94 0.969 B 1.36 0.484 B 

miR-296-5p 1,28 0,441 A 0,31 0,378 B 0,62 0,399 B 0.24 0.041 A 0.49 0.169 A 

A
n

g
io

m
iR

s
 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ta
is

 

miR-135b-5p 0,09 0,220 C 0,68 0,438 B 15,6 0,028   7.48 0.00003*   172.45 0.019   

miR-135b-3p 0,09 0,220 C 1,25 0,789 B 0,47 0,718 B 13.77 0.00002*   5.17 0.324 B 

miR-210-5p 0,08 0,002   0,13 0,003   0,05 0,002   1.58 0.046   0.64 0.24 B 

miR-210-3p 0,37 0,231   0,30 0,196   0,27 0,186   0.81 0.341   0.75 0.208   

                                  

Dados de RT-qPCR obtidos de três amostras, em duplicata, para cada grupo e normalizado com o gene constitutivo 
RNU6. Regulação positiva (FC ≥ 2) em negrito e regulação negativa (FC ≤ 0,5) com fundo cinza. Valores de p ≤ 0.05 
estão sublinhados, sendo considerados estatisticamente significativos. Obs. A = Valor do Ct é relativamente alto (>33) 
em uma das amostras comparadas (controle ou teste) e baixo na outra. Obs. B = O Ct desse gene é relativamente alto 
(Ct>33). Obs. C = O Ct médio deste gene não é determinado ou é maior do que o cut-off definido (Ct>40). 

Com base nos dados obtidos, é possível concluir que a modificação das MSCs com 

o vetor lentiviral levou a uma redução da carga da maioria dos miRs analisados nas EVs 

liberadas por essas células, bem como ao aumento do miR-15a. O grupo EVmiR210 teve 

a redução de três miRs, o miR-34a, o miR-221 e o miR-296 (Figura 34-B), e embora 

demonstre uma regulação positiva das duas formas do miR-135b na avaliação B, este 

apenas não reduziu tanto em relação ao grupo EVsMSCs, não significando 
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essencialmente um aumento desse miR na carga das EVs. No entanto, diferente da 

expressão encontrada nas MSCmiR210, as EVmiR210 não apresentaram um aumento do 

miR-210. 

O grupo EVmiR135b apresentou a diminuição de três miRs, os miR-34a e miR-296, 

semelhante ao grupo EVmir210, e o miR-21 (Figura 34-A). Adicionalmente, o grupo 

EVmiR135b apresentou uma regulação positiva do miR-15a, do miR-135b-3p e do miR-

135b-5p, sendo este último com p = 0,019. Assim, é possível ver nesse grupo de EVs um 

reflexo do encontrado nas células parentais em relação ao miR-135b. 

 

Figura 34: Gráficos de dispersão da regulação gênica de angiomiRs em EVs (avaliação B). A) 

EVmiR135b em relação ao pVazio. B) pmiR210 em relação ao pVazio. 

 

4.5. Ensaio de angiogênese in vitro 

O ensaio de formação de estruturas tubulares por células endoteliais possui várias 

vantagens em relação a outros ensaios para o estudo dos mecanismos envolvidos na 

angiogênese pois, é relativamente barato, fácil de se preparar, produz resultados em 

poucas horas e é quantificável. A angiogênese consiste em uma organizada sequência de 

eventos celulares que envolvem iniciação vascular, formação, maturação, remodelação e 

regressão.[2,132] Para se detectar e analisar a formação de estruturas tubulares existem 



76 
 

várias formas, sendo que os métodos mais utilizados envolvem a mensuração do número 

de nós, malhas, segmentos e comprimento dos segmentos.[133] 

Portanto, para avaliar se as EVs provenientes do grupo EVmiR210 e EVmiR135b 

possuíam um conteúdo capaz de promover angiogênese nas células HUVEC, estas 

células foram plaqueadas em triplicatas sobre matriz gelatinosa (Geltrex) na presença das 

mesmas proporções (2 x 104 partículas/célula) dos diferentes grupos de EVs e a formação 

de estruturas tubulares foi acompanhada durante 10 horas. No total foram cinco grupos 

experimentais:  

1. HUVEC          = Células HUVECs não tratadas 

2. EVsMSCs      = Células HUVECs tratadas com EVsMSCs  

3. EVmiR           = Células HUVECs tratadas com EVmiR 

4. EVmiR210     = Células HUVECs tratadas com EVmiR210 

5. EVmiR135b   = Células HUVECs tratadas com EVmiR135b 

Visando uma melhor análise comparativa, todas as fotos analisadas possuíam a 

mesma dimensão (área de 1443520 pixels) e, dentre os parâmetros disponíveis pelo 

software Angiogenesis Analyzer no ImageJ, foram escolhidos os seguintes 9 parâmetros 

(Figura 35) para melhor determinar o grau de formação tubular exibido pelas HUVECs: 

• Número de Nós » número de nós na área analisada. 

• Número de Junções » número de junções na área analisada. 

• Número de Malhas » número de malhas na área analisada. 

• Número de Segmentos » número de segmentos na área analisada. 

• Comprimento Total de Segmentos » soma do comprimento dos segmentos na 

área analisada. 

• Comprimento Total de Ramificações » soma do comprimento da organização 

de redes (árvores) composta por segmentos e ramos na área analisada. 

• Número de Segmentos Isolados » soma do número de segmentos isolados 

detectados na área analisada. 

• Número de Extremidades » soma do número de extremidades detectadas na 

área analisada. 

