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RESUMO 

A cultura de células animais é, actualmente, uma técnica amplamente utilizada em diferentes 
áreas, desde as ciências básicas da biologia celular e molecular, até áreas de investigação 
actualmente em pleno desenvolvimento, como sejam, a biotecnologia, toxicologia e o transplante 
de células para tratar diversas patologias, incluindo doenças neurodegenerativas. 

Um dos passos mais importantes na cultura de células é a desagregação dos tecidos 
(degradação da matriz extracelular (ECM)). Para este procedimento são utilizadas várias 
enzimas, sendo a tripsina a mais requisitada. 

As cardosinas são proteinases aspárticas (PAs), extraídas dos pistilos de Cynara cardunculus 
L., que clivam preferencialmente ligações peptídicas localizadas perto, ou entre resíduos com 
cadeias laterais volumosas e hidrofóbicas. Um trabalho recente demonstrou que as cardosinas 
têm um grande potencial como enzimas capazes de hidrolisar colagénios intersticiais. 

Este trabalho tem como objectivo principal a utilização das cardosinas no isolamento de 
neurónios corticais de cérebro de embrião de rato e a caracterização deste tipo celular do ponto 
de vista morfológico e fisiológico. 

Para o isolamento de neurónios, procedeu-se à dissecção do córtex cerebral de embriões de 
rato (E15-E16) em condições estéreis. Os tecidos foram tratados com uma solução de cardosinas 
(1mg/ml) de modo a dissociar os neurónios. O método foi realizado nas mesmas condições de 
um outro, utilizando tripsina (5mg/ml) como enzima dissociadora, sendo o estado fisiológico dos 
neurónios comparado entre eles. 

O método de isolamento optimizado, é rápido e de fácil realização. O isolamento de 
neurónios do córtex cerebral de embriões de rato, através de digestão com cardosinas, deu 
origem a maior número de células isoladas por córtex do que o isolamento através de digestão 
com tripsina. Imediatamente após o isolamento dos neurónios do córtex cerebral de embriões de 
rato, a viabilidade celular, determinada pelo método de exclusão do Tripan Blue, apresenta-se 
semelhante para as células isoladas com cardosinas ou com tripsina. Através da observação 
directa dos neurónios em cultura, por microscopia de contraste de fase, não se observaram 
diferenças significativas entre os dois métodos ao nível da diferenciação e das características 
fenotípicas dos neurónios isolados. Após 96 horas em cultura, verificou-se que os neurónios 
isolados com cardosina se apresentavam muito mais viáveis (aproximadamente 77%) do ponto de 
vista metabólico do que os isolados com tripsina. Os neurónios isolados com uma ou outra 
enzima reagem de modo bastante semelhante ao estimulo de despolarização com K+, libertando 
aproximadamente a mesma quantidade de [3H]GABA acumulado no seu interior. Apesar da 
quantidade de [3H]GABA libertado ser idêntico para os neurónios isolados com cardosinas ou 
com tripsina, ocorrem modificações na maneira como o neurotransmissor é libertado. Nos 
neurónios isolados com cardosina, a libertação ocorre sobretudo pela reversão do cotransportador 
2Na+/Cl-/GABA (independente de Ca2+), enquanto que apenas cerca de metade da libertação 
ocorre por exocitose (dependente de Ca2+). Por outro lado, nos neurónios isolados com tripsina, a 
libertação ocorre principalmente por um mecanismo de exocitose. 

Estes resultados dão ênfase à importância de levarmos em consideração a influência dos 
procedimentos de isolamento na caracterização das células. Assim, qualquer ensaio funcional, in 
vitro, com células isoladas com estas enzimas deve ser interpretado com cuidado, à luz de uma 
possível influência do procedimento de isolamento em funções particulares. 

O nosso método de digestão com cardosina, por si só ou em conjunto com outras enzimas, 
pode ser útil para isolar células a partir de tecidos onde outras enzimas não são eficazes, dando 
origem a populações de células perfeitamente viáveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Cultura De Tecidos 

1.1.1 História e Fundamentos 

As primeiras experiências de cultura de tecidos foram divulgadas no inicio do século XX 

por Harrison e visavam o estudo do comportamento de células animais (in vitro), livres das 

variações sistemáticas que podem surgir in vivo como resposta homeostática ou resultantes de 

stress experimental (Freshney, 1998). Como o nome indica (cultura de tecidos), a técnica foi 

desenvolvida primeiramente utilizando fragmentos de tecido intactos, observando-se 

crescimento celular somente na periferia resultante da migração das células e, ocasionalmente, 

de mitose naquele local. Uma vez que este tipo de cultura de células, a partir de fragmentos 

primários de tecidos, dominou o assunto durante 50 anos é normal que a expressão “cultura 

de tecidos” se tenha afirmado, apesar da grande explosão nesta área que ocorreu a partir de 

1950, utilizar culturas de células isoladas. Neste trabalho, a expressão “cultura de tecidos” 

incluirá os conceitos “cultura de órgãos” e “cultura de células”. “Cultura de órgãos”  implicará 

a cultura tridimensional de tecidos não dissociados mantendo, assim, algumas ou todas as 

características histológicas dos tecidos in vivo. Por outro lado, “cultura de células” referir-se-á a 

culturas derivadas de células isoladas a partir de tecidos, culturas primárias ou de linhas 

celulares, através de dissociação enzimática, mecânica ou química. 

Harrison, nas suas experiências, utilizou o sapo como origem dos tecidos que usou. A 

sua escolha terá recaído num anfíbio talvez por estes serem animais de “sangue frio” 

(poiquilotérmicos) não necessitando, por isso, de incubar os tecidos. Outra das razões 

possíveis para a sua escolha, terá sido possivelmente, o facto de a regeneração de tecidos ser 

mais comum nos invertebrados inferiores. Ele terá pensado que o crescimento celular 

ocorreria mais facilmente  neste tipo de animais do que nos vertebrados superiores (Freshney, 

1998). Os investigadores posteriores foram seguindo vários critérios para a escolha dos 

animais a utilizar, de acordo com os requisitos das experiências que realizavam. O 

desenvolvimento das ciências médicas estimulou a utilização de animais de sangue quente 

(homeotérmicos) nos quais o desenvolvimento normal e patológico se assemelhava mais ao 

humano. O ovo de galinha começou a ser alvo de muitos estudos, visto que dele se poderiam 

obter diferentes tipos de tecidos, os quais, na sua maioria, cresciam bem em cultura. No 
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entanto, a criação de animais com fins experimentais, especialmente ratos geneticamente 

puros, colocou os mamíferos na linha da frente como material favorito. Enquanto os 

embriões de pinto poderiam fornecer uma grande diversidade de tipos celulares, os tecidos de 

roedores possibilitavam a obtenção de linhas celulares contínuas e de diversos tumores 

prontos a serem transplantados. Os desenvolvimentos tecnológicos a nível genético, 

nomeadamente a produção de ratos transgénicos (Beddington, 1992; Peat et al., 1992; Rowse et 

al., 1998), juntamente com um profundo conhecimento das bases genéticas do rato, levaram a 

que este fosse escolhido como espécie favorita para a produção de culturas de células 

(Freshney, 1998). 

 

1.1.2 Áreas de Interesse 

As áreas de investigação que de algum modo beneficiaram e continuam a beneficiar da 

utilização de culturas de tecidos estão sumariadas na Figura 1.1. 

 

O desenvolvimento da cultura de tecidos, como sendo uma área de investigação moderna 

e sofisticada, deve-se sobretudo às necessidades de dois ramos da investigação médica: o 

desenvolvimento de vacinas antivirais e a procura, crescente, de conhecimentos sobre 

neoplasias (Freshney, 1998). Além destas duas forças motrizes, outras áreas de investigação 

IINNTTEERRAACCÇÇÕÕEESS  CCÉÉLLUULLAA//CCÉÉLLUULLAA::  
MMoorrffooggéénneessee,,  cciinnééttiiccaa  ddaa  pprroolliiffeerraaççããoo  cceelluullaarr,,  ccooooppeerraaççããoo  

mmeettaabbóólliiccaa,,  aaddeessããoo  cceelluullaarr,,  mmoobbiilliiddaaddee,,  iinntteerraaccççõõeess  ddaa  
mmaattrriizz  eexxttrraacceelluullaarr,,  iinnvvaassããoo;;  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  IINNTTRRAACCEELLUULLAARR::  
TTrraannssccrriiççããoo  ddee  DDNNAA,,  ssíínntteessee  pprrootteeiiccaa,,  mmeettaabboolliissmmoo,,  
cciicclloo  cceelluullaarr,,  ddiiffeerreenncciiaaççããoo,,  aappooppttoossee;;  

PPRROODDUUTTOOSS  CCEELLUULLAARREESS::  
SSeeccrreeççããoo,,  pprroocceessssaammee 

ttoo  cceelluullaarr,,  
bbi ll i   

FFLLUUXXOO  IINNTTRRAACCEELLUULLAARR::  
RRNNAA,,  rreecceeppttoorreess  hhoorrmmoonnaaiiss,,  
mmeettaabboolliittooss,,  
CCaa22++,,  ttrraannssdduuççããoo  ddee  ssiinnaaiiss,,  ttrrááffeeggoo  
mmeemmbbrraannaarr;;  

IINNTTEERRAACCÇÇÕÕEESS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS::  
IInnffeeccççããoo,,  aaccççããoo  ddee  ddrrooggaass  ,,  
iinntteerraaccççõõeess    
lliiggaannddoo  //rreecceeppttoorreess,,  cciittoottooxxiicciiddaaddee,,  
mmuuttaaggéénneessee,,  ccaarrcciinnooggéénneessee;;  

GGEENNÉÉTTIICCAA::  
AAnnáálliissee  ggeennééttiiccaa,,  

ttrraannssffeeccççããoo,,  iinnffeeccççããoo,,  
ttrraannssffoorrmmaaççããoo,,  
iimmoorrttaalliizzaaççããoo,,  

sseenneessccêênncciiaa;;  

Figura 1.1: Algumas áreas de investigação e de interesse comercial que beneficiam da cultura de tecidos 
(adaptado de Freshney, 1998). 
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ficaram intimamente relacionadas com a cultura de tecidos e, em alguns casos, tornaram-se 

totalmente dependentes desta técnica. 

O aparecimento de técnicas de fusão celular (Littlefield, 1964) e de manipulação genética 

(Merril & Geier, 1971; Horst et al., 1975; Maniatis et al., 1978; Sambrook et. al., 1989) 

estabeleceu o uso de células somáticas como sendo uma componente fundamental na análise 

genética dos animais superiores, incluindo do Homem. Estas novas técnicas permitiram 

adquirir conhecimentos básicos sobre o controlo da transcrição genética levando ao 

aparecimento de uma vasta gama de novas tecnologias, resultantes da capacidade de inserção 

de genes em células procarióticas. Deste modo, foi possível produzir muitas substâncias com 

aplicação médica como, por exemplo, hormonas de crescimento e insulina humanas. Contudo, 

as células procarióticas apresentam algumas limitações como, por exemplo, a ausência de 

modificações pos-traducionais, como a glicosilação. Este facto permitiu verificar que a 

utilização de células de mamíferos poderia ser mais eficaz neste tipo de aplicações. A inserção 

de genes específicos em células humanas normais, de modo a transforma-las em linhas 

celulares contínuas e produtoras de drogas com aplicação farmacêutica, teve um efeito 

profundo na indústria farmacêutica. 

Outras áreas nas quais a cultura de tecidos adquiriu grande importância são, por exemplo, 

os estudos de interacção celular e dos mecanismos de controlo intracelular nos processos de 

diferenciação e desenvolvimento celular (Auerbach & Grobstein, 1958; Rodemann et al., 1991; 

Jessel & Melton, 1992), bem como, a análise  da função neurológica (Kingsbury et al.,1985; 

Snyder et. al.,1992; bibliografia). Contudo, a investigação neurológica não conseguiu, ainda, 

retirar tantos benefícios da utilização deste tipo de técnicas, como outras áreas referidas acima, 

uma vez que a proliferação de neurónios in vitro não foi ainda conseguida sem recurso a células 

transformadas. Isto é o que acontece na maioria dos estudos sobre diferenciação de células 

neuronais nos quais são usadas linhas celulares de neuroblastos (Augusti-Tocco & Sato, 1969; 

Liebermann & Sachs, 1978; Littauer et al., 1979) ou híbridos de células da glia com neurónios 

(Minna et al., 1972; Minna & Gilman, 1973). Esta continua a ser uma área de investigação 

intrigante e com muitos problemas por resolver (Freshney, 1998). 

As técnicas de cultura de tecidos também têm sido usadas em muitas aplicações que, 

apesar de rotineiras, são de grande importância tanto na medicina como na indústria. Por 

exemplo, a análise cromossómica  de células do líquido amniótico, recolhidas através de 

amniocentese, podem revelar doenças genéticas nos bebés antes do parto. Podem, também, 

ensaiar-se infecções virais usando para tal, células alvo apropriadas às condições experimentais 
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requeridas bem como, medir o efeito de determinados compostos farmacêuticos (Bernson et 

al., 1987; Swift et al., 1999) e de potenciais agentes poluentes, em células em cultura. 

O transplante de células é um novo campo de investigação com um enorme potencial no 

tratamento de várias doenças. Entre as suas utilizações destacam-se o tratamento de diabetes 

(Swift et al., 1999), falha hepática, falha cardíaca (Watzka et al., 2000), danos na cartilagem de 

articulações (Yildiz et al., 1999), doenças neurodegenerativas e a reposição de pele (em caso de 

queimaduras) (Thomas et al., 1999). 

Actualmente, em algumas unidades de queimados, tornou-se uma prática clínica comum e 

aceite retirar algumas células da pele de um paciente, através de uma biopsia, propagá-las em 

cultura e transplantar essas mesmas células para áreas da pele com queimaduras graves (Boyce 

& Hansbrough, 1988; Boyce et al. 1999; Boyce, 2001; Boyce & Warden, 2002; Boyce et al. 

2002). 

Com a capacidade de inserir genes normais em células geneticamente deficientes, tornou-

se possível transplantar células “corrigidas” para pacientes com determinados problemas 

genéticos(Rosenfeld et al., 1992; Sondhi et al.,2001; Hidaka et al.,2002).   

As perspectivas de implantar células normais de tecidos embrionários ou adultos 

compatíveis ou células geneticamente modificadas a partir do próprio paciente, são agora 

muito reais. À medida que as barreiras tecnológicas vão sendo ultrapassadas, vão surgindo as 

questões éticas. Já foi demonstrada a capacidade de implantar neurónios fetais normais em 

humanos com a doença de Parkinson. Cabe agora à sociedade decidir até que ponto poderá 

ser usado material fetal ou embrionário para estes fins. 

 

1.1.3 Vantagens  

As duas maiores vantagens que advêm do uso de cultura de tecidos são o controlo do 

ambiente físico-químico (pH, temperatura, pressão osmótica, concentração de O2 e de CO2, 

etc.), que pode ser feito de modo bastante preciso e das condições fisiológicas (concentração 

de nutrientes, hormonas, factores de crescimento, et.), que podem ser mantidas relativamente 

constantes, apesar de nem sempre poderem ser definidas (Tabela 1.1) (Freshney, 1998).  

O controlo preciso das condições fisiológicas e do ambiente físico-químico a que as 

células são expostas permite uma maior reprodutibilidade das experiências e, 

consequentemente, uma melhor validação dos resultados (Brewer, 1992). 
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Tabela 1.1: Vantagens da cultura de tecidos 

Ambiente físico-químico Controlo de pH, temperatura e osmolaridade 

Condições fisiológicas Controlo hormonal, concentração de nutrientes 

Microambiente Regulação da matriz, interacção célula-célula 

Homogeneidade celular Meio selectivo, clonagem 

Caracterização Citologia, imunomarcação 

Preservação N2 liquido 

Validação e acreditação Origem, historia, pureza 

Réplicas e variabilidade Quantificação 

Economização de reagentes Volumes reduzidos, acesso directo, baixos custos 

Controlo de C x T Definição de doses, concentração e tempos 

Mecanização Robótica 

Redução no uso de animais Farmacêutica, cosméticos, citotoxicidade  
 

Outra das vantagens da cultura de tecidos tem sido posta em evidência em trabalhos 

recentes (Bhadriraju & Chen, 2002) e baseia-se na capacidade de controlar o microambiente 

das células em cultura, nomeadamente, as interacções que estas fazem com a matriz 

extracelular e interacções intercelulares. É sabido que as células modificam o seu fenótipo de 

acordo com o ambiente em que se encontram. Com a capacidade de modificar o 

comportamento celular, através da manipulação do seu ambiente extracelular, e 

posteriormente replicar estas culturas, podem-se obter modelos in vitro  mais eficazes e mais 

económicos ( Kessler et al., 2001; Bhadriraju & Chen, 2002). 