• Número de Ramos » soma do número de ramos detectados na área analisada. 
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Fonte: I) Imagem adaptada de Carpentier, 2012.[107] 

Figura 35: Representação dos elementos utilizados para avaliação da formação de estruturas 
tubulares. I) Imagem ilustrativa das estruturas. II) Imagem gerada pelo software Angiogenesis 
Analyzer com estruturas tubulares indicadas por setas. Estruturas: Nós (A1); Extremidades (A2); 

Segmentos (B1); Junções (B2); Ramos (B3); Segmentos Isolados (B4); Malhas (C1). 

 

Esses parâmetros foram escolhidos pois o número de nós, segmentos, junções e 

malhas indicam estruturas tubulares bem formadas, enquanto o número de ramos, de 

extremidades e de segmentos isolados são indicativos de estruturas em estado 

intermediário (em formação ou desintegração). Como é possível observar na Figura 36, o 

número de segmentos isolados e extremidades tende a cair em todos os grupos durante 

o período de observação, com apenas uma variação positiva para o grupo HUVEC com 

10 horas, em ambos os parâmetros. Assim, esse resultado é um indicativo de que houve 

a formação de estruturas tubulares em todos os grupos e essas estruturas começaram a 

se desfazer no grupo HUVEC pois voltaram a aparecer estruturas intermediárias. 
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Figura 36: Estruturas tubulares consideradas intermediárias em 4 time-points (2h, 4h, 7h e 10h). 
Ensaio com células HUVECs tratadas com veículo/PBS (HUVEC) e tratadas com diferentes 
grupos de EVs (EVsMSCs, EVmiR, EVmiR210 e EVmiR135b). Dados do experimento em 
triplicata. Barras representam o desvio padrão.  

Por outro lado, enquanto o número de ramos não possuí grande variação na 

quantidade (entre 50 e 100) durante as 10 horas de observação, esse parâmetro possui 

comportamento diferente para cada condição (Figura 37). Nos grupos EVmiR135b e 

EVmiR, há um aumento sutil até 7 horas e, então, um decaimento. Para as HUVECs, há 

um pequeno aumento depois de 4 horas e outro aumento com 10 horas. Para o grupo 

EVsMSCs há um comportamento ondulatório, com um decaimento em 4 horas, um 

pequeno aumento em 7 horas e depois outro decaimento em 10 horas. E, por último, o 

grupo EVmiR210 atinge seu limite, com valor próximo de 100, com duas horas e depois 

sofre um decaimento. 

 Os ramos são segmentos provenientes de uma junção, portanto, elementos 

intermediários mais complexos que segmentos isolados. Por isso, tendem a aumentar 

com a formação das estruturas tubulares até alcançar um pico e passam a diminuir, 

posteriormente. Assim, essa diferença no comportamento dos grupos quanto ao número 

de ramos é indicativa de que as estruturas tubulares se formam em proporções próximas, 

porém diferentes, sendo que o grupo HUVEC apresenta uma menor taxa de formação e 

alcança um pico não pela formação das estruturas, mas sim pela desintegração das 

mesmas. 
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Figura 37: Quantificação do número de ramos em 4 time-points (2h, 4h, 7h e 10h). Ensaio 
com células HUVECs tratadas com veículo/PBS (HUVEC) e tratadas com diferentes grupos 
de EVs (EVsMSCs, EVmiR, EVmiR210 e EVmiR135b). 

Esses dados, que indicam a formação de estruturas tubulares, são apoiados 

pelos resultados obtidos pela análise do número de nós, segmentos, junções, malhas 

e comprimento total dos segmentos. Como é possível observar na Figura 38, todas 

as estruturas avaliadas apresentaram um comportamento similar dentro do mesmo 

grupo, com exceção dos parâmetros no intervalo de 4 horas das EVsMSCs, que sofre 

pequenas variações e do número de malhas para o grupo HUVEC, o qual sofre um 

declínio após 10 horas ao invés de ascender, como ocorreu nos outros parâmetros 

para esse grupo. 

 De fato, o número de malhas do grupo HUVEC foi o único parâmetro que se 

comportou semelhante a todos os demais parâmetros dos grupos experimentais 

avaliados, no qual se observou um aumento do número de estruturas até um pico no 

intervalo de 7 horas, seguido de um declínio no intervalo de 10 horas. Os demais 

parâmetros do grupo HUVEC obedecem a um padrão diferente, com aumento dos 

valores dos elementos analisados até o último período avaliado. Além disso, o grupo 

HUVEC foi o que apresentou menores valores para todos os elementos analisados, 

caracterizando uma menor formação de estruturas tubulares se comparado com os 

demais grupos.  

Ainda observando a Figura 38, nota-se que os grupos EVsMSCs, EVmiR e 

EVmiR135b possuem valores semelhantes para os parâmetros analisados, dos quais 

o miR135b apresenta, de forma sutil, um maior número de estruturas, seguido pelo 
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EVmiR e pelo EVsMSCs. Já o grupo EVmiR210 destaca-se apresentando o maior 

número de estruturas entres os grupos para todos os parâmetros analisados, 

especialmente no número de malhas. 

 

Figura 38: Estruturas tubulares consideradas complexas em 4 time-points (2h, 4h, 7h e 10h). 
Ensaio com células HUVECs tratadas com veículo/PBS (HUVEC) e tratadas com diferentes 
grupos de EVs (EVsMSCs, EVmiR, EVmiR210 e EVmiR135b). Dados do experimento em 
triplicata. Barras representam o desvio padrão. 

Como comentado anteriormente, há um pico no número de estruturas no intervalo 

de 7 horas. Ao se atentar a esse período de observação, o grupo EVmiR210 destaca-se 

com os valores mais altos para todos os parâmetros considerados estruturas complexas, 

como pode se observar nos gráficos de barra apresentados na Figura 39. Adicionalmente, 

apensar do número amostral baixo (n=3), ao se analisar estatisticamente os dados dos 

parâmetros analisados no intervalo de 7 horas com o teste estatístico ANOVA One-Way 

e correção de Bonferroni, verifica-se diferença estatisticamente significante entre os 

grupos HUVEC e EVmiR210 para 7 dos 9 parâmetros, uma diferença estatisticamente 

significante entre os grupos HUVEC e EVmiR135b para 4 dos 9 parâmetros (Tabela 15) e 

dois parâmetros (número de segmentos isolados e número de extremidades) não 

apresentaram valores estatisticamente significativos na comparação entres os grupos 



81 
 

experimentais. Assim, com base nos dados obtidos e análises estatísticas, é possível 

considerar o grupo EVmiR210 como o grupo experimental estudado que apresentou a 

maior formação de estruturas tubulares. 

 

 
Figura 39: Quantificação de estruturas tubulares consideradas complexas no intervalo de 7 horas. 
Ensaio com células HUVECs tratadas com veículo/PBS (HUVEC) e tratadas com diferentes 
grupos de EVs: EVsMSCs, EVmiR, EVmiR210 e EVmiR135b. Dados obtidos de experimento em 
triplicata para cada grupo. Resultados obtidos pelo teste estatístico ANOVA One-Way e a correção 
de Bonferroni, utilizando o software Gaphpad Prism 8. Barras representam o desvio padrão. (* = 
p-value < 0,05 em relação ao grupo HUVECs. ** = p-value < 0,05 em relação ao grupo HUVECs 
e ao grupo EVsMSCs). 
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Tabela 15. Relação de parâmetros analisados na formação de estruturas tubulares no intervalo 
de 7 horas que obtiveram diferença estatisticamente significante. 

 

Comparação dos dois grupos controles (HUVEC e EVsMSCs) com os grupos tratados com EVs derivadas de células 
modificadas com vetor lentiviral (EVmiR, EVmiR210 e EVmiR135b). “p“= p-value, probabilidade de significância. Valores 
de p-value ≤ 0.05 foram considerados estatisticamente significativos. Relações que não apresentaram resultado 
estatisticamente significativos estão representadas com “x” e as relações com resultado estatisticamente significante 
apresentam o valor do p-value obtido e estão com fundo em cinza claro. Dados do experimento em triplicata. Resultados 
obtidos pelo teste estatístico ANOVA One-Way e a correção de Bonferroni, utilizando o software Gaphpad Prism 8. 

 

5. DISCUSSÃO 

As MSCs têm sido empregadas amplamente na terapia experimental para o 

tratamento de doenças humanas, resultando em diversas evidências do seu importante 

papel na regeneração do tecido lesionado, principalmente por meio da sua ação parácrina 

e vesículas secretadas. [6,12] Foi demonstrado que MSCs estão presentes essencialmente 

em todos os órgãos e tecidos murinos adultos, sendo uma de suas maiores fontes a 

medula óssea. [108]  Dentre as formas de isolamento das MSCs, o método de adesão ao 

plástico é amplamente utilizado, sendo o método pelo qual essas células foram isoladas 

em uma das suas primeiras descrições, em 1976 por Friedenstein[109], antes ainda de 

possuírem a nomenclatura atual. [110,111] 

As células aderentes derivadas da medula óssea de camundongos são mais 

heterogêneas em comparação às de humanos e contêm uma alta porcentagem de 

EVmiR EVmiR210 EVmiR135b

HUVEC p = 0,0321 p = 0,0006 p = 0,0115

EVsMSCs x p = 0,0423 x

HUVEC x p = 0,0011 p = 0,0205

EVsMSCs x x x

HUVEC x p = 0,0055 x

EVsMSCs x p = 0,0337 x

HUVEC x p = 0,0023 x

EVsMSCs x x x

HUVEC x p = 0,0339 x

EVsMSCs x x x

HUVEC x p = 0,0087 p = 0,0427

EVsMSCs x x x

HUVEC x p = 0,0399 p = 0,0196

EVsMSCs x x x

HUVEC x x x

EVsMSCs x x x

HUVEC x x x

EVsMSCs x x x
Número de Extremidades 

Número de Segmentos 

Comprimento Total de Segmentos 

Comprimento Total de Ramificações 

Número de Ramos 

Número de Segmentos Isolados 

PARÂMETRO
GRUPOS EXPERIMENTAIS

Número de Nós

Número de Junções 

Número de Malhas 
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células-tronco hematopoiéticas, o que pode levar à contaminação na preparação de 

MSCs, já que esses dois tipos de células coexistem no mesmo nicho na medula óssea.[111] 

Desta forma, para avaliar a homogeneidade das células existe a necessidade da 

realização de ensaios adicionais ao se isolar as MSCs. Uma estratégia bastante usada é 

a identificação de MSCs baseada na identificação de marcadores de superfície e na 

capacidade de diferenciação. [111] 

A primeira etapa do estudo consistiu em se obter as MSCs de camundongo. Assim, 

no presente trabalho foi possível isolar MSCs da medula óssea de camundongo Balb/C 

através da sua capacidade de se aderir ao plástico. As MSCs isoladas exibiram ausência 

dos marcadores CD34, CD45, CD11b, e apresentaram os marcadores CD73 e CD105, 

dentre os marcadores recomendados pela ISCT, [35,36] o que foi verificado por 

imunofluorescência e citometria de fluxo. Além disso, a população de células isoladas 

apresentou a capacidade de diferenciação em duas linhagens celulares (Figura 23), 

osteoblastos e adipócitos, resultados que provam que estas células são MSCs 

funcionalmente. 