Um dos aspectos que favorece a cultura de células é a possibilidade de se obter um grande 

número de células a partir de pequenas quantidades de tecido (Yildiz et al., 2001). Isto é de 

importância vital quando se tem pequenas quantidades de tecido para se estudar, como por 

exemplo tecidos tumorais. 

Os tecidos são invariavelmente heterogéneos. As réplicas de amostras, mesmo que 

provenientes do mesmo tecido, variam nos tipos celulares que as constituem. Após uma ou 

duas subculturas a população de células assume uma constituição homogénea (ou pelo menos 

uniforme) de células melhor adaptadas a determinadas condições de cultura (resultado de 

pressão selectiva). Assim, cada réplica da amostra inicial será idêntica, e as suas características 

serão perpetuadas durante várias gerações, ou indefinidamente se a linha celular for 
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armazenada em N2. Uma vez que os replicados, são virtualmente idênticos, a necessidade  de 

análise estatística da variância é menor (Freshney, 1998). 

As culturas podem ser expostas a concentrações baixas e definidas de um determinado 

reagente, ou agente farmacológico (Brewer, 1997) que assim, tem acesso directo à célula alvo. 

Consequentemente, é necessária menor quantidade de reagentes do que em estudos in vivo, nos 

quais cerca de 90 % são perdidos na excreção e distribuição por outros tecidos que não os sob 

estudo. 

Testes de “screening” com muitas variáveis e muitas réplicas são mais baratos e evitam as 

questões legais, morais e éticas da experimentação animal (Freshney, 1998). 

É natural pensar que ao preferir-mos as culturas de células em detrimento de sistemas de 

órgãos, tecidos ou mesmo de organismos intactos, estamos a perder toda a complexidade que 

os sistemas in vivo apresentam. Realmente, esta é, na maioria das vezes, a grande desvantagem 

dos sistemas in vitro. Porém, com os esforços conjuntos de investigadores desta área, têm-se 

desenvolvido métodos capazes de cultivar células aparentemente semelhantes às que ocorrem 

nos sistemas in vivo, permitindo, assim, estudar fenómenos naturais como, por exemplo, a 

reepitelização (Kim et al., 2000), metabolismo (Baldwin & Jesse., 1991), divisão celular (Gálfi 

& Neogrády, 2001), angiogénese (Lamzus et al., 1999), bem como fenómenos patológicos 

como, por exemplo, fibrose (Rodemann et al., 1991; Hussain et al., 1997), artrite reumatóide 

(Zimmermann et al., 2001), epilepsia (Xiang et al., 1996; Xiang et al., 1998), doença de 

Alzheimer (Turner et al., 1996) e doença de Parkinson (Li et al., 1997), entre outras. 

Nem sempre a perda de complexidade é uma desvantagem. Quando pretendemos estudar 

por exemplo, as interacções célula-célula, ou outro fenómeno a nível celular, ao preterir-mos o 

sistema animal, podemos cingir-nos às células alvo, sem as influências fisiológicas do animal 

(Watzka et al., 2000) e sem a perturbação das células adjacentes Driska et al., 1999). As células 

em cultura permitem, ainda, estudar uma única célula, por exemplo, através de “patch-clamp” 

(whole cell), ou aceder visualmente e continuamente a estudos morfológicos, tais como a 

neuritogénese (Brewer, 1997). 

 

1.1.4 Tipos de Cultura  

Existem três métodos para iniciar uma cultura: (1) Cultura de órgãos- implica a 

manutenção da estrutura característica do tecido in vivo, pelo menos em parte. Com este fim, o 

tecido é colocado na interface líquido- gás, que permite manter a sua forma esférica ou a 
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estrutura tridimensional (fig.1.2a); (2) Cultura primária de explantes- um fragmento de tecido é 

colocado na interface líquido- vidro (plástico), onde é promovida a migração celular no plano 

do substrato sólido (fig.1.2b); (3) Cultura de células- implica a dispersão do tecido, mecânica 

e/ou enzimaticamente, de modo a formar uma suspensão celular que poderá depois ser 

cultivada como uma monocamada aderente a um substrato sólido ou como uma suspensão de 

células no meio de cultura (fig.1.2c) (Freshney, 1998). 

As células isoladas são o sistema in vitro mais utilizado. Estes sistemas incluem culturas 

primárias (Tabela 1.2), linhas celulares, estirpes celulares e culturas mistas (vários tipos 

celulares). 

As culturas primárias são, muitas vezes, o sistema escolhido principalmente porque retêm 

as suas capacidades e propriedades durante o processo de isolamento e, consequentemente, 

mimetizam com maior rigor as respostas in vivo (Tyson & Stacey, 1992; Axel, et al., 2001). É 

sabido, por exemplo, que o aumento do número de passagens em cultura (número de vezes 

que as células são subcultivadas) induz o aumento do número de modificações fenotípicas 

(Zimmermann et al., 2001). As culturas mistas podem apresentar ainda vantagens 

relativamente a este  aspecto. No entanto, a sua complexidade requer mais esforços para 

optimizar as condições de cultura do que as vantagens que advêm da exactidão conseguida na 

tentativa de similar as respostas in vivo (Tyson & Stacey, 1992) 
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Tabela 1.2: Exemplos de culturas primárias e suas utilizações 

TTiippooss  ddee  ccéélluullaass  TTiippooss  ddee  eessttuuddooss  rreeaalliizzaaddooss  RReeffeerrêênncciiaass  

Fibroblastos Análise genética 

Fibrose renal 

Crescimento e características biossintéticas 

Fibrose pulmonar  

Caracterização do processo de cicatrização 

Artrite reumatóide 

(Littlefield, 1964); (Merril,1971) 

(Rodemann, 1991) 

(Bashey, 1992) 

(Hussain, 1997) 

(Boemi, 1999) 

(Zimmermann, 2001) 

Células da medula de rim Caracterização morfológica e fisiológica (Eveloff, 1980) 

Neurónios Caracterização de culturas em meio sem soro 

Apoptose e epilepsia  

Doença de Alzheimer 

Doença de Parkinson 

Envelhecimento, neuritogénese e regeneração 

Migração neuronal 

Desenvolvimento de novos métodos de análise 

Isquémia  

(Kingsbury, 1985) 

(Xiang, 1996); (Xiang, 1998) 

(Turner, 1996) 

(Li, 1997) 

(Brewer, 1997); (Brewer, 2001) 

(Maeda, 1998) 

(Fuller, 1998)  

(Jin, 2000) 

Células musculares lisas Farmacologia e electrofisiologia 

Fisiologia muscular 

Proliferação e diferenciação celular 

(DeFeo, 1985) 

(Driska, 1986) 

(Axel, 2001) 

Células alvéolares  Caracterização morfológica e fisiológica (Dobbs, 1986) 

Células epiteliais  Metabolismo 

Caracterização estrutural e funcional 

Divisão celular 

(Baldwin, 1991) 

(Torres, 1996) 

(Gálfi, 2001) 

Astrócitos  Neurotoxicidade  (Walum, 1995); (Wang, 2001) 

Células de Sertoli Morfologia e regulação hormonal (Majumdar, 1995) 

Linfócitos  Expressão de proteínas membranares  (Abuzakouk, 1996) 

Células endoteliais  Angiogénese , neovascularização  (Lamzus, 1999) 

Células de Leyding Caracterização da libertação de testosterona (Niedziela, 1999) 

Células β pancreáticas Farmacologia e transplante (Swift, 1999) 

Condrócitos Transplante de células 

Regulação de processos catabólicos em cartilagem 

(Yildiz, 2000); (Yildiz, 2001); 

(Stanton, 2002) 

Queratinócitos Processo de cicatrização (Kim, 2000); (Kim, 2001) 

 

Como pode ser constatado pela enorme variedade de células usadas e de linhas de 

investigação nos quais têm sido aplicadas, tem sido realizada uma grande quantidade de 

estudos em células in vitro. Portanto, é de estranhar que, até recentemente, pouco esforço 

tenha sido feito no sentido de validar estes sistemas. 
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1.1.5 Desagregação dos Tecidos 

Um bom isolamento celular implica que todo o procedimento seja realizado facilmente  

no menor tempo possível, seja reproduzível e dê origem a um grande número de células puras 

e viáveis (Schlenke et al., 1998). Deve-se, então, ter em conta todos estes factores aquando do 

desenvolvimento e optimização de um determinado método de isolamento. 

A desagregação de amostras de tecidos é um processo usual e um pré- requisito para 

muitos isolamentos de células, cultura de tecidos e procedimentos funcionais e analíticos 

(Abuzakouk, et al., 1996). 

O procedimento de isolamento celular envolve a remoção dos tecidos do animal, seguida 

da digestão da matriz extracelular (ECM) de modo a isolar as célular dos tecidos e, deste 

modo, obter uma população de células isoladas (Blinman, et al., 2000). O processo de digestão 

dos tecidos pode ser feito por acção mecânica (Tang et al., 2000), enzimática (Li et al., 1997; 

Szentesi et al., 1997) ou, mais frequentemente, por uma combinação das duas (Brewer, 1997; 

Freshney, 1998; Gersdorff et al., 1998; Curry et al., 2000). A acção mecânica, por si só, 

raramente é eficaz (Abuzakouk, et al., 1996). Além disso, estes métodos normalmente 

envolvem vários passos de lavagem e/ou processos de centrifugação em gradiente de 

densidade, os quais podem levar a uma perda adicional de células. Este pode ser um factor 

limitante, no caso de apenas estarem disponíveis pequenas quantidades de tecidos, como 

acontece na maioria dos estudos com células humanas (Curry et al., 2000). Está provado que o 

processo de isolamento por digestão enzimática aumenta o número de células obtidas, 

mantendo as características fenotípicas normais (Yildiz et al., 1999). Consequentemente, é 

necessário utilizar enzimas proteolíticas para optimizar os processos de obtenção de 

suspensões de células isoladas. 

A adesão intercelular nos tecidos é mediada por uma série de glicoproteínas designadas 

por CAMs (Cell Adhesion Molecules), algumas das quais são dependentes de cálcio 

(caderinas), sendo por isso sensíveis à acção de agentes quelantes tais como EDTA ou EGTA. 

Por este motivo, estes agentes são algumas vezes adicionados às enzimas para facilitar e 

melhorar a sua acção proteolítica (McDonald, et al., 1997; Worthington, et al., 1997; Combs, et 

al., 1999; Hybbinette, et al., 1999). 

A matriz extracelular (ECM) e as membranas basais das células também contêm outros 

tipos de proteínas, tais como colagénio, elastina, fibronectina, laminina e trombospondina 

(Axel, et al., 2001) que são sensíveis à acção de proteases. Além disso, também contêm 
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proteoglicanos (Axel, et al., 2001) (menos sensíveis à acção das proteases) que podem ser 

degradados por glicanases tais como hialuronidase e heparinase (Freshney, 1998).  

Também em processos in vivo, tais como fenómenos de migração celular (Maeda & Noda, 

1998; Kim et al., 2000; Axel, et al., 2001; Kim et al., 2001), processos de cicatrização (Boemi et 

al., 1999), angiogénese (Lamzus et al., 1999) e durante a menstruação (Schatz et al., 2000) a 

destruição de proteínas da matriz extracelular é essencial. Neste caso, esta destruição é levada a 

cabo por um grupo de enzimas designado por MMPs (Matrix Metalloproteinases). As MMPs 

constituem uma família de mais de 25 enzimas que elaboram ou degradam numerosos 

substratos pericelulares. Entre elas podemos destacar as colagenases (tipo 1, tipo 2, tipo 3 e 

tipo 4), gelatinases (tipo A, e tipo B) e as estromalisinas (tipo 1, tipo 2 e tipo 3). Os seus alvos 

incluem outras proteinases, inibidores de proteinases, factores de crescimento, receptores da 

superfície celular, CAMs e, virtualmente, todas as proteínas na matriz extracelular. Assim, tal 

como muitas das proteínas que as modificam, as MMPs influenciam muitos processos 

fisiológicos e patológicos, incluindo aspectos do desenvolvimento embrionário, morfogénese 

dos tecidos, cicatrização, doenças inflamatórias e cancro (Sternlicht & Werb, 2001). 

Para levar a cabo as suas funções normais (ou patológicas), as MMPs têm que estar 

presentes no tipo de células e espaço pericelular certos, no momento exacto, em quantidades 

certas e têm que ser activadas ou inibidas apropriadamente. Assim, a acção das MMPs é 

regulada finamente ao nível da tradução e póstraducionalmente, e também através dos seus 

activadores, inibidores (TIMPs) e da sua localização na superfície celular (Bigg et al., 2000; 

Sternlicht & Werb, 2001) (Figura 1.3). 

Nos tecidos animais, além das MMPs, também se encontram os seus inibidores naturais, 

como por exemplo os TIMPs (Tissue Inhibitors of Metalloproteinases) (Bigg et al., 2000; 

Sternlicht & Werb, 2001) e  a α-2macroglobulina (Sternlicht & Werb, 2001). Isto pode 

apresentar desvantagens aquando da utilização destas enzimas para a desagregação de tecidos 

para estabelecer culturas de células, uma vez que os seus inibidores naturais podem diminuir a 

sua actividade. Além disso, a utilização das MMPs fora do seu ambiente natural (como 

acontece para a dissociação de tecidos) pode causar outro tipo de problemas, pois está descrito 

que estas enzimas podem clivar proteínas não matriciais, por vezes impedindo a sua função 

biológica normal, ou então, dando origem a produtos de digestão com funções biológicas 

totalmente diferentes do normal (Sternlicht & Werb, 2001). 
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Figura 1.3: Esquema da regulação das MMPs. Os 
mecanismos de regulação das MMPs incluem 
sinais de indução e de supressão (1), tradução de 
sinais intracelulares (2), repressão e activação 
traducional (3), processamento pós-traducional  
(4), degradação de mRNA (5), activação 
intracelular de MMPs susceptíveis a furina (6), 
secreção constitutiva (7), secreção regulada (8), 
expressão na superfície celular (9), activação 
proteolítica (10), processamento e inactivação 
proteolítica (11), inibição proteica (12), 
localização na ECM (13), localização na superfície 
celular (14) e endocitose e degradação intracelular 
(15) (adaptado de Sternlicht & Werb, 2001). 

As enzimas usadas no isolamento de células, além de degradarem directamente a matriz 

extracelular, podem activar MMPs, as quais contribuem no processo de dissociação dos 

tecidos (Sebekova et al., 1999). 

As culturas de células podem ser iniciadas a partir de uma grande variedade de tecidos 

(embrionários, normais ou provenientes de tumores). Quando é possível escolher, os tecidos 

embrionários são o recurso mais simples para estabelecer este tipo de culturas (Worthington, et 

al.,1997), pois são mais facilmente desagregados e dão origem a uma maior quantidade de 

células com capacidade proliferativa do que tecidos de recém nascidos ou de adultos 

(Freshney, 1998). Nestes últimos, é necessário recorrer a procedimentos de desagregação mais 

severos, o que poderá destruir os componentes mais frágeis dos tecidos. Por exemplo, em 

tumores fibrosos é muito difícil obter dissociação completa com tripsina e simultaneamente, 

manter as células viáveis (Freshney, 1998). Por outro lado, sabe-se que o uso de células de 

animais adultos pode evitar a falta de determinadas proteínas que não são expressas em 

tecidos não totalmente desenvolvidos (embrionários) (Chew et al., 1998).  

A viabilidade e funcionalidade das células em cultura é significativamente dependente da 

idade do tecido dador e do método de dissociação enzimático (Watzka et al., 2000). 
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Apesar da maioria das vezes o isolamento resultar em células aparentemente saudáveis, 

sabe-se que o uso de enzimas para a digestão inicial de tecidos representa, pelo menos, uma 

situação de stress temporária para as células (Zimmermann et al., 2001). Porém, os danos 

provocados nas células nem sempre são fáceis de detectar, tornando difícil a avaliação do 

método que se está a usar. Apesar de tudo, têm-se feito esforços neste sentido, conseguido-se 

já detectar danos, tanto ao nível estrutural, nomeadamente em proteínas membranares 

(Abuzakouk et al., 1996; Racine-Samson et al., 1997; Chraibi et al., 1998; Curry et al., 2000; 

Watzka et al., 2000), como ao nível funcional, nomeadamente alterações nos mecanismos de 

sinalização celular (Szentesi et al., 1997; Blinman, et al., 2000) e redução da actividade de 

enzimas importantes para o bom funcionamento celular (Baldwin, et al., 1998). Além disso, 

muitas células após o isolamento tornam-se apoptóticas (Thomas et al., 1999; Watzka et al., 

2000). Estas alterações nas células poderão ter implicações ao nível funcional que implicam 

uma reinterpretação das experiências realizadas em sistemas de células isoladas com 

determinados métodos enzimáticos (Abuzakouk et al., 1996). O conjunto destas observações 

dá ênfase à importância de ter em consideração a influência dos métodos de isolamento na 

caracterização das células. 