O marcador CD34 está presente em células endoteliais e progenitores 

hematopoiéticos primitivos, o CD45 é um marcador geral para leucócitos e o CD11b é um 

marcador expresso em macrófagos e monócitos.[35] A população de células obtidas no 

presente projeto apresentou um valor ínfero (<1,6% - Figura 22) para esses três 

marcadores em citometria de fluxo, indicando ausência de células hematopoiéticas e 

homogeneidade na população de MSCs obtida.  

Adicionalmente, os marcadores de superfície CD73 e CD105, que são marcadores 

expressos por MSCs e suas progenitoras, apresentaram 35% e 61%, de marcação 

positiva por citometria (Figura 22), respectivamente. Esses valores estão dentro do 

esperado pois trata-se de uma cultura primária de MSCs, a qual conta com uma população 

heterogênea de células com diferentes capacidades de diferenciação e auto-

renovação.[104,108]  

Há evidências de MSCs possuírem diferentes propriedades e marcadores quando 

isoladas de tecidos diferentes e espécies diferentes. Por exemplo, as MSCs extraídas da 
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medula óssea de camundongos C57BL/6 exibem níveis elevados de CD34 (marcador de 

célula endotelial e progenitor hematopoiético) e nenhuma expressão de CD90 (antígeno 

de células do timo), enquanto MSCs humanas são negativas para CD34 e positivas para 

CD90. De forma semelhante, células isoladas de humanos e camundongos podem 

apresentar marcação de CD105 para aproximadamente 50% da população analisada 

(54,4% e 49,2% respectivamente), enquanto as células isoladas de ovino e caprino 

apresentaram uma marcação muito baixa (1,67% e 2,72% respectivamente). [110–112] 

Esses dados ilustram a necessidade da utilização de vários marcadores para MSCs e a 

heterogeneidade das populações isoladas.  

Em vista disso, também foi analisada a capacidade de diferenciação da população 

isolada, semelhante ao realizado por Keiko et al.[113] em outro trabalho realizado pelo 

nosso grupo de pesquisa. Supõe-se que as MSCs são responsáveis in vivo por 

estabelecer um nicho de células-tronco para suportar eventos hematopoiéticos e têm 

como característica marcante a capacidade de se diferenciar em múltiplas linhagens 

celulares, principalmente osteoblastos, condroblastos e adipócitos, o que também é um 

dos motivos pelos quais as MSCs foram exploradas como candidatas à terapia 

regenerativa.[35,112,114]  

Portanto, com base no que foi discutido e na morfologia, capacidade de adesão ao 

plástico, presença de marcadores positivos, ausência de contaminação por células 

hematopoiéticas e potencial de adipogênese e osteogênese, pode-se concluir que as 

células preparadas neste trabalho são majoritariamente MSCs.  

Como citado anteriormente, sabe-se que as MSCs desempenham seus efeitos 

benéficos por meio da secreção de um amplo repertório de fatores, incluindo fatores de 

crescimento, citocinas e EVs. A produção de EVs por MSCs é uma das mais eficientes 

entre os tipos celulares, sendo essas vesículas um importante mecanismo de 

comunicação intercelular, refletindo o status de suas células secretoras, e transferindo 

moléculas, como lipídios, proteínas, mRNA e miR para as células receptoras em 

condições fisiológicas e patológicas.[12,87,115] 
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Assim, após a obtenção das MSCs, as EVs foram isoladas do meio de cultura 

condicionado dessas células por ultracentrifugação, método que possibilita trabalhar com 

um grande volume de partida, não afeta o produto quimicamente e possui baixo custo 

operacional. [11,81] As EVs isoladas apresentaram diâmetros predominantemente até 250 

nm (Figura 28), o que é equivalente ao tamanho dos exossomos (40-150nm) e as 

microvesículas de menores diâmetros (~100nm-250nm).[4,11] 

As EVs analisadas possuíram ainda algumas partículas maiores que 250nm, o que 

é admissível e esperado. A obtenção de EVs purificadas em grande quantidade ainda é o 

principal desafio tecnológico, apesar de já existirem vários métodos validados (Tabela 3). 

A presença de algumas impurezas, bem como a obtenção de uma mistura de exossomos 

e MVs é o que ocorre geralmente durante a purificação por ultracentrifugação diferencial. 

[81,86] Também é possível inferir que as partículas do meio condicionado são provenientes 

das MSCs e não do meio de cultura utilizado, já que as partículas provenientes do meio 

de cultura não condicionado possuem diferente distribuição com a maioria das partículas 

maiores de 250nm (provavelmente agregados de proteínas e sais), bem como observa-

se uma concentração 20 vezes menor em comparação ao meio condicionado. 

Adicionalmente, as EVs isoladas apresentaram mais de 96% de marcação para as 

três tetraspaninas (CD9, CD63 e CD81 - Figura 31) em citometria de fluxo, sendo essas 

proteínas associadas a exossomos. Essas proteínas participam de eventos de 

penetração, invasão e fusão celular e estão associadas a biogênese dos exossomos, 

sendo as tetraspaninas CD9 e CD81 diretamente envolvidas na distribuição de cargas 

para exossomos e a tetraspanina CD63 associada a seleção endossomal de exossomos 

independente do complexo endossômico de triagem necessário para o transporte 

(ESCRT).[11,79,84] 

Portanto, esse conjunto de dados indicam que foi possível purificar pequenas EVs 

de MSCs, sendo essa enriquecida em exossomos, fração de EVs de importante interesse 

no presente trabalho por carrearem miRs.  

Os miRs presentes em EVs de MSCs estão relacionados às suas propriedades 

terapêuticas e é notório que miRs têm um importante papel na regulação de células 
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endoteliais e modulação da angiogênese, como o miR-148a, o miR-378 e o miR-532-5p 

encontrados em EVs de MSCs. [19,116,117] Além disso, miRs possuem múltiplos alvos, 

produzindo uma ação mais ampla do que siRNA (small interfering RNA), o qual é 

altamente específico com apenas um alvo de mRNA. Logo, é justamente essa capacidade 

dos miRs de agir sobre vários genes dentro de uma via de sinalização que os tornam alvos 

promissores para influenciar a complexa via da angiogênese. [19,118] 

Visto que durante a isquemia o tecido lesionado recebe menor quantidade de 

oxigênio e entra em um estado de hipóxia, uma via de interesse para a angiogênese é a 

via do HIF-1, principal fator que durante a hipóxia regula positivamente a expressão de 

mediadores pró-angiogênicos. Dentre os pró-angiomiRs conhecidos, o miR-210 e o miR-

135b são dois miRs altamente ligados ao controle do HIF-1 sendo, assim, alvos do 

presente estudo. [20,21] 

Visando uma maior expressão dos miRs de interesse nas MSCs, foram geradas 

três linhagens diferentes modificadas por vetor lentiviral, uma para a expressão do miR-

210, outra para a expressão do miR-135b e uma terceira como controle utilizado o 

lentivetor sem o cassete de expressão do miR, este auxilia a avaliar o efeito de transdução 

das MSCs pelo vetor lentiviral, o qual também contém o gene de resistência ao antibiótico 

puromicina e o gene de GFP. 

As três linhagens produzidas demonstraram resistência a puromicina e exibiram a 

expressão de GFP, confirmado tanto pela emissão de fluorescência (Figura 25) quanto 

pela marcação com o anticorpo anti-GFP (Figura 26), comprovando a modificação 

genética das MSCs pelo vetor lentiviral. O passo seguinte foi analisar o perfil de expressão 

dessas células. Esse perfil foi apurado através da quantificação relativa por RT-qPCR de 

genes relacionados à angiogênese, fibrogênese e miogênese, bem como de miRs 

relacionados à angiogênese. 

Ao analisar os resultados obtidos para a expressão gênica das MSCs percebe-se 

que os genes Col3a1, Mstn e Fst tiveram seus níveis de expressão alterados decorrente 

da modificação das células e não da expressão do miR, já que os mesmos exibem uma 

regulação positiva nos 3 grupos de células transduzidas na Avaliação A (Tabela 12), sendo 
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que o grupo MSCmiR não foi modificado para a expressão de um miR. Esse dado também 

ressalta a importância do grupo controle MSCmiR no presente projeto para não ocorrerem 

falsas suposições. 

Assim, observando os valores do grupo MSCmiR bem como o FC e o valor de p 

para cada um dos demais genes, chegou-se à inferência de que apenas um gene teve 

diferença de expressão relacionada a expressão do miR, o gene Fst com regulação 

positiva (FC = 2,36) no grupo MSCmiR135b. O Fst regula a atividade da ativina, uma 

proteína importante para a imunidade, sistema reprodutivo, hematopoiese e na 

inflamação. A expressão desse gene pode estar aumentada no MSCmiR135b, pois o 

receptor de ativina A tipo 1 é um dos alvos preditos para o miR-135b, segundo o banco 

de dados público do Mouse TargetScan (versão 7.1, http://www.targetscan.org). Portanto, 

ao influenciar a expressão da ativina que está relacionada ao Fst, pode se ter induzido 

sua regulação positiva. 

O Fst tem se mostrado angiogênico em tumores em diversos estudos, bem como 

em observações in vitro destacam que esse gene em conjunto com VEGF facilita a 

formação de novos vasos sanguíneos.[124,125] Na miogênese, a folistatina tem um papel 

importante porque ela é antagonista da miostatina, a qual é o principal inibidor do 

crescimento muscular.[126] A administração de folistatina tem trazido efeito terapêutico 

relevante para atrofia muscular espinhal em modelo animal.[127] Assim, o aumento da 

expressão de Fst pode representar promoção importante para angiogênese e miogênese.  

Além da variação no nível de expressão do Fst também foram encontrados 6 miR 

com níveis de expressão alterados decorrente da modificação genética das MSCs com o 

miR-210 ou miR-135 (Tabela 13). As células do grupo MSCmiR210 tiveram uma regulação 

positiva do miR-296, miR-210-5p e miR-210-3p, e regulação negativa do miR-221. Já no 

grupo MSCmiR135b observou-se regulação positiva do miR-210-5p, do miR-135b-5p e do 

miR-135b-3p. 