Os procedimentos usados no isolamento de células a partir de tecidos devem ser 

desenhados de maneira a maximizar o número de células funcionalmente viáveis após a 

digestão (Worthington, et al., 1997). A viabilidade celular e o rendimento do isolamento estão 

intimamente relacionados verificando-se, geralmente, um compromisso entre estes dois 

parâmetros. A chave para um bom isolamento é encontrar um ponto de equilíbrio, jogando 

com a capacidade de digestão das enzimas e com a sua acção sobre a viabilidade celular 

(Worthington, et al., 1997). A capacidade de digestão relativa de algumas enzimas normalmente 

usadas em culturas de células é apresentada na figura 1.4. 

Geralmente, a melhor maneira de conseguir um bom isolamento celular consiste em 

utilizar uma solução de digestão simples e depois partir para soluções mais complexas 

(Freshney, 1998). 

Quando se tenta optimizar uma técnica de dissociação enzimática podem ocorrer várias 

situações: 

(i) baixo rendimento e baixa viabilidade:  excesso/ausência de dissociação dos 

tecidos e danos celulares. Deve mudar-se para uma enzima com menor poder de 

digestão e/ou diminuir a sua concentração (e.g. de tripsina para colagenase ou de 

colagenase  tipo 2 para colagenase tipo 1). 
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(ii) baixo rendimento e alta viabilidade: pouca dissociação dos tecidos. Deve 

aumentar-se a concentração da enzima e/ou o tempo de incubação, e controlar o 

rendimento e a viabilidade. Se o rendimento se mantiver baixo, deve 

experimentar-se uma enzima mais digestiva e/ou adicionar-se outra(s) enzima(s). 

(iii) alto rendimento e baixa viabilidade: boa dissociação dos tecidos e danos 

celulares. A enzima tem um poder de digestão superior ao desejado e/ou a 

concentração usada é muito alta. Deve reduzir-se a concentração e/ou o tempo 

de incubação e controlar o rendimento e a viabilidade. Pode tentar-se diluir a 

acção proteolítica da enzima adicionando albumina de soro bovino (BSA) (0.1-

0.5%, w/v). Pode tentar-se também usar uma enzima menos proteolítica mas este 

procedimento pode reduzir o rendimento do isolamento. 

(iv) alto rendimento e alta viabilidade: é a situação ideal. Deve tentar-se avaliar os 

efeitos do procedimento de dissociação em todos os parâmetros possíveis, de 

modo a identificar as suas limitações e, assim, aproximar-se o mais possível do 

estado fisiológico das células (Worthington, et al., 1997). 

Até aos dias de hoje, têm sido descobertas muitas enzimas cujas características permitem 

a sua utilização no processo de dissociação enzimática de tecidos para estabelecer culturas de 

células (Tabela 1.3). 

Fortemente digestiva  

Fracamente digestiva  

Tripsina 

Papaína 

Elastase 

Hialuronidase 

Colagenase tipo 2 

Colagenase tipo 1 

Colagenase tipo 4 

Colagenase tipo 3 

DNAse 

Figura 1.4: Esquema do poder de digestão de várias enzimas usadas na desagregação de tecidos para 
estabelecimento de culturas de células (adaptado de (Worthington, 1997) 
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A enzima mais utilizada neste tipo de procedimento é a tripsina bruta (não purificada), 

porque é relativamente bem tolerada por muitos tipos de células, é eficaz em muitos tecidos 

onde qualquer actividade residual existente após as lavagens é neutralizada pelo soro do meio 

de cultura (as proteínas do soro competem com o substrato da enzima) (Freshney, 1998). A 

tripsina também é usada frequentemente na subcultura de células, para as separar do substrato 

onde se encontram e estabelecer linhas celulares (Rodemann, et al., 1991a; Bashey et al., 1992; 

Snyder et al., 1992; Philips et al., 1995; West-Mays et al., 1995; Hussain et al., 1997; Boemi et al., 

1999; Yildiz et al., 2000; Yildiz et al., 2001). Este processo é normalmente designado por 

tripsinização. 

 

Tabela 1.3: Exemplos de enzimas utilizadas no estabelecimento de culturas de células 

EEnnzziimmaass  RReeffeerrêênncciiaass 

Tripsina (Eveloff, 1980); (Rodemann, 1991a); (Baldwin, 1991); (Bashey, 1992); 

(West-Mays, 1995); (Philips, 1995); (Xiang, 1996); (Torres, 1996); (McDonald, 1997); 

(Li, 1997); (Hussain, 1997); (Brewer, 1997); (Xiang, 1998); (Maeda, 1998); 

(Hybbinette, 1999); (Morrison, 1999); (Combs, 1999); (Boemi, 1999); (Watzka, 

2000); (Jin, 2000); (Ghatan, 2000); (Zimmermann, 2000); (Wang, 2001); (Gálfi, 2001); 

Colagenase* (Eveloff, 1980); (DeFeo, 1985); (Rodemann, 1991a); (Philips, 1995);  

(Racine-Samson, 1997); (Hussain, 1997); (Brewer, 1997); (Lamszus, 1999); (Driska, 

1999); 

Colagenase  1 (MMP1) (Majumdar, 1995); (Abuzakouk, 1996); (Szentesi, 1997); (Chew, 1998); (Schats, 2000); 

Colagenase  2 (MMP8) (Stanton, 2002); (Niedziela, 1999); (Yildiz, 2000); (Watzka, 2000); (Patel, 2000); 

(Ohtsuka, 2000); (Yildiz, 2001); (Yildiz, 2002); 

Colagenase  3 (MMP13) (Morrison, 1999); 
Colagenase  4 (MMP18) (Torres, 1996); (Vanoye, 1999); (Curry, 2000); (Blinman, 2000); 

Colagenase  7 (Schats, 2000); 

Colagenase P (Swift, 1999); (Chen, 1999); (Zimmermann, 2000); 

Liberase  (Thomas, 1999); (Chen, 1999); 

Hialuronidase (Eveloff, 1980); (Dougherty, 1991); (Baldwin, 1991); (Gersdorff, 1998); (Yildiz, 2000); 

(Yildiz, 2002); 

Elastase (DeFeo, 1985); (Dobbs, 1986); (Baldwin, 1991); (Driska, 1999); (Patel, 2000); 

Papaína  (Driska, 1986); (Dougherty, 1991); (Brewer, 1997); (Wechsler-Reya, 1999); (Gersdorff, 

1998); (Driska, 1999); (Brewer, 2001) 

Quimopapaína  (Driska, 1999); 

Pancreatina (Majumdar, 1995); 

Protease tipo 4 (Torres, 1996); 

Protease tipo 14 (Fuller, 1998); (Vanoye, 1999); 
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Protease tipo 23 (Brewer, 1997); 

Dispase  (Abuzakouk, 1996); (Brewer, 1997); (Chew, 1998); (Fuller, 1998); (Hybbinette, 1999); 

(Lamszus, 1999); (Driska, 1999); (Schats, 2000); (Zimmermann, 2000); 

Pronase  (Racine-Samson, 1997); 

Proteínase K (Brewer, 1997); 

Termolisina  (Hybbinette, 1999) 
DNAse ** (Dobbs, 1986); (Li, 1997); (Hussain, 1997); (Maeda, 1998); (Wechsler-Reya, 1999); 

(Lamszus, 1999); (Driska, 1999); (Watzka, 2000); (Schats, 2000); (Curry, 2000); (Wang, 

2001); 

* não foi especificado o tipo de colagenase 
** usada juntamente com outras enzimas  
 
A tripsina (EC 3.4.21.4) é uma protease serínica pancreática. É uma das proteases mais 

específicas que se conhece, apesar de apresentar alguma actividade de esterase e de amidase. 

Geralmente, o nome “tripsina” é usado para referir a pancreatina, que é uma mistura de 

proteases, polissacaridases, nucleases e lipases extraídas do pâncreas de suínos (Worthington, 

et al., 1997).  

Nem sempre é fácil escolher o grau de pureza de uma enzima a usar num determinado 

procedimento. Quanto mais pura for a suspensão enzimática menos tóxica ela se torna e a sua 

acção é mais previsível, no entanto, se se tratar de uma suspensão menos pura, ela pode ser 

mais eficaz devido à acção de outras enzimas presentes (Freshney, 1998; London et al., 1998). 

Logo, se tivermos uma enzima mais pura que outra e que originem igual numero de células 

viáveis, podemos retirar vantagens da utilização da suspensão enzimática pura. 

A desagregação de tecidos com tripsina pode provocar danos a nível celular (Dobbs et al., 

1986) (especialmente se a incubação for demorada), ou simplesmente ser ineficaz, como 

acontece com tecidos muito fibrosos. Além disso, a tripsina, ao contrário de outras enzimas 

como a elastase, também induz a libertação de  células endoteliais e intersticiais, reduzindo a 

pureza da população de células obtidas. Fizeram-se, então, tentativas de usar outras enzimas. 

Uma vez que a matriz extracelular, muitas vezes, contém colagénio, a escolha recaiu 

naturalmente sobre colagenases (Freshney, 1998). Até ao momento foram identificados quatro 

tipos de colagenases de mamíferos (disponíveis comercialmente):  

(i) Tipo 1: contém valores médios para as actividades testadas (actividade de 

colagenase, caseínase, clostripan e tríptica). É geralmente recomendada para 

células adiposas, adrenais e do fígado. 
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(ii) Tipo 2: contém, sobretudo, actividade de clostripan. É geralmente usada para 

dissociar coração, osso, músculo, tiróide, cartilagem e fígado. 

(iii) Tipo 3: é seleccionada pela sua baixa actividade proteolítica. É geralmente usada 

para isolar células mamárias. 

(iv) Tipo 4: é seleccionada pela sua baixa actividade tríptica. É geralmente usada para 

isolar células β pancreáticas e outras aplicações onde a integridade dos receptores 

é fundamental (Worthington, et al., 1997). 

Porém, geralmente são usadas preparações de colagenases não purificadas. Estas misturas 

são compostas por, pelo menos, 12 diferentes componentes, incluindo 7 subclasses de 

colagenases, proteases neutras, tripsina e clostripan (Chen et al., 1999). Estas misturas 

apresentam grandes variações de lote para lote e mesmo os lotes de boa qualidade apresentam 

deterioração rápida ao longo do tempo (London et al., 1998). Deste modo, o sucesso do 

isolamento com estas enzimas é muito inconstante, dependendo do lote que se usa.  

Este problema é muito importante e estende-se a outras enzimas não purificadas, como a 

tripsina. Urge, pois, conseguir descobrir quais os componentes essenciais destas misturas, ou 

então, substituí-las por enzimas que sejam eficazes, mesmo com um grau de purificação muito 

superior. 

Alguns investigadores tentaram, então, substituir a tripsina por papaína (Rinaldini, 1958; 

Miller et al., 1976) e por elastase (Dobbs et al., 1986). Eles constataram que estas enzimas 

libertavam um maior número de células, mais rapidamente, dando origem a culturas primárias 

mais homogéneas e com maior número de células. 

Juntamente com estas enzimas principais, começaram-se a usar outras, de modo a 

aperfeiçoar os métodos existentes. Exemplos dessas enzimas são a hialuronidase  (Freshney, 

1998) e a desoxiribonuclease (DNAse). A hialuronidase utiliza-se devido à participação de 

hidratos de carbono nos mecanismos de adesão celular e para minimizar a adesão intercelular 

provocada pelo material viscoso resultante do processo de isolamento em tecidos como as 

artérias (Dougherty & Driska, 1991). A DNAse desempenha um papel importante na 

degradação de DNA, que muitas vezes é libertado para o meio de dissociação a partir de 

células lesadas, e que de outro modo poderia tornar este meio viscoso e, consequentemente, 

de difícil manuseamento (Worthington, et al., 1997). Além disso, evita a aglomeração de células 

mortas, facilitando, assim, o acesso das outras enzimas utilizadas no isolamento, às células alvo 

(Lamzus et al., 1999). 
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Apesar de se usar uma grande variedade de enzimas para produzir culturas de células e de 

muitas outras serem descobertas, os seus mecanismos de acção são pouco ou nada 

compreendidos (Worthington, et al., 1997), tornando difícil a caracterização, controlo e 

comparação de diferentes métodos de isolamento de células. 

Neste sentido, é importante o desenvolvimento de novos métodos de desagregação 

enzimática, bem como, o aperfeiçoamento dos já existentes, no que respeita à escolha das 

enzimas, às concentrações e tempos de incubação e a outros factores que possam influenciar 

todo o processo de isolamento de um determinado tipo de células. 

1.1.6 Meios De Cultura 

O estudo e definição dos requisitos nutricionais das células em cultura, pode ser 

considerado por si só uma ciência (Spector, et al., 1998). Existe uma grande quantidade de 

trabalhos que têm como objectivo desenvolver meios de cultura definidos para vários tipos de 

células, assim como, desenvolver novos procedimentos para identificar componentes 

importantes dos meios de cultura de modo a controlar melhor as condições em que as culturas 

são estabelecidas. 

Quando uma célula é removida do seu tecido original ou organismo e colocada em 

cultura, o meio de cultura deve providenciar todas as condições às quais a célula esteve 

exposta in vivo. Somente assim, ela é capaz de sobreviver, proliferar e diferenciar-se (Maurer, 

1986). 

Têm sido desenvolvidos diversos meios para cultivar células de mamíferos. Basicamente, 

todos eles são compostos por complementos de aminoácidos, vitaminas, sais inorgânicos, 

glucose e soro como fonte de factores de crescimento, hormonas e factores de fixação. 

Geralmente, adiciona-se vermelho de fenol como indicador de pH e antibióticos, para 

minimizar as perdas celulares por contaminação. A vantagem de adicionar, por exemplo, 

gentamicina, penicilina ou estreptomicina é que  as pequenas contaminações, resultantes de 

falhas em algum dos passos do estabelecimento das culturas de células sob condições estéreis, 

não resultam num “overgrowth” da espécie contaminante. No entanto, a utilização de 

antibióticos pode impedir a detecção de contaminações atempadamente. Além disso, podem 

ocorrer contaminações graves, provocadas por micoplasmas, que são resistentes aos 

antibióticos mais comuns. 

Os aminoácidos essenciais são aqueles que são produzidos pelo organismo. Seria de 

esperar que não fosse necessário adicionar este tipo de aminoácidos às culturas de células. 
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Porém, alguns aminoácidos essenciais, tais como a tirosina e a cisteína, como são unicamente 

produzidos nos hepatócitos, têm que ser adicionados ás culturas de outros tipos celulares. 

Muitos tipos de células, para poderem ser postos em cultura, necessitam de adição de 

suplementos ao meio de cultura, como sejam o soro e outros constituintes pouco definidos, 

visto que contêm muitos componentes que são benéficos para a sobrevivência e crescimento 

das células (London et al., 1998). Contudo, estes suplementos são propensos a variações entre 

lotes, contendo, além disso, elementos indefinidos, tais como, hormonas e outras substâncias 

reguladoras (Freshney, 1998), tais como, factores de crescimento que podem confundir e 

dificultar a interpretação dos resultados (Hussain et al., 1997), podendo mesmo, em alguns 

casos, ter substâncias tóxicas para alguns tipos de células (London et al., 1998). Gradualmente 

este problema tem vindo a ser ultrapassado através da identificação dos componentes 

essenciais do soro. Este conhecimento permite substituir o soro por suplementos muito mais 

definidos (apenas com os elementos essenciais), possibilitando um maior controlo das 

condições fisiológicas das células em cultura e consequentemente, permitindo reproduzir de 

forma mais fiável uma determinada experiência (Brewer, 1997, Xiang et al., 1998; Price and 

Brewer, 2001). Estes meios definidos foram usados, primeiramente, para manter o 

crescimento e a diferenciação de linhas celulares. Depois disso têm sido usados com sucesso 

(com algumas modificações na composição), para fazer culturas primárias de neurónios 

(Kingsbury et al., 1985). 