É interessante notar que no grupo MSCmiR210 houve uma regulação positiva de 

ambos miR-210-5p e miR-210-3p na avaliação A (FC = 2,12 e 4,43), indicando o aumento 

de expressão do miR-210. No entanto, o grupo MSCmiR também apresentou maior 
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expressão das duas formas do miR-210 (FC = 1,59 e 1,78), embora menor que o grupo 

MSCmiR210. Em decorrência disso, na avaliação B nota-se apenas a regulação positiva 

do miR-210-3p no grupo MSCmiR210. Apesar disso, nesse caso ainda é possível inferir 

que houve um aumento de expressão do miR-210, em ambas as formas, nas MSCs 

modificadas com o vetor lentiviral para expressão de miR-210, indicando sucesso da 

estratégia utilizada. 

Também se observa que o aumento da expressão do miR-210 levou a um pequeno 

aumento na expressão do miR-296 (FC = 1,35) e a regulação negativa do miR-221 (FC = 

0,51) em MSCmiR210.  Para o miR-296, embora o FC esteja abaixo de 2, é possível notar 

uma variação significativa para esse miR tanto na avaliação A quanto na avaliação B, 

sendo assim, considerado positivamente regulado. O miR-296 atua na redução da 

expressão do substrato de tirosina quinase regulado pelo fator de crescimento de 

hepatócitos (HGF), o que leva a uma maior expressão do receptor 2 do VEGF (VEGFR2) 

e do receptor beta do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGFR-β), 

consequentemente promovendo a angiogênese.[131] Esse aumento da expressão de miR-

296 pode estar relacionado com a via do VEGF, já que esse também é um dos genes 

regulados pelo miR-210.  

Já o miR-221 apresentou pouca variação na avaliação A (FC = 0,95) em 

MSCmiR210, porém, ao se levar em consideração os níveis de expressão para o grupo 

MSCmiR (FC = 1,86), vemos que na avaliação B o seu FC para o grupo MSCmiR210 foi 

FC = 0,51. Assim, é possível inferir que houve uma regulação negativa do miR-221 no 

grupo MSCmiR210. Esse miR é um anti-angiomiR envolvido na remodelação vascular e 

atua silenciando o receptor c-KIT e diminuindo o nível de expressão de VEGFR2. Portanto, 

menores níveis de expressão de miR-221 estão relacionados a um ambiente mais propício 

a angiogênese.[18]  

Assim, ao se observar o contexto dos miRs nas células MSCmiR210 é possível 

notar uma maior disposição a expressar o VEGF, embora não tenha sido observado 

aumento significativo de Vegfa (um dos fatores de crescimento da família do VEGF) na 

análise de sua expressão gênica (Tabela 12), pois o miR-296, o miR-221 e o miR-210 
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estão envolvidos na via do VEGF, sendo que a diminuição do primeiro e o aumento dos 

dois últimos estão relacionados com um maior nível de expressão do VEGF. 

Além disso, ao se observar os níveis de expressão de miRs no grupo 

MSCmiR135b, as duas formas do miR-135b se destacam com FC > 60 nas avaliações A 

e B com p próximo de 0,05 (Tabela 13), o que pode ser considerado significativo. Esse 

valor elevado de FC provavelmente ocorre devido à ausência ou baixa expressão do miR-

135b nas MSCs em condição fisiológica normal, já que seus valores de Ct de miR-135b 

nas MSCs-X foram muito elevados, evidenciado pelas observações A e B na Tabela 13. 

Dessa forma, como esse miR possui uma expressão muito baixa nas MSCs, pequenas 

variações se tornam proeminentes levando a essa grande variação do FC. Adicionalmente 

esse fato comprova que a modificação das células para expressarem miR-135b foi bem-

sucedida.  

O grupo MSCmiR135b também apresentou uma variação positiva para o miR-210-

5p nas avaliações A e B (FC = 3,29 e 2,07). Sabe-se que o aumento de HIF leva ao 

aumento do miR-210, e o principal alvo do miR-135b é o FIH, que promove o aumento da 

expressão de HIF, assim, é esperada uma relação entre esses dois miRs.[21] Os resultados 

da expressão gênica do Vegfa e Hif1a (Tabela 12), embora não significativos, corroboram 

com os dados obtidos para os miRs no grupo MSCmiR135b, podendo indicar a produção 

de mais fatores angiogênicos por essas células. 

É importante saber o perfil de expressão gênica e de miRs das MSCs utilizadas, 

pois as EVs isoladas tendem a apresentar um perfil específico e semelhante a suas células 

produtoras, principalmente os exossomos, considerados espelhos de suas células 

progenitoras. Porém, apenas com o perfil das MSCs é difícil deduzir qual será a verdadeira 

bioatividade e conteúdo de suas vesículas, pois a biogênese das EVs é complexa. Apenas 

recentemente começaram a ser elucidados detalhes de como a biogênese de EVs ocorre, 

indicando o envolvimento de diversos mecanismos especializados na seleção do seu 

repertório e arranjo específico de moléculas bioativas de acordo com sinais e estímulos 

que a célula recebe.[11,79] 
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As EVs isoladas das quatro linhagens de MSCs, os dois grupos controles 

(EVsMSCs e EVmiR) e os dois grupos amostrais (EVmiR210 e EVmiR135b), não 

apresentaram diferenças relevantes na análise por NTA (Figura 30 e Tabela 11), pois 

aproximadamente 62% de partículas tiveram um diâmetro médio de 179nm. Esse 

resultado demonstra uma boa uniformidade no isolamento das amostras. O presente 

trabalho optou por trabalhar com uma população mista de exossomos e MVs pois a 

maioria dos trabalhos publicados com EVs enfocam o seu potencial biológico e não suas 

origens, tornando incerto quais subclasses de vesículas são responsáveis por um 

determinado efeito.[79] Além disso, a separação destas duas populações requer 

processamentos adicionais mais complexos, o que costuma gerar uma perda significante 

da quantidade do produto final. 