O grupo de trabalho de Brewer, tem dedicado especial atenção a este assunto. Ele 

optimizou um meio de cultura (Neurobasal TM) que, juntamente com um suplemento 

perfeitamente definido (B27), permite manter em cultura primária, neurónios embrionários e 

diversas linhas celulares de origem neuronal durante longos períodos de tempo. O B27 é um 

suplemento perfeitamente definido, para meios sem soro, que contém 20 ingredientes. Entre 

eles encontram-se ácidos gordos essenciais, antioxidantes (que reduzem o efeito do oxigénio 

reactivo nas membranas, proteínas e DNA), vitaminas e hormonas (Brewer, 1997). 

A capacidade de estabelecer culturas primárias de neurónios em meios sem soro permite 

controlar de modo mais eficaz os resultados de experiências de desenvolvimento neuronal, 

mecanismos de sinalização neuronal, electrofisiologia, plasticidade, requisitos do crescimento 

in vitro, expressão génica, farmacologia e de neurotoxicidade (Price & Brewer, 2001). 

A descoberta das condições que permitem cultivar células em meios quimicamente 

definidos abriu novas oportunidades para investigar, por exemplo, a função de factores 

humorais no desenvolvimento. Permitiu ainda, escolher um determinado tipo celular, em 
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cultura, em detrimento de outros, uma vez que cada célula necessita de um microambiente 

específico para crescer e sobreviver (Kingsbury et al., 1985). 

Além das vantagens acima descritas, deve evitar-se o uso de produtos de origem animal, 

como o soro, quando as células forem utilizadas para transplantes em humanos (London et al., 

1998). 

O pH do meio, para a maioria das células, deve estar compreendido entre 7.2 e 7.4, e a 

sua temperatura deve ser mantida nos 37 ºC. As células cultivadas em caixas de petri, 

necessitam de uma atmosfera húmida e que contenha dióxido de carbono (CO2) (Spector, et 

al., 1998), utilizado para impedir que o meio de cultura se torne básico (Morrisson, et al., 1999). 

 

1.2 Sistema Nervoso  

1.2.1 Células Neuronais 

O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo conhecido. O estudo do 

sistema nervoso, particularmente da sua estrutura e anatomia, remonta a muitos séculos, mas o 

campo das neurociências, como uma disciplina unificadora, tem apenas alguns anos. 

O cérebro humano exibe uma extrema heterogeneidade celular e pensa-se que contenha 

aproximadamente 1011 neurónios individualizados (Alves, 2001). 

O sistema nervoso tem basicamente dois tipos principais de células: neurónios e células 

da glia. Os neurónios encontram-se organizados de forma refinadamente complexa e 

integrada, de maneira a proporcionar as funções de controlo necessárias para a sobrevivência, 

enquanto que as células da glia são responsáveis pela função de suporte dos neurónios. 

Pouco é sabido acerca dos mecanismos moleculares e celulares relacionados com o 

desenvolvimento do SNC dos mamíferos (Snyder et al., 1992). Contudo, a partir da grande 

quantidade de literatura disponível, é geralmente assumido que a população neuronal fica 

estabelecida pouco depois do nascimento, que os neurónios maduros não se dividem e que 

nos humanos, existe uma perda diária de neurónios na ordem das 20000 células (Alves, 2001). 

O sistema nervoso dos mamíferos adultos, ao contrário dos outros órgãos do corpo, tem sido 

considerado único pelo facto de aparentemente não ser capaz de substituir as suas células após 

lesão (Gage et al., 1995). Apesar disto, existem trabalhos nos quais é demonstrada a ocorrência 

de neurogénese  no cérebro adulto de roedores (Kuhn et al., 1996; Aberg et al., 2000) de 

macacos (Gould et al., 1997; Gould et al., 1999) e de humanos (Eriksson et al., 1998; Gage, 

2002). Porém, a sua funcionalidade não foi ainda provada. 
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Geralmente, o quociente de proliferação de um dado tipo celular ou linha celular, permite 

medir o efeito de uma determinada modificação na composição do meio de cultura ou de 

qualquer outra técnica empregue no seu isolamento e cultura (London et al., 1998). Deste 

modo, a incapacidade dos neurónios proliferarem em cultura dificulta esta avaliação. 

Os neurónios possuem uma característica que os distingue de todas as outras células: eles 

são especializados na transmissão e condução de informação. Todos os neurónios produzem 

um impulso eléctrico, em resposta a um estímulo químico ou mecânico, conduzem esse 

impulso através da sua estrutura celular alongada e traduzem-no num sinal químico, na suas 

extremidades terminais. 

 

1.2.2 Cultura De Neurónios Como Ferramenta De Investigação  

A limitação do esclarecimento dos mecanismos celulares e moleculares baseados na 

estrutura e fisiologia do Sistema nervoso central (SNC), reside na sua extrema complexidade 

(Alves, 2001). Esta complexidade, faz com que os estudos in vivo sejam difíceis de realizar e 

interpretar. Além disso, a análise de tecidos implica o uso de populações heterogéneas de 

células (neurónios, glia, etc.). Por outro lado, os sistemas in vitro possibilitam o estudo de  

fenómenos moleculares sem a interferência de muitos dos factores complicados que estão 

presentes in vivo.  

Devido às características peculiares, às necessidades metabólicas únicas e à complexidade 

morfológica e fisiológica que possuem, as células nervosas são propensas a danos, tanto a 

nível morfológico como funcional, tornando este tipo de células bastante sensível a todo o 

processo de isolamento bem como às condições em que elas são submetidas em cultura. É 

extremamente difícil proceder ao isolamento dos neurónios de uma rede entrelaçada, com 

milhares  de contactos adesivos, sem com isso causar danos irreversíveis nos axónios e 

dendrites (Brewer, 1997). Esta poderá ser a principal vantagem do uso de tecidos 

embrionários para estabelecer culturas de neurónios. 

De modo a facilitar o estabelecimento de culturas de neurónios, foram desenvolvidos 

meios de cultura específicos para este tipo celular como por exemplo o meio neurobasal (NB) 

(ver secção 1.1.6). O uso deste meio de cultura providencia culturas de neurónios altamente 

purificados, diminuindo a contaminação com células da glia (Brewer, 1997; Xiang et al., 1998; 

Combs et al., 1999). Este meio suporta a sobrevivência dos neurónios durante muito tempo 

(várias semanas) e reduz a percentagem de células da glia a menos de 2% da população total 
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de células (Xiang et al., 1996). Isto é extremamente importante quando se quer estudar 

especificamente a função neuronal, independentemente de influências de outros tipos 

celulares, diminuindo assim a ambiguidade da interpretação dos efeitos de determinadas 

substâncias, ou procedimentos sobre um tipo celular específico (caso contrário não se sabe em 

qual é exercido o efeito) (Brewer, 1997). 

As células nervosas parecem ser mais exigentes quanto ao substrato de que necessitam 

para se manterem em cultura, do que outros tipos celulares (Vários artigos do Nelson, PG). 

Elas não sobrevivem bem em superfícies sem qualquer tipo de tratamento, mas aparentam ter 

um desenvolvimento normal em superfícies com colagénio e com poli-D-lisina (Vários artigos 

do Yavin, E). 

O desenvolvimento de técnicas que possibilitam a cultura de células a partir do ambiente 

complexo que constitui o sistema nervoso, permitiu que os neurocientistas tenham vindo a 

estudar os diferentes aspectos da biologia celular dos neurónios. Na última década as culturas 

de neurónios foram usadas extensivamente para analisar e caracterizar as proteínas envolvidas 

na morfogénese, orientação dos axónios e na sinaptogénese (Spector, et al., 1998).  

Tem existido um grande interesse em restaurar a função neuronal no SNC danificado 

através do transplante de neurónios (Snyder et al., 1992; Gage et al., 1995). A maioria destes 

trabalhos focou-se no uso de tecidos neuronais embrionários, uma vez que as células fetais 

sobrevivem e funcionam muito bem quando introduzidas num SNC hospedeiro. Além da 

capacidade de substituir neurónios e células da glia no SNC, as células transplantadas podem 

também ser manipuladas de maneira a expressar genes no cérebro, providenciando assim, 

suplementos importantes ou substituir moléculas fundamentais (Gage et al., 1995). 

As culturas de células neuronais, ganharam tal importância nos últimos tempos que 

actualmente, existem instituições onde se podem adquirir tecidos para proceder ao isolamento 

deste tipo de células (Price & Brewer, 2001). Contudo, no sentido de analisar se os neurónios 

em cultura representam eficientemente as condições in vivo antes do isolamento, é necessária 

uma análise fisiológica e molecular  adequada (Brewer, 1997). 

É importante caracterizar e optimizar os procedimentos de isolamento de neurónios, 

dada a sua importância crescente, não só em estudos estruturais e funcionais, mas também em 

aplicações terapêuticas, como seja o transplante de células para o tratamento de doenças 

neurodegenerativas. 
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1.3 Cardosinas 

1.3.1 Caracteristicas Gerais 

As cardosinas são enzimas pertencentes ao grupo das proteinases aspárticas (PAs). As 

PAs (E.C. 3.4.23), também conhecidas como proteases acídicas, são uma classe de enzimas, 

pertencente às endonucleases, amplamente distribuídas na natureza e com funções 

extremamente diversas (Rao et al., 1995; Scarborough & Dunn, 1994; Bleukx & Delcour, 2000; 

Domingos et al., 2000) (Tabela 1.4). 

 

Tabela 1.4: Exemplos de proteinases aspárticas. 

EEnnzziimmaa  OOrriiggeemm    IImmppoorrttâânncciiaa  bbiioollóóggiiccaa  

Pepsina A Suco gástrico Digestão  
Pepsina B Suco gástrico Digestão 
Quimosina Suco gástrico  

(ruminantes jovens) 
Digestão (degradação de proteínas do leite) 

Gastricina  Suco gástrico Digestão 
Renina Rim  Regulação da pressão arterial 
HIV-I HIV Maturação de retrovírus 
Catepsina D Lisossomas  Proteólise lisossomal 
β-Secretase  Cérebro  Liberta o péptido β-Amilóide da sua proteina 

precursora (APP) na Doença de Alzheimer. 
Plasmepsina I Plasmodium vivax Parasitismo  
Nepentesina Nepenthes sp., Drosera sp. Digestão (plantas carnívoras)  
Yapsina I Saccharomyces cerevisiae Processamento de precursores proteicos 
Phytepsina  Hordeum vulgare Germinação e senescência 
Cardosina A Cynara cardunculus Talvez na reprodução, defesa contra agentes 

patogénicos e senescência 
Cardosina B Cynara cardunculus Talvez na reprodução, defesa contra agentes 

patogénicos e senescência 
 

Tem sido demonstrado que este grupo de enzimas partilha uma série de características, 

tanto a nível de sequência, como de estrutura tridimensional e mesmo quanto ao seu 

mecanismo catalítico ( Foltmann & Pedersen, 1777; Tang & Wong, 1987; Davies, 1990; Tang, 

1990; Kervinen et al., 1999). 

As características típicas das PAs são as seguintes: inibição pela pepstatina A (com 

algumas excepções (Oyama et al., 1999)); actividade proteolítica máxima a pH ácido; hidrólise 

preferencial de ligações peptídicas localizadas perto, ou entre resíduos com cadeias laterais 

volumosas e hidrofóbicas (excepto a família da Yapsina que tem preferência por resíduos 
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básicos (Olsen et al., 1998)) e fazem uso de dois resíduos de aspartato no mecanismo catalítico 

(Bleukx & Delcour, 2000). Estes resíduos fazem parte de uma região que é extremamente 

conservada no grupo das PAs, as tríadas catalíticas Asp-Thr-Gly e Asp-Ser-Gly, e que, 

juntamente com uma molécula de água fortemente ligada, forma o local activo (Tang & Wong, 

1987) (Figura 1.5). 

A maioria das PAs são produzidas sob a forma de zimogéneos de cadeia simples os quais 

após remoção dos propeptídios são activados dando lugar à proteína madura. Trata-se de um 

mecanismo que tem em vista garantir o enrolamento correcto da enzima, regulando a sua 

actividade durante a biossíntese e consequentemente, prevenindo proteólises indesejadas 

(Tang & Wong, 1987). 

As cardosinas, são extraídas dos pistilos do cardo 

Cynara cardunculus L. (Figura 1.6), cujas inflorescências, são 

usadas desde o império Romano, no fabrico artesanal de 

queijo. Em portugal são usadas no fabrico dos queijos 

“Serra da Estrela”, “Serpa” e “Azeitão”. As cardosinas 

constituem cerca de 60 % do conteúdo proteico dos pistilos 

maduros do cardo, sendo o primeiro exemplo da presença 

extremamente abundante de proteinases nas plantas superiores. Actualmente, reconhece-se a 

existência de duas cardosinas, a cardosina A e a cardosina B, sendo estas responsáveis pela 

actividade enzimática proteolítica observada nos extractos das inflorescências do cardo 

(Verissimo et al., 1996). É reconhecida, também, uma fracção com actividade proteolítica que é 

eluida juntamente com as cardosinas (na cromatografia de exclusão molecular- ver Resultados 

e Discussão, secção 4.1) e à qual se dá o nome de cardosinaA0. Actualmente, esta fracção 

proteica do extracto dos pistilos de Cynara cardunculus L. está a ser alvo de diversos estudos. 

Figura 1.6: Fotografia do cardo 
Cynara cardunculus L: 

Figura 1.5: Diagrama do local activo das 
proteinases aspárticas (adaptado de 
www.dl.ac.uk/CFS/applications/aspartic/
fig2.www.gif ) 

http://www.dl.ac.uk/CFS/applications/aspartic/fig2.www.gif
http://www.dl.ac.uk/CFS/applications/aspartic/fig2.www.gif
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Quando analisadas por SDS-PAGE, a cardosina A e a cardosina B demonstram ser 

constituídas por duas cadeias polipeptídicas diferentes (heterodiméricas), com massas 

moleculares aparentes de 31 e 15 e 34 e 14 kDa, respectivamente. 

Apesar da elevada semelhança que estas enzimas apresentam, relativamente à sua 

estrutura primária, (73 %, por comparação das sequências deduzidas do cDNA (Vieira et al., 

2000)), elas são produto de genes diferentes e não o resultado de diferente processamento 

proteolítico do mesmo precursor (como acontece com outras proteinases aspárticas de 

plantas). 

A expressão das cardosinas dá-se nos pistilos de Cynara cardunculus L. (Ramalho-Santos et 

al., 1996). A cardosina A, a mais abundante das cardosinas, é expressa nos estádios iniciais do 

desenvolvimento da flor, convertida na sua forma madura, durante a maturação da flor, e 

armazenada nos vacúolos das papilas estigmáticas e das células epidérmicas do estilete 

(Ramalho-Santos et al., 1997). A cardosina B, é expressa especificamente na matriz extracelular 

do tecido de transmissão (Faro et al., 1995), sendo armazenada na parede celular das células 

deste tecido e na sua matriz extracelular (Vieira et al., 2000). 

A cardosina A tem sido a mais intensivamente estudada das duas cardosinas, tendo sido já 

determinada a sua estrutura primária a partir do cDNA (Faro et al., 1999) e a sua estrutura 

cristalográfica, por difracção de raios-X (Frazão et al., 1999) (Figura 1.7). Foi mesmo, a 

primeira das PAs de plantas cuja estrutura foi determinada, por cristalografia, por difracção de 

raios-X. 

As cardosinas são primeiramente produzidas sob a forma de zimogéneos. A cardosina A 

é sintetizada sob a forma de uma pre-pro-enzima, aparentemente composta por uma região 

sinal de cerca de 24 aminoácidos, um pro-segmento de 42 aminoácidos e a restante sequência 

Figura 1.7: Diagrama da estrutura cristalográfica de uma 
molécula de cardosina A. Estão assinaladas as tríadas 
catalíticas (verde) e a sequência RGD (rosa) (adaptado de 
Oliveira, 2001). 
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constituída por 438 aminoácidos, num total de 504 aminoácidos. A activação da enzima, a 

partir do seu percursor de cadeia única, parece acontecer devido à remoção de uma região de 

cerca de 100 aminoácidos, característica das PAs de plantas, o PSI (Plant Specific Insert), 

dando origem à enzima de cadeia dupla madura.  

O local activo da cardosina A é bastante conservado e, na enzima activa, as tríadas 

catalíticas, Asp-Thr-Gly e Asp-Ser-Gly, encontram-se na cadeia de maior peso molecular ( 31 

kDa) (Figura 1.7). 

A cardosina A apresenta uma característica única nas PAs de plantas conhecidas. Esta 

característica é a existência de um sequência RGD (Arg-Gly-Asp). Esta sequência é conhecida 

por desempenhar um papel em muitos sistemas de reconhecimento envolvidos na adesão de 

células com outras células e com a matriz extracelular (Bronson & Fusi, 1990). Além disso, é 

reconhecida como sendo um motivo de ligação a integrinas. A sua presença está relacionada 

com a sua influência em processos fisiológicos, nos quais a matriz extracelular desempenha 

um papel primordial, como sejam fenómenos de proliferação e diferenciação celulares, assim 

como, migração de células inflamatórias ou de metasteses (Goligorky et al., 1998). Na 

cardosina A, a presença desta sequência, parece estar relacionada com o reconhecimento da 

enzima por parte de um receptor presente no pólen. Isto pode indicar um possível papel da 

cardosina A em mecanismos proteolíticos, mediados por adesão, envolvidos no 

reconhecimento de pólen e no crescimento do tubo polínico (Faro et al., 1999). 

As cardosinas mostraram ser bastante estáveis cataliticamente, sendo que a cardosina A, 

ao fim de 28 dias de armazenamento a 25 ºC, mantém 80 % da sua actividade (Oliveira, 2001). 

Apesar da homologia estrutural que apresentam, as duas cardosinas possuem diferentes 

propriedades catalíticas. Foram realizados estudos de especificidade e de cinética de reacção 

com estas enzimas sobre vários substratos tais como as caseínas (Faro et al., 1992), a cadeia- β 

da insulina oxidada (Sarmento, 2001) e diferentes péptidos sintéticos (péptidos cromofóricos). 

Constatou-se que a cardosina B, além de apresentar maior actividade proteolítica, também 

possuía menor especificidade, comparativamente à cardosina A. Além disso, os resultados 

sugeriram que, sob estes aspectos, a cardosina A parece ser similar à quimosina, enquanto que 

a cardosina B parece ser similar à pepsina (Verissimo et al., 1996). 
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1.3.2 Aplicações  

Além da utilização tradicional das cardosinas no fabrico de queijo artesanal, já descrita 

acima, estas enzimas têm sido alvo de muitos e variados estudos visando a sua utilização em 

diversas áreas. Das poucas enzimas isoladas de plantas, apenas as proteinases aspárticas 

isoladas de Cynara cardunculus L. têm aplicação biotecnológica (Faro, 1991). Especialmente  a 

cardosina A, que por ter sido já clonada, aumenta grandemente as suas potencialidades como 

ferramenta biotecnológica. 

As cardosinas também têm sido estudadas quanto ao seu comportamento em solventes 

orgânicos, constituindo um bom modelo para estudar os efeitos deste tipo de solventes na 

catálise enzimática, tendo contribuido para o estudo do mecanismo catalítico, aínda pouco 

esclarecido, das cardosinas e das PAs, em geral. Estes trabalhos têm permitido estudar 

alterações de especificidade, actividade e estabilidade destas enzimas, relativamente ao seu 

comportamento em sistemas exclusivamente aquosos (Barros, 1995; Sarmento et al., 1998; 

Oliveira, 2001; Sarmento, 2002). Outra linha de investigação consiste em que através de 

proteólise reduzida, é possível proceder ao mapeamento de alterações conformacionais em 

proteínas, induzidas por solventes orgânicos, que complementada com outras abordagens, 

permite a caracterização da dinâmica conformacional de proteínas (Oliveira, 2001; Sarmento, 

2002). Estes estudos têm possibilitado, inclusivamente, estudar a utilização das cardosinas na 

síntese peptídica (Barros et al.,1992; Barros, 1995; Sarmento et al., 1998). Já se conseguiu 

provar que a cardosina A pode ser usada com sucesso como biocatalisador de reacções de 

síntese peptídica, podendo encontrar aplicação na síntese de péptidos biosintéticos (Sarmento, 

2002). 

As cardosinas têm demonstrado ser enzimas bastante versáteis quanto à sua utilização. 

Têm sido feitos estudos que visam a sua utilização médica, nomeadamente na prevenção e  

tratamento de fibroses e aderências pós cirúrgicas (Duarte, 2001; Pereira, 2001). A cardosina A 

mostrou possuir actividade hidrolítica sobre colagénio do tipo I humano, clivando esta 

proteína na tripla hélice (Phe464-Gln465), o que é poucas vezes conseguido. Esta hidrólise, 

produz fragmentos específicos, que poderão ser determinantes como péptidos sinal na 

identificação de processos de cicatrização (Friedman, 2000; Holmdahl et al.,1997). A utilização 

de um anticorpo e de um péptido sintético com a sequência RGD permitiu demostrar uma 
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interacção física entre o colagénio do tipo I e a cardosina A, e a mesma está relacionada com a 

sequência de adesão RGD presente, tanto na cardosina A, como no colagénio (Duarte, 2001). 

Além disso, conseguiu-se imobilizar a enzima num suporte físico (esponjas de quitosano), sem 

esta perder a capacidade de hidrolizar colagénio (Pereira, 2001). Os estudos in vivo, revelaram 

sucesso na aplicação das esponjas em animais previamente submetidos a cirurgia abdominal, 

verificando-se uma redução significativa de tecido fibrótico nos animais tratados. Além disso, 

a cardosina A em associação com o quitosano, demonstrou ter uma acção preventiva na 

formação de aderências abdominais pós-cirúrgicas maior do que o quitosano isoladamente 

(Cartucho, 2001). 

Além destas utilizações, que já estão sob estudo, as cardosinas poderão ter aplicação em 

muitas outras áreas, como seja ou no isolamento de células (tema deste trabalho) ou na 

extracção de colagénios intersticiais.  

Muitos tipos celulares necessitam aderir a um substrato natural para sobreviver, logo a 

disrupção da matriz extracelular pelas cardosinas, poderá provocar a morte deste tipo de 

células por apoptose. Deste modo, as cardosinas poderão ter utilidade como agente 

dissociador de tumores e impedindo a formação de metastases (impedindo o contacto entre as 

células tumorais e as células vizinhas). Esta utilização já foi sugerida para as MMPs, devido à 

sua acção sobre a matriz extracelular (Sternlicht & Werb, 2001). 

Cabe agora às “mentes inquietas” que as estudam, traduzir os seus conhecimentos, cada 

vez mais abrangentes, em aplicações práticas, de modo a servir a comunidade científica de 

mais uma ferramenta de trabalho. 
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“Aquele que duvida e não investiga 

torna-se não só infeliz mas também injusto.” 

(Pascal) 
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2. RAZÕES E OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

As culturas de células têm desempenhado, e desempenham cada vez mais, um papel 

essencial em diversas área de investigação científica. 

Para levar a cabo o isolamento de células é necessário destruir uma série de 

componentes que constituem a matriz extracelular. Este processo é conseguido com a 

utilização de diversas enzimas, sendo a tripsina a mais requisitada. Uma vez que foi 

demonstrado num trabalho recente que as cardosinas têm um grande potencial como 

enzimas capazes de hidrolisar colagénios intersticiais (que são os principais constituintes da 

matriz extracelular) poder-se-ia pensar na sua utilização como agentes dissociadores de 

tecidos para o estabelecimento de cultura de células. 

A degradação da ECM poderia ser vista como apenas a destruição e remodelação das 

barreiras estruturais que unem as células. Porém, a sua função vai muito além da sustentação 

das células, ela regula processos básicos como a forma celular, movimento, crescimento, 

diferenciação e sobrevivência, controlando, ainda, a adesão celular e a maquinaria do 

citoesqueleto. Logo, a destruição da ECM pode ter implicações importantes nestes processos 

celulares. Além disso, estes procedimentos podem lesar directamente as próprias células, 

sendo imprescindível caracterizar os procedimentos utilizados no seu isolamento. 

Pelas razões apresentadas, o objectivo deste trabalho consistiu na utilização das 

cardosinas no isolamento de neurónios corticais de cérebro de embrião de rato e posterior 

caracterização, deste tipo celular, do ponto de vista morfológico e fisiológico. Pretende-se 

assim conseguir populações de neurónios com as suas características mantidas, o mais 

próximo possível da sua condição in vivo, para diversas utilizações. 

Com este trabalho, pretende-se abrir caminho para uma utilização adicional desta 

enzima, que tem demonstrado enorme versatilidade quanto às suas potencialidades em 

diversas áreas de investigação, bem como, recolher informação adicional para melhor a 

caracterizar. 



 

 

33..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Comece por fazer o que é necessário, 

depois o que é possível e de repente estará a fazer o impossível.” 

(São Francisco de Assis)  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Equipamento 

Importa referir algum do equipamento que foi essencial para a realização deste trabalho. 

Na purificação das cardosinas, para realizar as cromatografias, foi utilizado o sistema de 

cromatografia automatizado AKTA FPLC (Amersham Pharmacia Biotech) que inclui um módulo 

P-920, com duas bombas, e um detector UPC-900, com a capacidade de detectar a absorvência 

(a valores de comprimento de onda constantes) e a condutividade. O sistema é controlado 

pelo software UNICORN versão 3.2 (Amersham Pharmacia Biotech). 

A concentração das enzimas, após purificação, foi feita por liofilização num aparelho 

Flexy-Dry TM, o qual possui uma bomba de vácuo CRVP-127D (FTS Systems, Inc.) e um 

condensador. Este processo foi feito a temperaturas inferiores a –45ºC e a pressões inferiores 

a 100mtorr. 

A leitura da absorvência, para quantificar as cardosinas, foi feita num espectrofotómetro 

Cary 50 Bio (Varian). 

A avaliação da pureza enzimática foi feita por SDS-PAGE, recorrendo a um sistema Mini-

Protean II  ou Mini-Protean 3 Electrophoresis Cell (Bio-Rad), ligado a uma fonte de alimentação 

PowerPac 300 (Bio-Rad), capaz de gerar diferenças de potencial eléctrico. 

Os géis de electroforese foram analisados recorrendo a um digitalizador FX-710 (Bio-Rad) 

com o auxilio do programa Quantity One (Bio-Rad). 

Todos os procedimentos realizados em condições estéreis, foram levados a cabo no 

interior de uma câmara de fluxo laminar vertical classe II, tipo B, DEM 430 (H.K. Equipment, 

Inc.). A esterilização dos materiais e soluções usadas na cultura de células foi realizada num 

autoclave Uniclave 88 (AJC). 

Para a dissecção do cortex cerebral foram usadas uma lupa binocular LEICA GZ4 (Leica) 

e uma fonte de iluminação com fibra óptica KL200 (Leica). 

Para observar as culturas de células foi usado um microscópio óptico invertido NIKON. 

Para a leitura da absorvência no teste de MTT foi usado um leitor de ELISA a 570nm 

com um eléctrodo de referência a 620nm.  

A radioactividade foi medida num contador de cintilações Packard 2000 com correcção 

para d.p.m. 

A água ultra-pura foi produzida por um sistema NANOpure, Barnsted.  
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3.2 Reagentes 

Todos os reagentes usados na realização das experiências aqui descritas, são indicados 

para fins científicos. 

O tampão Tris.HCl e a acrilamida: bisacrilamida foram adquiridos à Amresco. 

O SDS foi adquirido à Bio-Rad. 

O Fenol Red (P-0290, Sigma), o meio NB (21103-049, Gibco), o suplemento B27 (17504-

044, Gibco), a tripsina (Gibco, Paisley, UK), a DNAse (D-5025, Sigma), o FCS (Biochrom KG, 

Berlim, Germany), o [3H]-GABA (Amersham International, UK), o NNC-711 (cedido por Novo 

Nordisk, Malov, Denmark),o tampão Hepes (H-3375, Sigma), o Tripan Blue (T-8154, Sigma), o 

liquido de cintilação Universol (ICN, Irvine, CA, USA), e o MTT (M-5655, Sigma) foram 

gentilmente cedidos pela Prof. Doutora Emilia Duarte, do Centro de Neurociências de 

Coimbra. 

Todos os outros reagentes foram adquiridos da Sigma Chemical Company (St. Louis, MO) 

ou da Merck (Darmstadt, Germany). 

 

3.3 Material Biológico 

Neste trabalho, para purificar as cardosinas, foi utilizada uma porção dos pistilos (estilete 

+ estigma) maduros das inflorescências de Cynara cardunculus L., colhidas na região de Ansião 

(Pombal, Portugal) em estado selvagem. Logo após a sua remoção, os estiletes e os estigmas 

foram congelados a –20º C até se proceder á extracção das enzimas. 

As culturas de neurónios foram feitas a partir de cérebro de embriões de rato Wistar 

(Figura 3.1) com 15 a 16 dias de gestação (E15 - E16).As fêmeas de rato foram mantidas a 22 

± 2ºC sob luz artificial durante um ciclo de luz/escuro de 12 horas e com acesso a água e 

alimento ad libitum. 

As fêmeas de rato prenhes provenientes do Biotério da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra, foram gentilmente cedidos pelo Departamento de Biologia 

Celular, Centro de Neurociências de Coimbra, Universidade de Coimbra, na pessoa da Prof. 

Doutora Emilia Duarte. 

Figura 3.1: Rato Wistar 
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3.4 Obtenção Das Cardosinas 

O isolamento das cardosinas foi realizado como descrito anteriormente (Sarmento, 

2002), com algumas alterações (Ver protocolo 1 na secção 7.1.1). 

 

3.4.1 Método de Extracção das Cardosinas 

A porção dos pistilos (estilete + estigma) congelados (2g) foram macerados num 

almofariz na presença de 100mM de ácido cítrico, pH 3.5 (12ml) até se conseguir uma massa 

homogénea. Depois de se decantar a preparação, centrifugou-se a suspensão a 14000 r.p.m. 

durante 10 minutos, recolheu-se o sobrenadante (10ml) e filtrou-se através de um filtro de  

membrana com um poro de 0.2µm (FP 30/0,2 CA-S, Schleicher & Schuell). 

3.4.2 Método de Purificação das Cardosinas 

A purificação das cardosinas foi feita recorrendo a cromatografias de média pressão, 

realizadas á temperatura ambiente, utilizando o sistema de cromatografia automatizado 

AKTA FPLC (Amersham Pharmacia Biotech), que inclui um módulo P-920, com duas bombas, e 

um detector UPC-900. 

O filtrado (≈10ml) foi injectado numa coluna de exclusão molecular Hiload Superdex 75 

26/60 prep grade (Amersham Pharmacia Biotech), previamente equilibrada com 25mM de 

Tris.HCl (Amresco), pH 7.6, a um fluxo constante de 4ml/min, recolhendo-se a fracção com 

actividade proteolítica (≈25ml). 

De seguida, a fracção recolhida anteriormente foi injectada numa coluna de 

cromatografia de troca iónica, Hiload 16/10 Q-Sepharose FF (Amersham Pharmacia Biotech) 

equilibrada nas mesmas condições da coluna de exclusão molecular. A eluição foi realizada 

com um gradiente optimizado de NaCl (0.2-1M) a um fluxo constante de 3ml/min, 

recolhendo-se as três fracções com actividade proteolítica. 

Todas as soluções utilizadas nas cromatografias foram filtradas através de um filtro de 

membrana com um poro de 0.2µm (ME 24, Schleicher & Schuell) e desgaseificadas com Hélio 

(N15). 

 

NOTA- Para o isolamento de células foi usado um extracto de enzimas, constituído pela fracção com 

actividade proteolítica recolhida logo após a realização da cromatografia de exclusão molecular, com a coluna 

Hiload Superdex 75 26/60 prep grade (Amersham Pharmacia Biotech). 
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3.4.2.1 Optimização do protocolo de purificação da cardosina B 

 

No caso da purificação da cardosina B, trabalhos anteriores (Sarmento, 2002) mostraram 

que a enzima isolada pelo processo descrito anteriormente, apresentava alguma contaminação 

com cardosina A. Uma vez que a contaminação não foi possível de eliminar através da 

modificação do gradiente de NaCl usado na troca iónica, adicionou-se um passo adicional no 

processo de purificação da cardosina B. 

Depois de recolher a fracção correspondente à cardosina B (na troca iónica), 

removeram-se os sais da amostra (ver secção 3.4.3 – Remoção dos Sais das Amostras), que 

foi injectada, de seguida, numa coluna de troca iónica Mono Q HR 5/5 (Amersham Pharmacia 

Biotech). A eluição foi realizada com um gradiente optimizado de NaCl (0.2-1M) a um fluxo 

constante de 1ml/min. 