Adicionalmente, para uma melhor caracterização das EVs isoladas, foi analisada a 

presença de angiomiRs nas vesículas provenientes das quatro linhagens de MSCs. 

Observou-se que nas três linhagens de MSCs modificadas houve uma redução de 

praticamente todos os miRs em comparação com as vesículas de células não modificadas, 

com exceção do miR-15a e do miR-135b-5p (Tabela 14). Contudo, o miR-15a teve uma 

expressão muito baixa nas EVsMSCs (Ct > 41) e valores de p não significativos para 

EVmiR e EVmiR135b, portanto, tornando os seus valores pouco representativos. Em 

contraste, apesar do miR-135b-5p também apresentar uma baixa expressão nas 

EVsMSCs, esse miR aparece positivamente regulado e com p < 0,03 nas avaliações A e 

B para grupo EVmiR135b (Tabela 14), indicando um aumento estatisticamente 

significativo do miR-135b-5p nessas vesículas. 

Já o aumento de miR-210 no grupo EVmiR210 foi menos evidente, por dois 

motivos. Um motivo é que as EVsMSCs possuem naturalmente uma maior expressão de 

miR-210, fato também observável no nível de expressão de miR-210 nas células (MSCs-

X), o que torna as variações menos acentuadas. Outro motivo é que a modificação das 

MSCs pelo vetor viral parece ter ocasionado uma redução do miR-210 em suas EVs, pois 

o miR-210-5p apresenta regulação negativa com p ≤ 0,003 para as EVs das três linhagens 

de MSCs modificadas (avaliação A - Tabela 14). Assim, como o aumento de miR-210-5p 
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nas EVmiR210 foi menor que a redução gerada pela modificação da célula, o aumento 

desse miR ficou pouco evidente no grupo EVmiR210 embora tenha ocorrido. 

Esses resultados revelam que foi possível enriquecer as EVs com um miR de 

interesse, enquanto há a diminuição de outros miRs, indicando aplicabilidade da estratégia 

utilizada no presente trabalho ao modificar as células para a expressão do miR de 

interesse. Ademais, o grupo EVmiR210 também apresentou regulação negativa do miR-

221 (FC = 0,36; p = 0,041), espelhando as suas células progenitoras, as MSCmiR210, 

dados que também apoiam a estratégia utilizada. 

É preciso notar que apesar da análise de miRs nas EVs ter sido realizada com 

apenas uma amostra de cDNA, devido a dificuldades experimentais da obtenção de RNA 

das EVs, a amostra obtida é referente a EVs de um pool de meio condicionado, portanto, 

possui representatividade.  

Logo, o conjunto de resultados obtidos e discutidos nesta seção mostra que a 

modificação de MSCs com um determinado miR eleva especificamente a quantidade 

deste miR, corroborando a nossa hipótese de que a superexpressão de um determinado 

miR pela célula produtora deve enriquecer as EVs especificamente com este miR.  

A fim de validar os resultados de expressão gênica, foi realizado um ensaio de 

função biológica para avaliar o potencial das EVs das diferentes linhagens de MSCs 

produzidas. Então, foi realizado um ensaio de angiogênese utilizando HUVECs sobre uma 

matriz gelatinosa para visualizar como a presença das diferentes EVs podem influenciar 

a formação de estruturas tubulares por essas células endoteliais.  

As estruturas em estado intermediário, que representam formação ou 

desintegração, tendem a cair em todos os grupos durante o período de observação (Figura 

36). Esse dado aponta que no início do ensaio havia uma grande quantidade de estruturas 

tubulares em formação e, à medida que essas estruturas se tornavam mais complexas, a 

quantidade de segmentos isolados e extremidades diminuiu. Assim, foi observada uma 

boa formação de estruturas tubulares em todos os grupos, sendo que o grupo HUVEC 

alcançou seu limite no intervalo de 10 horas, pois o número de segmentos isolados e 
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extremidades voltam a aumentar, indicando que as estruturas complexas começaram a 

se desfazer. 

Esses dados são apoiados pelos resultados do número de ramos, que são 

elementos intermediários mais complexos que segmentos isolados. Esse parâmetro tende 

a aumentar com a formação das estruturas tubulares até alcançar um pico e passam a 

diminuir (Figura 37). No grupo HUVEC, o seu pico ocorre no intervalo de 4 horas, 

diminuindo sutilmente com 7 horas e voltando a aumentar com 10 horas, sugerindo que 

esse grupo alcança seu número máximo de ramos não pela formação, mas sim pela 

desintegração de estruturas tubulares mais complexas. 

Semelhantemente, ao se analisar as estruturas complexas é possível observar que 

todos os grupos apresentaram uma boa formação de estruturas tubulares, aumentando a 

quantidade de estruturas complexas até um pico no intervalo de 7 horas, seguido de um 

declínio no intervalo de 10 horas (Figura 38). A utilização de uma maior dose de EVs 

possivelmente poderia prolongar a formação de tubos, alcançando um pico mais tardio, 

no entanto, esse resultado está dentro do esperado, pois nesse tipo de ensaio o máximo 

da formação dos tubos ocorre entre 3 e 12 horas, seguido pela deterioração e apoptose 

das células endoteliais.[133] Essa dissociação das estruturas tubulares provavelmente 

ocorre porque as HUVECs necessitam de outras células para auxiliar na estabilização dos 

tubos, como pericitos, juntamente aos fatores de crescimento. 