3.4.3 Remoção de Sais das Amostras 

Após os passos que envolviam cromatografia de troca iónica, foi necessário proceder à 

remoção dos sais usados para eluir a amostra. Este processo foi levado a cabo, aplicando as 

amostras numa coluna de exclusão molecular HiPrep 26/10 Desalting (Amersham Pharmacia 

Biotech). previamente equilibrada com água ultra- pura a um fluxo constante de 10ml/min. 

A leitura da absorvência a 280nm foi o método utilizado para a detecção das proteínas, 

enquanto a medida da condutividade permitiu detectar os sais das soluções. 

 

3.4.4 Concentração das Amostras 

As soluções de enzimas foram concentradas por liofilização, após purificação, num 

liofilizador Flexy-Dry TM. Este processo decorreu a temperaturas inferiores a –45ºC e a 

pressões inferiores a 100mtorr. 

As enzimas, após a liofilização, foram imediatamente congeladas a –20ºC até à sua 

utilização. 
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3.5 Quantificação Das Cardosinas 

Para se saber o rendimento da purificação das cardosinas, foi usado um método 

colorimétrico com ácido bicinconínico (BCA). Foi seguido o micro- método do kit comercial 

de quantificação de proteínas Micro BCATM (Pierce) (Hill & Straka, 1988). 

O método baseia-se na capacidade das proteínas, em meio alcalino, reduzirem o Cu2+ a 

Cu1+. Este último, juntamente com o BCA, forma um complexo de cor purpura (Figura 3.2). 

A intensidade da coloração é directamente proporcional á concentração da proteína, e pode 

ser detectada a 562nm. O método é desenhado especialmente para a quantificação de 

proteínas muito pouco concentradas (0.5–20µg/ml) e foi realizado segundo instruções do 

fabricante, tendo-se usado BSA como padrão. 

 

3.6 Avaliação Da Pureza Enzimática - SDS-PAGE 

 
Para avaliar o estado de pureza das cardosinas após a sua purificação, foi utilizada a 

electroforese em gel de poliacrilamida, em condições desnaturantes (Ver protocolo 2 na 

secção 7.1.2). 

Foi seguido um método descrito anteriormente (Laemmli, 1970). Este método baseia-se 

num sistema descontinuo quanto á percentagem de acrilamida, composição iónica e de pH 

dos géis de concentração e de separação. Esta diferença entre os dois géis permite concentrar 

as proteínas, antes de as separar. A concentração óptima de acrilamida (15% (m/v)) do gel de 

separação foi escolhida tendo em conta os pesos moleculares das proteínas a separar. 

 

3.6.1 Preparação das Amostras 

Antes das proteínas serem sujeitas à separação propriamente dita, têm que ser 

desnaturadas, de modo a que a sua forma tridimensional não interfira (ou interfira o menos 

possível) com a sua migração ao longo do gel. Além disso, as proteínas têm que ter carga 

negativa, de modo a migrar para o polo positivo. Para se conseguir implementar estas 

Figura 3.2: Principio do método de quantificação de proteínas Micro BCATM (Pierce). 
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características nas proteínas a separar, as amostras foram diluídas na solução de desnaturação 

composta por 2% de β- mercaptoetanol (v/v), 100mM de Tris-Bicina, 2% de SDS (m/v) e 8 

M de ureia, e incubadas durante 5 minutos a 100ºC. 

Após serem desnaturadas, as amostras, ou foram utilizadas imediatamente após 

arrefecerem até à temperatura ambiente, ou congeladas a –20ºC, até futura utilização. 

 

3.6.2 Separação das Proteínas 

Para proceder à separação das proteínas, foram feitos os géis de separação e de 

concentração, por esta ordem e um sobre o outro. Posteriormente, e após colocação dos 

suportes dos géis no tanque de separação, contendo o tampão de corrida (100mM Tris, 

100mM Bicina e 0.1% de SDS (w/v)), carregaram-se as amostras (e o marcador de pesos 

moleculares Wide Range (M-4038, Sigma) nos poços do gel de concentração. A electroforese 

foi realizada a voltagem constante, de 100V, durante 90 minutos, ou acompanhando a 

migração das proteínas até ao local desejado, através da aplicação de um marcador de pesos 

moleculares (Prestained, Broad Range, 161-0318, Bio-Rad). 

 

3.6.3 Detecção das Fracções Proteicas 

Após a migração das diferentes proteínas nos géis, importa visualizar a sua localização 

relativa. Esta revelação, é feita por coloração com Coomassie Brilliant Blue R-250 (Sigma) ou 

com nitrato de prata (S-0139, Sigma). No primeiro caso, os géis foram incubados numa 

solução com 0.4% (w/v) de corante, 50% (v/v) de metanol e 10% (v/v) de ácido acético, 

durante aproximadamente uma hora, á temperatura ambiente. De seguida, os géis foram 

descorados com uma solução constituída por 25% (v/v) de metanol e 5% (v/v) de ácido 

acético(Ver protocolo 3 na secção 7.1.3. 

A coloração com nitrato de prata foi feita de acordo com o protocolo optimizado por O’ 

Connell e Stults (O’ Connell & Stults, 1997) (Ver protocolo 4 na secção 7.1.4). 

Resumidamente, fixou-se  a preparação com ácido acético a 30% (v/v), sensibilizaram-se as 

proteínas á acção do nitrato de prata, com tiossulfato de sódio (0.2g/L). Depois, corou-se 

com nitrato de prata (2g/L). A revelação da reacção das proteínas com o nitrato de prata, foi 

feita com uma solução de 37% de formaldeído (0.7ml/L), Carbonato de sódio (30g/L) e 

tiossulfato de sódio (10mg/L). A revelação foi interrompida com a adição de Tris base 

(50g/L) e 2.5% de ácido acético (v/v). 
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3.6.4 Análise dos Géis 

Após a coloração das proteínas, os géis foram digitalizados num digitalizador FX-710 

(Bio-Rad) e posteriormente, tratados com o auxilio do programa Quantity One (Bio-Rad), de 

modo a se estimarem os pesos moleculares das proteínas. 

Os géis foram, de seguida armazenados a 4ºC, em sacos de plástico selados, contendo 

uma solução de 20% (v/v) de etanol e 20% (v/v) de glicerol (no caso da coloração com 

Coomassie Brilliant Blue R-250), ou água destilada (no caso da coloração com nitrato de prata). 

 

 

3.7 Cultura De Neurónios Do Córtex Cerebral 

Neste trabalho, pretendeu-se optimizar um método de isolamento de neurónios de 

córtex cerebral. Para isso, foi controlado o rendimento do isolamento e diversos critérios de 

integridade e viabilidade celular. 

Todas as experiências realizadas neste trabalho, utilizando células, foram feitas em 

culturas primárias. A expressão “culturas primárias” refere-se às células derivadas 

directamente de um órgão ou tecido particular, mantidas em cultura pelo menos durante 24 

horas. Estas culturas são consideradas primárias até à primeira sub- cultura (Freshney, 1998). 

 

3.7.1 Manutenção das Condições de Assepsia 

Todos os procedimentos destinados a estabelecer as culturas de células neuronais foram 

realizados, sempre que possível em condições de assepsia. 

Todos os instrumentos de dissecção, meios de cultura, tampões, soluções e materiais que 

entraram em contacto com os animais, tecidos e células foram esterilizados. A esterilização 

foi feita por autoclavagem (30 minutos para soluções e 2 horas para vidro, a 121ºC e 1 atm) 

ou por filtração (com filtros de poro de 0.2µm de diâmetro), dependendo da solução. 

Algumas das soluções, meios de cultura e soro foram comprados já estéreis. 
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3.7.2 Dissecção do Córtex Cerebral 

Estes procedimentos experimentais foram realizados de acordo com os “National 

Requirements for Vertebrate Animal Research” e com a “European Convention for the 

Protection of Animals used for Experimental and other Scientific Purposes”. 

A dissecção do córtex cerebral foi feita como descrito anteriormente (Freshney, 1998) 

(Ver protocolo 5 na secção 7.1.5). 

As fêmeas de rato prenhes (15-16 dias de gravidez) foram sacrificadas por deslocamento 

cervical. A face ventral foi desinfectada com algodão embebido em álcool a 70%, os 

embriões foram removidos rapidamente do útero, usando tesouras e fórceps e colocados 

imediatamente em caixas de pétri de 100mm. De seguida, as caixas de pétri contendo o 

material biológico foram colocadas numa câmara de fluxo laminar. Todos os passos 

subsequentes foram realizados sob condições de esterilidade á temperatura ambiente, a não 

ser que outras condições sejam indicadas. 

Com o auxilio de uma lupa binocular e usando fórceps finos e bisturis, removeu-se o 

cérebro dos embriões, removeram-se as meninges e destacou-se a parte da frente do cérebro 

(córtex frontal) (Figura 3.3). Os tecidos foram colocados em meio CMF-HBSS (Hanks 

Balanced Salt Solution sem Ca2+e Mg2+). 

a) 

b) 

c) 

Figura 3.3: Etapas da dissecção dos córtex de 
embriões de rato, em condições de assepsia, para 
produção de culturas primarias de neurónios; a) 
útero in situ; b) remoção dos embriões do útero; c) 
remoção do córtex cerebral; 
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3.7.3 Desagregação dos Tecidos 

Os neurónios isolados foram obtidos através de dissociação enzimática e mecânica do 

córtex frontal de embriões de rato com 15 a 16 dias de gestação. O isolamento foi feito como 

descrito anteriormente (Xiang et al., 1998) com algumas alterações (Ver protocolo …. na 

secção……). 

Fez-se uma solução salina sem Ca2+, sem Mg2+ (CMF-HBSS) e com 0.3% de BSA 

Solução 1), a qual foi usada para a preparação das restantes soluções usadas neste 

procedimento. Todas as soluções foram preparadas aquando da realização das experiências. 

Após lavagem com solução 1, os tecidos foram incubados na solução 2 (solução 1 com 

cardosina (1mg/ml) e DNAse (40 µM/ml)) durante 10 minutos a 37ºC. A reacção foi parada 

com FBS 10% (solução 3), centrifugando-se de seguida durante 5 minutos a 1000rpm. 

Adicionou-se a solução 4 (solução 3 diluída) e ressuspendeu-se com uma pipeta de pasteur de 

5ml (para ajudar a dissociação). Após uma última centrifugação a 1000rpm durante 5 

minutos, as células foram ressuspensas em meio Neurobasal (NB) com o suplemento B27 

(2%). 

Em todos os isolamentos, fez-se um ensaio paralelo, seguindo o mesmo procedimento, 

mas substituindo a cardosina (1mg/ml) pela tripsina (5mg/ml) (controlo). 

 

3.7.4 Estabelecimento das Culturas em Monocamada 

De modo a determinar o rendimento do isolamento, retirou-se uma amostra da 

suspensão celular e adicionou-se  igual volume de Tripan Blue (T-8154, Sigma), contando-se, 

num hemocitómetro, as células que excluíam o corante (viáveis). 

Os neurónios corticais foram cultivadas em caixas de petri de 24 poços a uma densidade 

de 0.5 x 106 células por poço, em meio NB com o suplemento B27 (2%) e mantidas a 37ºC e 

5% de CO2. 

As caixas de pétri (de plástico) usadas para cultivar os neurónios foram previamente 

revestidas com poli-D-lisina. Este revestimento foi feito cobrindo as caixas com uma solução 

de poli-D-lisina (1 µg/ml) a 37ºC durante 4 horas. 
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3.7.5 Monitorização do Crescimento e Diferenciação Neuronal 

O exame das células por microscopia é um processo crucial durante o período de 

cultura. Através de uma observação rotineira das células é possível observar se estas se estão 

a desenvolver correctamente em cultura, ou se pelo contrário, apresentam uma forma atípica, 

ou se estão a degenerar, etc. Através de uma observação minuciosa, é também possível, 

detectar contaminações (nomeadamente aquelas provocadas por fungos) (Alves, 2001). 

Os neurónios foram observados rotineiramente usando um microscópio invertido de 

contraste de fase (NIKON). 

 

3.7.6 Avaliação da Viabilidade Celular 

A determinação da viabilidade celular, de uma forma rápida e precisa, é vital para o 

sucesso de culturas de células (Altman et al., 1993). 

De modo a fazer uma avaliação correcta da viabilidade das células isoladas com 

cardosina, foram feitos três testes com funções distintas: i) exclusão do corante Tripan Blue- 

avalia o estado de permeabilidade das membranas celulares; ii) metabolização do brometo de 

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolium (MTT)- avalia o estado metabólico das células 

(nomeadamente das mitocôndrias); iii) uptake e libertação do ácido γ-aminobutírico (GABA)- 

avalia o estado fisiológico dos neurónios (nomeadamente a libertação de 

neurotransmissores). 

 

3.8.6.1 Exclusão do corante Tripan Blue  

 

O ensaio de exclusão do corante Tripan Blue (T-8154, Sigma), é o teste mais utilizado para 

determinar a viabilidade de células em cultura (Altman et al., 1993). É também usado 

rotineiramente para determinar o rendimento do isolamento celular (ver acima) e para avaliar 

a toxicidade de compostos exógenos aplicados experimentalmente a células vivas. 

Este ensaio foi realizado imediatamente após o isolamento dos neurónios. 

Para realizar o ensaio, transferiram-se 20µl da suspensão celular (após o isolamento) para 

um tubo eppendorfe de 500µl e incubou-se com igual volume de Tripan Blue (T-8154, Sigma) 

durante 3 minutos à temperatura ambiente. De seguida, num hemocitómetro, contaram-se as 

células que excluíam o corante (viáveis). 
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3.8.6.2 Metabolização do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-

tetrazolium (MTT) 

 

O método do MTT, é um método colorimétrico que se baseia na conversão do MTT 

(composto amarelo) num composto púrpura. Conversão esta, mediada pela enzima 

mitocondrial succinato-desidrogenase. A quantidade do composto púrpura produzido é 

proporcional ao número de células metabolicamente  viáveis. 

Este método é assim, um bom indicador do estado metabólico das células, e em 

particular das mitocôndrias. 

O procedimento foi realizado como descrito anteriormente (Wang & Cynader, 2001) 

com algumas alterações (Ver protocolo …. na secção……). Resumidamente, os neurónios 

foram colocados em caixas de pétri de 24 poços a uma densidade de 0.5 x 106 células por 

poço. Posteriormente, foram incubados numa solução de 0.5 mg/ml de MTT em meio basal 

(MB). Depois de 3 horas de incubação a 37ºC numa atmosfera humidificada de 5% de CO2, 

o meio foi removido e adicionou-se 250µl de isopropanol/HCl (0.04M) a cada poço da caixa 

de petri, para solubilizar os cristais púrpura formados. A suspensão celular foi transferida 

para uma caixa de pétri de 96 poços e a densidade óptica foi medida a 570nm com um 

eléctrodo de referência a 620nm, utilizando para tal um leitor de ELISA. 

Este ensaio foi realizado em neurónios com 96 horas em cultura. 

A viabilidade celular foi normalizada como percentagem do controlo (considerou-se a 

viabilidade das células isoladas com tripsina como sendo de 100%). 

 

3.8.6.3 Libertação do ácido γ-aminobutírico (GABA) 

 

O ácido γ-aminobutírico (GABA) é considerado o principal neurotransmissor inibitório 

do SNC, em geral (Pin et al., 2001), e em particular do córtex cerebral dos mamíferos 

(Galarreta & Hestrin, 1997). Por este motivo, escolheu-se  este neurotransmissor para avaliar 

o estado fisiológico dos neurónios (particularmente a sua capacidade de libertar 

neurotransmissores quando expostos a um estímulo despolarizante) após o processo de 

isolamento celular. 

A libertação de GABA pelos neurónios GABAérgicos pode ocorrer por dois 

mecanismos, aquando da aplicação de um estímulo despolarizante (K+). Um deles é 
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dependente da presença de Ca2+e ocorre  por exocitose, o outro independente deste ião, 

ocorre por reversão do cotransportador 2Na+/Cl-/GABA (Duarte et al., 1992). 

Para se acompanhar a libertação do neurotransmissor foi utilizado GABA radioactivo 

([3H]GABA) (Ver protocolo …. na secção……). 

Este ensaio foi realizado em neurónios com 96 horas em cultura. 

 

i) Uptake de [3H]GABA 

As células foram lavadas três vezes com meio de Na+ com Ca2. Depois, foram incubadas 

durante 45 minutos a 37ºC com 25nM de [3H]GABA (1µCi/ml) 

 

ii) Libertação de [3H]GABA 

Após a incubação das células com [3H]GABA, estas foram lavadas três vezes com meio 

de Na+ com Ca2+. Posteriormente, procedeu-se á aplicação dos estímulos despolarizantes. 

Nas experiências em que foi estudada a contribuição das diferentes componentes da 

libertação de GABA, foi aplicado NNC-711 [hidrocloreto 1-(2-

(((difenilmetileno)amino)oxi)etil)-1,2,5,6-tetrahidro-3-piridina- carboxilato] (10µM) (antes da 

aplicação dos estímulos) que é um bloqueador não competitivo do cotransportador 2Na+/Cl-

/GABA (Duarte et al., 1992; Santos et al., 1998). 

No fim das experiências, de modo a libertar todo o [3H]GABA acumulado nas células e 

que não foi libertado com a aplicação dos estímulos, incubaram-se as células com HCl 

(0.2M). 

A radioactividade foi medida usando líquido de cintilação Universol (ICN) (este líquido 

permite a emissão de fluorescência após excitação das suas moléculas pela energia libertada a 

partir do decaimento do trítio) e um contador de cintilações Pachard 2000 com correcção para 

d.p.m. (decaimentos por minuto). 

Todas as soluções usadas para o uptake e libertação de [3H]GABA, foram suplementadas 

com 10µM de ácido oxaloaminoacético (AOAA), um inibidor da degradação do GABA. 

 



 

 

44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A ciência não pode ter a pretensão de alcançar a verdade. 

Nem mesmo um substituto para ela, 

a probabilidade.” 

(Karl Popper)  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Purificação Das Cardosinas 

 

Qualquer método de purificação de enzimas tem por objectivo principal, conseguir 

purificar as enzimas alvo, com um grau de pureza elevado, no menor tempo possível e em 

grandes quantidades. 

Procedimentos anteriores (Veríssimo et al., 1996), permitiam já, obter a cardosina A e a 

cardosina B muito rapidamente (cerca de duas horas) e com um alto grau de pureza 

(aproximadamente 100% quando determinada por SDS-PAGE). Contudo a quantidade de 

cardosinas purificadas por este método não era satisfatória, uma vez que as colunas não 

permitiam carregar volumes de amostras suficientes (o extracto de mais de 500mg de pistilos 

poderia danificar as colunas). 

Sarmento (Sarmento, 2002) conseguiu, com algumas modificações no método anterior, 

obter cardosinas em muito maior quantidade, uma vez que as colunas usadas, possibilitam o 

carregamento de extracto obtido a partir de  2g de pistilos. 

Neste trabalho utilizou-se então, o método desenvolvido por Sarmento, porém, com 

algumas modificações (ver o capítulo Material e Métodos). 

O método inicia-se com uma extracção acídica a partir dos pistilos frescos do cardo 

Cynara cardunculus L. Esta extracção a pH ácido (pH 3.5), possibilita a remoção da maioria dos 

componentes proteicos do extracto (Figura 4.3, coluna 1), uma vez que grande parte das 

proteínas desnatura a este pH. Isto, diminui grandemente a quantidade de proteínas carregada 

na coluna, possibilitando assim, a injecção de maiores volumes de amostra. 

Depois da extracção acídica, realizou-se uma cromatografia de exclusão molecular numa 

coluna Hiload Superdex 75 26/60 prep grade (Amersham Pharmacia Biotech). A figura 4.1 

representa um cromatograma típico, obtido com este procedimento. Como pode ser visto na 

figura 4.1, este passo permite separar a fracção correspondente às cardosinas dos restantes 

componentes do extracto [identificados como sendo, na sua maioria, fenóis (Veríssimo et al., 

1996)]. Além disso, pode ser observado que as cardosinas são obtidas num único pico 
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(assinalado a vermelho), aparentemente simétrico e isolado de qualquer outro, permitindo, 

deste modo, a sua recolha sem contaminações detectáveis por SDS-PAGE. 

 

Em média, este procedimento originou aproximadamente 30ml de solução com 

actividade proteolítica, sendo esta fracção eluida entre os 43 e os 53 minutos, após o início do 

método. 

No decorrer deste trabalho, esta fracção composta pela mistura das cardosinas, foi 

utilizada no isolamento de células e designada por “cardosina bruta”, de maneira a distingui-la 

das cardosinas puras.  

A fracção proteica recolhida (correspondente às cardosinas), quando analisada por SDS-

PAGE, demonstrou corresponder a quatro bandas distintas (Figura 4.3, coluna 2). Estas 

bandas foram atribuídas às sub-unidades da cardosina A (31kDa e 15kDa) e da cardosina B 

(34kDa e 14kDa). 

A fracção com actividade proteolítica resultante da exclusão molecular, foi 

posteriormente aplicada a uma coluna de cromatografia de troca iónica Hiload 16/10 Q-

Sepharose FF (Amersham Pharmacia Biotech). A eluição foi realizada com um gradiente de NaCl 

(0,2-1M) (Tabela 4.1 e Figura 4.2-linha a vermelho), de maneira a conseguir uma melhor 

separação das cardosinas no menor intervalo de tempo possível (Sarmento, 2002). 

 

Figura 4.1: Cromatograma típico de uma exclusão molecular de 10 ml do extracto acídico de 2g de pistilos de 
Cynara cardunculus L como descrito no capítulo Material e Métodos, secção 3.4.2. A área vermelho corresponde á 
fracção com actividade proteolítica recolhida. (“cardosina bruta”). 
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Tabela 4.1: Gradiente de NaCl (1M) optimizado para eluir as cardosinas A0, A e B numa coluna aniónica Hiload 
16/10 Q-Sepharose FF (Amersham Pharmacia Biotech) 
 

Tempo (minutos) 1M de NaCl em 25mM de Tris pH 7,6 (%) 

0 20 

1 Injecção da amostra 

19 20 

35 29 

69 50 

76 100 

89 100 

89 20 

 

O cromatograma da figura 4.2, permite observar a presença de três fracções proteicas. 

As fracção 1, 2 e 3 correspondem às cardosinas A0, A e B, respectivamente, sendo eluidas em 

picos perfeitamente distintos. 

 

A identificação das cardosinas e a avaliação da sua pureza, foi feita por SDS-PAGE, 

sendo os géis corados com Coomassie Brilliant Blue (Figura 4.3). O grau de purificação de cada 

fracção, determinado por este método, foi de cerca de 100%. Porém, quando as fracções 

foram analisadas por SDS-PAGE e os géis corados com nitrato de prata, detectou-se uma 

Figura 4.2: Cromatograma típico de uma troca iónica da fracção assinalada na figura 4.1 a vermelho (30ml), 
realizada numa coluna aniónica Hiload 16/10 Q-Sepharose FF (Amersham Pharmacia Biotech), como descrito 
no capítulo Material e Métodos, secção 3.4.2. A linha vermelha representa o gradiente de NaCl optimizado. Os 
picos identificados com os números 1, 2, e 3 representam a cardosina A0, a cardosina A e a cardosina B, 
respectivamente. 

1 

2 

3 
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ligeira contaminação da fracção correspondente à cardosina B, com cardosina A (Figura 4.5 

coluna 4), mesmo depois de alguns esforços para melhorar o gradiente de NaCl. Foi então, 

introduzido um passo adicional, na purificação da cardosina B (ver Material e Métodos, 

secção 3.4.2.1), de modo a eliminar esta contaminação. 

A fracção correspondente à cardosina B, colhida após cromatografia de troca iónica 

[coluna Hiload 16/10 Q-Sepharose FF (Amersham Pharmacia Biotech) (Figura 4.2, pico 3)] e após 

lhe serem removidos os sais (capítulo Material e Métodos, secção 3.4.3),foi sujeita a nova 

troca iónica numa coluna Mono Q HR 5/5 (Amersham Pharmacia Biotech), com um gradiente 

de NaCl optimizado para esta coluna (Tabela 4.2 e Figura 4.4-linha a vermelho). 

 
Tabela 4.2: Gradiente de NaCl (1M) optimizado para eluir a cardosina B numa coluna Mono Q HR 5/5 
(Amersham Pharmacia Biotech); 
 

Tempo (minutos) 1M de NaCl em 25mM de Tris pH 7,6 (%) 

0 20 

2 Injecção da amostra 

16 20 

26 40 

28 50 

29 100 

31 100 

31 20 

Figura 4.3: Perfil electroforético das fracções proteicas obtidas durante a purificação das cardosinas, resultante 
de SDS-PAGE (gel corado com Coomassie Brilliant Blue). A electroforese decorreu como descrito na secção 3.6 do 
capítulo Material e Métodos. 1- extracto ácido de pistilos de Cynara cardunculus L.; 2-fracção com actividade 
proteolítica recolhida após a cromatografia de exclusão molecular; 3- pico 1 da cromatografia de troca iónica 
(cardosina A0); 4- pico 2 da cromatografia de troca iónica (cardosina A); 5- pico 3 da cromatografia de troca 
iónica (cardosina B). 
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A utilização desta coluna e do gradiente de NaCl (1M), permitiu obter a cardosina B 

num único pico (figura 4.4, área verde). A fracção correspondente à contaminação, 

identificada como sendo cardosina A, foi eluida imediatamente antes da cardosina B, 

constituindo um pico perfeitamente individualizado (figura 4.4, *) 

A pureza da fracção proteica obtida, correspondente à cardosina B, foi controlada por 

SDS-PAGE, sendo as proteínas coradas com nitrato de prata (permite detectar proteínas 

existentes nos géis em muito menor quantidade do que o Coomassie Brilliant Blue). Este 

Figura 4.5: Perfil electroforético das fracções proteicas obtidas durante a purificação das cardosinas, resultante 
de SDS-PAGE (revelação das proteínas com nitrato de prata). A electroforese decorreu como descrito na secção 
3.6 do capítulo Material e Métodos. 1- fracção com actividade proteolítica recolhida após a cromatografia de 
exclusão molecular; 2- pico 1 da cromatografia de troca iónica (cardosina A0); 3- pico 2 da cromatografia de troca 
iónica (cardosina A); 4- pico 3 da cromatografia de troca iónica (cardosina B contaminada); 5- cardosina B 
purificada numa coluna Mono Q HR 5/5 (Amersham Pharmacia Biotech). 

1 2 3 4 5 

Figura 4.4: Cromatograma típico de uma troca iónica do pico 3 da figura 4.2, realizada numa coluna Mono Q 
HR 5/5 (Amersham Pharmacia Biotech), como descrito no capítulo Material e Métodos, secção 3.4.2.1; a 
linha vermelha representa o gradiente de NaCl optimizado; a área verde representa a fracção correspondente à 
cardosina B; o asterisco (*) identifica a fracção contaminante (cardosina A). 

* 
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método permitiu verificar que a contaminação da cardosina B era constituída pela cardosina 

A (Figura 4.5 coluna 4). Através deste passo adicional na purificação da cardosina B, foi 

possível eliminar totalmente a contaminação observada, pelo que o grau de purificação desta 

enzima passou a ser de 100% (Figura 4.5 coluna 5). 

O último passo na purificação das cardosinas consiste na remoção dos sais utilizados 

para a eluição de cada uma das enzimas aquando da sua purificação, nomeadamente NaCl e 

Tris. Este passo foi realizado aplicando as amostras a uma coluna de exclusão molecular 

Hiprep 26/10 Desalting (Amersham Pharmacia Biotech). O uso desta coluna, permite separar 

eficientemente as cardosinas dos sais presentes na solução, uma vez que as enzimas (devido 

ao seu peso molecular) não interagem com a resina usada (G25), enquanto que o NaCl e o 

Tris são retidos na coluna. Deste modo, a fracção correspondente às cardosinas, é purificada 

(figura 4.6, área azul), sendo eficientemente separada dos sais (figura 4.6, tracejado). A saída 

das cardosinas e dos sais é controlada pela leitura simultânea da absorvência a 280nm e da 

condutividade do eluente, respectivamente. 

 

Todos os procedimento realizados para a purificação das cardosinas foram realizados 

num curto intervalo de tempo (no mesmo dia) à temperatura ambiente e mostraram ser 

altamente reprodutíveis. 

 

Figura 4.6: Cromatograma típico resultante de uma exclusão molecular (numa coluna Hiprep 26/10 Desalting 
(Amersham Pharmacia Biotech)) de 10ml de amostra de uma das cardosinas (cardosina A); a cromatografia 
decorreu como descrito no capítulo Materiais e Métodos, secção 3.4.3; a área azul identifica a fracção 
correspondente à cardosina. 
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4.2 Quantificação Das Cardosinas 

 

Para realizar o isolamento de neurónios do córtex cerebral de embriões de rato os 

tecidos foram desagregados com uma solução de “cardosina bruta” composta pela mistura da 

cardosina A0, cardosina A e cardosina B (fracção assinalada a vermelho na figura 4.1). A 

quantificação da “cardosina bruta” obtida em cada purificação a partir de 2g de pistilos 

frescos do cardo Cynara cardunculus L. foi realizada pelo método comercial de quantificação de 

proteínas Micro BCATM (Pierce), como descrito no capítulo Material e Métodos, secção 3.5. 

Com este método, verificámos que, em cada purificação obtivemos aproximadamente 15mg 

de “cardosina bruta”. 

 

4.3 Cultura De Neurónios Do Córtex Cerebral De Embrião De Rato 

 

Este trabalho tem como objectivo principal optimizar um protocolo de isolamento de 

neurónios do córtex cerebral de rato. O isolamento deste tipo de células levanta alguns 

problemas, uma vez que é difícil separa-las de uma rede entrelaçada com milhares de 

contactos adesivos, sem com isso, causar danos irreversíveis nos axónios e dendrites 

partilhados pelos neurónios (Brewer, 1997). Uma vez que os tecidos embrionários têm 

menos conexões e recuperam mais facilmente dos efeitos dos procedimentos de isolamento, 

foram escolhidos para a realização deste trabalho. Para isso, extraiu-se o córtex cerebral 

frontal de embriões de rato com 15 a 16 dias de gestação (ver capítulo Material e Métodos, 

secção 3.8.2). Posteriormente desagregaram-se estes tecidos com uma solução enzimática 

constituída por “cardosina bruta” (ver capítulo Material e Métodos, secção 3.8.3). As 

cardosinas (nomeadamente a cardosina A) tinham já evidenciado capacidade para degradar 

colagénios intersticiais (Duarte, 2001). Uma vez que os colagénios são o principal constituinte 

da matriz extracelular (ECM) e que para proceder à desagregação dos tecidos com vista a 

estabelecer culturas de células, é necessário destruir esta matriz, as cardosinas pareciam reunir 

todas as condições para realizar esta função. 

A escolha da “cardosina bruta” para esta parte do trabalho, foi feita devido à rapidez 

com que se obtém esta fracção enzimática (aproximadamente uma hora), ao facto desta 

solução combinar a acção de três enzimas diferentes (cardosina A0, cardosina A e cardosina 

B) (possibilitando uma acção mais eficaz nos diversos constituintes da matriz extracelular do 
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que uma só enzima) e ao facto da purificação desta mistura de cardosinas dar origem a 

amostras bastante semelhantes em diferentes purificações, eliminando um dos maiores 

problemas da utilização de outras misturas enzimáticas utilizadas para estes fins (por exemplo 

a tripsina bruta) que reside na heterogeneidade entre diferentes amostras. 

As digestões foram realizadas antes da adição do meio de cultura (em meio CMF-HBSS), 

de modo a evitar que as proteínas do meio competissem com as proteínas da matriz como 

substracto para as enzimas usadas na desagregação dos tecidos. 

Todos os ensaios que são realizados em células em cultura necessitam que estas estejam 

o mais perto possível da sua condição in vivo. Para avaliar o estado das células em cultura e, 

deste modo, avaliar o sucesso do isolamento dos neurónios, foi controlado o rendimento do 

isolamento e de diversos critérios de integridade e viabilidade celular. Os resultados foram 

comparados com os obtidos por um método preexistente que utilizava “tripsina bruta”. 

 

4.3.1 Rendimento do Isolamento de neurónios do córtex cerebral de embriões de 
rato 

 

Um dos critérios mais importantes para definir o sucesso de um isolamento de células é 

o número de células viáveis por ele originado, ou seja, o seu rendimento. 