Para todos os elementos analisados, o grupo HUVEC apresentou os menores 

valores, revelando um aumento no potencial angiogênico das células tratadas com EVs, 

o que era previsto por conta das propriedades angiogênicas de EVs de MSCs.[110,116] Já 

nos grupos tratados com EVs, a formação de estruturas tubulares em ordem crescente é 

EVsMSCs, EVmiR, EVmiR135b e EVmiR210, sendo que as HUVECs tratadas com 

EVmiR210 apresentaram o maior número de estruturas, enquanto os grupos com 

EVsMSCs, EVmiR e EVmiR135b possuem valores semelhantes. Além disso, embora o 

número amostral seja baixo (n=3), devido às dificuldades experimentais na obtenção de 

EVs em maiores concentrações, foi observado que no intervalo de 7 horas (pico da 

formação de estruturas tubulares) há diferença estatística entre os grupos HUVECs e 
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EVmiR210 em 7 dos 9 parâmetros analisados, bem como para em 4 dos 9 parâmetros 

entre os grupos HUVECs e EVmiR135b. 

Deste modo, a partir dos resultados obtidos é possível inferir que o grupo 

EVmiR210 levou a uma maior formação de estruturas tubulares, ou seja, possui um maior 

potencial angiogênico entre os grupos estudados. No entanto, é importante lembrar que a 

ação das EVs é dose dependente, como foi visto em outros trabalhos, como Hu et al.[71] e 

Gissi et al.[134], levantando a necessidade de futuramente testar outras doses de EVs para 

uma melhor compreensão sobre o efeito angiogênico das vesículas estudadas. 

Adicionalmente, para melhor elucidar a relação de dose e efeito, também seria 

necessária a realização de ensaios adicionais para determinar o valor absoluto desses 

miRs, o que não foi realizado nesse estudo. A ação do miR é dependente da concentração 

celular relativa do miRNA e do pool alvo total (razão miRNA: alvo) bem como da 

competição pelo alvo com RNAs endógenos.[135] Deste modo, apesar de utilizarmos os 

valores de FC para prever efeitos biológicos, esses podem ser amplamente variáveis, com 

alguns miRs que apresentem pequenas variações de expressão resultando em efeitos 

biológicos maiores que miRs com variações maiores de expressão. 

Portanto, uma vez que os dados obtidos no presente trabalho apontam para uma 

maior expressão natural do miR-210 nas MSCs em relação ao miR-135b, é possível que 

os valores FC do miR-210 para o grupo MSCmiR210/EVmiR210, embora sejam menores 

que os valores de FC obtidos para o miR-135b em MSCmiR135b/EVmiR135b, 

representem uma concentração maior de miR, resultando em um maior efeito biológico no 

ensaio de angiogênese, pois apenas a variação de expressão foi quantificada e não o 

valor absoluto desses miRs. 

Em suma, apesar das limitações experimentais encontradas no presente trabalho, 

os resultados obtidos revelam que a modificação das MSCs para a superexpressão de 

miR de interesse leva ao enriquecimento de suas EVs com esse miR e à diminuição de 

outros miRs, fato que ficou mais evidente no grupo EVmiR135b. Além disso, as EVs de 

MSCs modificadas possuem um maior efeito biológico (potencial angiogênico), 

principalmente o grupo EVmiR210, em comparação às EVs de MSCs não modificadas, o 
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que mostra proporcionalidade da atividade biológica em função da superexpressão do miR 

alvo. Esta hipótese e o resultado comprobatório são muito importantes para aplicação de 

EVs, principalmente exossomos, na medicina regenerativa, tanto para produção como 

para entendimento do processo regenerativo/reparativo por estas EVs. 

As MSCs possuem potencial terapêutico bem estabelecido na literatura e diversos 

estudos vêm apontando a utilização de suas EVs como uma estratégia promissora para o 

tratamento de diversas doenças, tanto em modelos animais como em ensaios clínicos. Ao 

se optar por uma terapia com EVs, desenvolve-se uma terapia livre de células, assim, 

reduzindo riscos inerentes como transformação neoplásica, obstrução de 

microvasculatura e rejeição imunológica.[9,116] Além disso, EVs são relativamente fáceis 

de serem isoladas, possuem boa estabilidade e são pequenas, possibilitando atravessar 

barreiras biológicas, além de carregarem miRs, os quais têm despertado grande interesse 

devido à sua variedade de alvos e à capacidade de modulação gênica. [14,19,116] 

6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho mostra que as MSC modificadas com os vetores lentivirais 

LentimiRa-GFP-mmu-mir-210 e LentimiRa-GFP-mmu-mir-135b expressam maiores níveis 

dos miRs alvos. Essas MSCs modificadas secretam EVs enriquecidas com o miR alvo e 

decréscimo de outros miRs. Adicionalmente, as EVs das MSCs modificadas apresentam 

maior atividade angiogênica que as produzidas pelas MSCs não modificadas 

geneticamente, com destaque para as EVs provenientes de MSCs superexpressando o 

miR-210. 

O conjunto de resultados indica que a superexpressão de um miR alvo pela 

modificação genética de MSCs por lentivetores leva a superexpressão deste miR, que por 

sua vez, gera EVs enriquecidas com esse miR alvo apresentando atividades biológicas 

aumentadas. Os resultados alcançados são importantes para a utilização de EVs na 

medicina regenerativa, tanto na produção de EVs como para melhor entendimento da sua 

atuação em processos regenerativos e reparativos. 
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