De modo a determinar qual a concentração óptima de “cardosina bruta” a usar no 

isolamento, fez-se um estudo dose-resposta com esta solução enzimática (figura 4.7). 
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Figura 4.7: Efeito de diferentes doses de “cardosina bruta” no número de células isoladas por córtex 
(rendimento). A concentração de enzima para a qual ocorre a estabilização do rendimento do isolamento está 
identificada a verde. Os resultados apresentados correspondem à média ponderada do número de isolamentos 
feitos com cada concentração de enzima (indicados por n) ± SEM. 
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A concentração de “cardosina bruta” escolhida para proceder ao isolamento dos 

neurónios foi de 1mg/ml uma vez que a partir desta concentração o rendimento do 

isolamento estabiliza (figura 4.7, a verde). 

Para determinar o rendimento de cada isolamento, retirou-se uma amostra da suspensão 

celular e adicionou-se igual volume de Tripan Blue (T-8154, Sigma), contando-se, num 

hemocitómetro, as células que excluíam o corante (viáveis) (ver capítulo Material e Métodos, 

secção 3.8.4). 

O isolamento de neurónios do córtex cerebral de embriões de rato através de digestão 

com “cardosina bruta” (1mg/ml), deu origem a maior número de células isoladas por córtex 

(1,54 ± 0,22) do que o isolamento através de digestão com tripsina (Gibco, Paisley, UK) 

(5mg/ml) (0,95 ± 0,32) (figura 4,8). 

Isto poderá evidenciar um maior poder de digestão da matriz extracelular por parte da 

cardosina que assim, liberta mais células dos tecidos que a tripsina, apesar de estar presente 

em menor concentração, o que pode tornar o método menos violento para as células. O 

aumento do rendimento de um determinado método de isolamento pode ser uma importante 

vantagem, sobretudo quando apenas estão disponíveis pequenas quantidades de tecidos 

dadores, o que acontece por exemplo quando são usados tecidos humanos. 
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Figura 4.8: Comparação do rendimento do isolamento de neurónios do córtex cerebral de embriões de rato 
obtido por digestão com cardosina com o obtido por digestão com tripsina. As células viáveis (que excluíam o 
Tripan Blue foram contadas num hemocitómetro como descrito no capítulo Material e Métodos, secção 3.8.4). 
Os resultados representam a média de 5 experiências distintas ± o erro padrão da média (SEM). 



Resultados e Discussão 
Isolamento de Neurónios Corticais- Rendimento do Isolamento 

 

 
- 10 -  

 

Durante as digestões enzimáticas, além das enzimas já referidas (cardosina e tripsina) 

usou-se  DNAse. A DNAse desempenha um papel importante na degradação de DNA, que 

muitas vezes é libertado para o meio de dissociação a partir de células lesadas, e que de outro 

modo poderia tornar este meio viscoso e, consequentemente, de difícil manuseamento 

(Worthington, et al., 1997). Além disso, evita a aglomeração de células mortas, facilitando, 

assim, o acesso das outras enzimas utilizadas no isolamento, às células alvo (Lamzus et al., 

1999). 

Os isolamentos podem ser variáveis e imprevisíveis devido, em parte, ao efeito directo 

das enzimas (variações de actividade), mas também, aos efeitos complexos do processo de 

dissecção dos órgãos e tecidos (London et al., 1998). 

O isolamento feito com “cardosina bruta”, teve resultados mais homogéneos nos 

diferentes isolamentos do que quando estes foram realizados com tripsina, como pode ser 

observado na figura 4.9. Esta maior homogeneidade dos resultados pode ser explicada pela 

elevada reprodutibilidade do método de purificação da cardosina, que dá origem a amostras 

Figura 4.9: Comparação do rendimento dos diferentes isolamentos de neurónios do córtex cerebral de 
embriões de rato obtidos por digestão com cardosina ou por digestão com tripsina. As células viáveis (que 
excluiam o Tripan Blue foram contadas num hemocitómetro como descrito no capítulo Material e Métodos, 
secção 3.8.4). Os resultados apresentados referem-se a cada um dos isolamentos em separado. É de notar a  
maior diferença entre os resultados correspondentes aos isolamentos com tripsina. 
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bastante semelhantes em diferentes purificações, apresentando por isso actividades 

proteolíticas similares entre si. Isto não acontece com a tripsina que é a diferenças acentuadas 

entre os diferentes lotes adquiridos. Além de serem propensos a deterioração rápida ao longo 

do tempo (London et al., 1998). Estes factores levam a que os isolamentos , realizados com 

lotes diferentes de tripsina, sejam bastante imprevisíveis e heterogéneos. 

O isolamento de neurónios com cardosina também poderá ser mais eficaz pelo facto de 

esta enzima ser uma proteinase vegetal que não possui, por isso, inibidores naturais nos 

tecidos a desagregar, o que pode não acontecer com enzimas de origem animal, como a 

tripsina. 

 

 

4.3.2 Monitorização do Crescimento e Diferenciação Neuronal 
 

 

O exame das células por microscopia é um processo crucial durante o período de 

cultura. A morfologia celular pode ser utilizada para avaliar a viabilidade das células isoladas 

com um determinado procedimento ou então, servir como teste de citotoxicidade (Schlenke 

et al., 1998). Através de uma observação rotineira das células é possível observar se estas se 

estão a desenvolver correctamente em cultura, ou se pelo contrário, apresentam uma forma 

atípica, ou se estão a degenerar, etc. Através de uma observação minuciosa, é também 

possível, detectar contaminações (nomeadamente aquelas provocadas por fungos) (Alves, 

2001). 

Os neurónios isolados foram estabelecidos em cultura (ver Material e Métodos, secção 

3.7.4) em meio NB. O uso deste meio de cultura providencia culturas de neurónios altamente 

purificados, diminuindo a contaminação com células da glia (Brewer, 1997; Xiang et al., 1998; 

Combs et al., 1999). Este meio suporta a sobrevivência dos neurónios durante muito tempo 

(várias semanas) e reduz a percentagem de células da glia a menos de 2% da população total 

de células (Xiang et al., 1996). Isto é extremamente importante quando se quer estudar 

especificamente a função neuronal, independentemente de influências de outros tipos 

celulares, diminuindo assim a ambiguidade da interpretação dos efeitos de determinadas 

substâncias, ou procedimentos sobre um tipo celular específico (caso contrário não se sabe 

em qual é exercido o efeito) (Brewer, 1997). 



Resultados e Discussão 
Isolamento de Neurónios Corticais- Monitorização do Crescimento e Diferenciação Neuronal 

 

 
- 12 -  

 

Muitos tipos de células, para poderem ser postos em cultura, necessitam de adição de 

suplementos ao meio de cultura, como sejam o soro (FCS, FBS, etc.) e outros constituintes 

pouco definidos, visto que contêm muitos componentes que são benéficos para a 

sobrevivência e crescimento das células (London et al., 1998). Contudo, estes suplementos 

são propensos a variações entre lotes, contendo, além disso, elementos indefinidos, tais 

como, hormonas e outras substâncias reguladoras (Freshney, 1998), tais como, factores de 

crescimento que podem confundir e dificultar a interpretação dos resultados (Hussain et al., 

1997), podendo mesmo, em alguns casos, ter substâncias tóxicas para alguns tipos de células 

(London et al., 1998). Por esta razão, nas nossas experiências, o soro foi substituído por um 

suplemento perfeitamente definido, o B27. 

Alguns ensaios preliminares foram realizados em meio NB com gentamicina, porém sem 

resultados aceitáveis. O que vem de encontro a observações feitas em trabalhos anteriores de 

que a gentamicina parece tornar-se tóxica para as células nervosas em meios sem soro 

(Kingsbury et al., 1985). 

Uma vez que está provado que a morfologia celular dos neurónios corticais depende do 

substrato onde eles aderem e se diferenciam (Maeda & Noda, 1998) as culturas foram 

estabelecidas em placas revestidas com poli-D-lisina. 

A observação dos neurónios em cultura foi feita através de microscopia óptica de 

contraste de fase num microscópio invertido. Este tipo de microscopia é o ideal para este 

tipo de observação, uma vez que confere maior contraste ao material biológico vivo, 

permitindo visualizá-lo com maior nitidez. 

Ao fim de 3 horas em cultura a 37ºC e 5% de CO2 tanto os neurónios isolados com 

cardosina como os isolados com tripsina, encontravam-se aderentes à caixa de Petri revestida 

com poli-D-lisina, formando uma monocamada de células característica das culturas de 

neurónios. Nesta fase precoce do desenvolvimento, os neurónios apresentavam-se esféricos e 

sem qualquer tipo de diferenciação (figura 4.10- i). Depois de 96 horas em cultura nas 

mesmas condições, os neurónios já se encontravam perfeitamente diferenciados, com 

neurites e axónios bem desenvolvidos (reexpressão da neuritogénese) (figura 4.10- ii)). Os 

neurónios isolados com cardosina apresentaram crescimento e diferenciação idêntico aos 

isolados com a tripsina, observando-se mesmo, um desenvolvimento superior da rede de 

neurofilamentos (neurites e axónios) naqueles neurónios (figura 4.10, A- ii).  

O desenvolvimento dos neurónios ocorreu aparentemente, sem danos a nível 

morfológico. Os critérios usados para avaliar a morfologia dos neurónios foram os seguintes: 
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i) neurites com diâmetro uniforme, textura lisa e com pelo menos duas vezes o comprimento 

do corpo celular ii) corpo celular apresentando formas suaves, de arredondadas a ovais.  

Através da observação dos neurónios em cultura foi também possível verificar que o 

isolamento deu origem a populações de células bastante homogéneas. Além disso, não se 

observou qualquer tipo de contaminação (pelo menos de forma visível). 

 

 

 

 

 

AA  

BB  

ii))  iiii))  

ii))  iiii))  

Figura 4.10: Fotografias de culturas primárias de neurónios em monocamada (0,5x106 células por poço), 
obtidas por microscopia óptica de contraste de fase num microscópio invertido. A: neurónios isolados com 
cardosina; B: neurónios isolados com tripsina (controlo); i) 3 horas após o isolamento; ii) 96 horas após o 
isolamento. 



Resultados e Discussão 
Isolamento de Neurónios Corticais- Exclusão do Corante Tripan Blue 

 

 
- 14 -  

 

4.3.3 Avaliação da Viabilidade Celular 
 

 

A determinação da viabilidade celular, de uma forma rápida e precisa, é vital para o 

sucesso de culturas de células (Altman et al., 1993). 

Nenhum teste de viabilidade, isoladamente, dá uma ideia correcta do estado das células 

em cultura, uma vez que elas podem estar viáveis segundo um critério e não o estarem 

segundo outro critério. 

De modo a fazer uma avaliação correcta da viabilidade das células isoladas com 

cardosina, foram feitos três testes com funções distintas: i) exclusão do corante Tripan Blue- 

avalia o estado de permeabilidade das membranas celulares; ii) metabolização do brometo de 

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolium (MTT)- avalia o estado metabólico das células 

(nomeadamente das mitocôndrias); iii) uptake e libertação do ácido γ-aminobutírico (GABA)- 

avalia o estado fisiológico dos neurónios (nomeadamente a libertação de 

neurotransmissores). 

 

 

4.3.3.1 Exclusão do corante Tripan Blue  

 

 

O ensaio de exclusão do corante Tripan Blue (T-8154, Sigma), é o teste mais utilizado para 

determinar a viabilidade de células em cultura (Altman et al., 1993). 

Este teste baseia-se na impermeabilidade das membranas celulares. Quando as 

membranas das células são sujeitas a um determinado composto ou procedimento que, de 

algum modo as danifique, elas perdem totalmente ou parcialmente a sua permeabilidade. 

Logo, quando as células com as membranas danificadas são incubadas com o corante (Tripan 

Blue), não conseguem exclui-lo e este entra para o seu interior, corando-as de azul. Neste caso 

são consideradas inviáveis. Pelo contrário, se as membranas das células estiverem intactas, 

excluem o corante, e estas são observadas como pontos brilhantes, em microscopia de 

contraste de fase, sendo consideradas viáveis. 



 Resultados e Discussão 
 Isolamento de Neurónios Corticais- Exclusão do Corante Tripan Blue 

 

 
 - 15 -    

 

Para realizar o ensaio, retirou-se uma amostra da suspensão celular (imediatamente após 

o isolamento) e adicionou-se igual volume de Tripan Blue, contando-se de seguida, num 

hemocitómetro, as células que excluíam o corante (viáveis) e as que não excluiam o corante 

(inviáveis) (figura 4.11). 

Na figura 4.11 podemos também observar que o isolamento dos neurónios com 

cardosina deu origem a suspensões com células individualizadas (e não em agregados), sem 

grande quantidade de resíduos resultantes da dissociação dos tecidos e na sua maioria viáveis 

(pontos brilhantes). 

Uma vez mais, o isolamento realizado com cardosina bruta foi comparado com o 

isolamento realizado com tripsina. Imediatamente após o isolamento dos neurónios do 

córtex cerebral de embriões de rato, a viabilidade celular, determinada pelo método de 

exclusão do Tripan Blue, apresenta-se semelhante para as células isoladas com cardosina (84.1 

± 1.6) ou com tripsina (89.3 ± 1.1) (figura 4.12). 

Figura 4.11: Fotomicrografia de contraste de fase de neurónios isolados com cardosina e sujeitos ao ensaio de 
viabilidade com Tripan Blue. A seta vermelha identifica uma célula viável e a seta amarela identifica uma célula 
não viável. As quadrículas observadas na figura pertencem à grelha do hemocitómetro onde se contaram as 
células. 
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O método do Tripan Blue é referido por, geralmente, sobrestimar a viabilidade celular, 

dar resultados inexactos a seguir à tripsinização, tratamento com EDTA ou raspagem de 

células aderentes a uma superfície e por ser excluído tanto de células metabólicamente viáveis 

como inviáveis (senescentes ou mortas) em meio com soro (Altman et al., 1993). Além disso, 

apesar de as células apresentarem uma viabilidade muito alta quando determinada por este 

método, grande parte dos seus núcleos podem estar apoptóticos (Watzka et al., 2000). A 

apoptose pode ser induzida pela destruição da ECM durante o processo de isolamento, uma 

vez que este tipo de células necessitam aderir a uma matriz natural ou provisória de modo a 

sobreviver. Está provado que uma célula libertada da ECM pode tornar-se apoptótica através 

de um sinal mediado por integrinas (Thomas et al., 1999). A utilização deste teste de 

viabilidade encontra-se limitado pelo facto de o número de células coradas aumentar algum 

tempo depois da adição do corante, sendo necessário contar as células num período de 3 a 5 

minutos. Além disso, o corante possui um peso molecular elevado, não permitindo detectar 

pequenas mudanças na permeabilidade das membranas (Eveloff et al., 1980). 

Os resultados obtidos com este método, além de poderem sobrestimar a viabilidade das 

células, dão-nos apenas uma ideia da integridade das membranas celulares dos neurónios 

isolados e não do seu verdadeiro estado funcional.  

 

Figura 4.12: Comparação da viabilidade celular dos neurónios do córtex cerebral de embriões de rato obtidos 
por digestão com cardosina com os obtidos por digestão com tripsina. A viabilidade celular foi avaliada pelo 
método de exclusão do Tripan Blue. Contaram-se o total de células existentes na câmara do hemocitómetro e as 
células que excluíam o Tripan Blue  (viáveis), calculando-se de seguida a percentagem de células viáveis em 
relação ao total. Os resultados representam a média de 5 experiências distintas ± o erro padrão da média 
(SEM).. 
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4.3.3.2 Metabolização do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-

tetrazolium (MTT) 

 

Devido às limitações apresentadas pelo método da exclusão do corante Tripan Blue, 

referidas anteriormente, foi necessário recorrer a um método mais fiável para avaliar a 

viabilidade dos neurónios isolados do córtex cerebral de embriões de rato. Método este, que 

nos desse uma ideia do estado metabólico destas células. Com este fim, foi utilizado o 

método de metabolização do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolium 

(MTT). Este teste é um ensaio colorimétrico, rápido e sensitivo, que se baseia na capacidade 

das enzimas desidrogenases mitocôndriais converterem o composto amarelo MTT (solúvel) 

num composto de cor púrpura (insolúvel) através de uma reacção de redução. Os cristais 

insolúveis são dissolvidos em isopropanol e a absorvância é lida num leitor de ELISA a 

570nm e com um eléctrodo de referência de a 620nm. A quantidade de sal produzido é 

directamente proporcional ao número de células viáveis, permitindo a sua utilização na 

determinação da viabilidade e proliferação celulares (Zucco et al., 1998). 

Uma vez mais, a viabilidade dos neurónios isolados com cardosina foi comparado com o 

realizado com tripsina. Para isso, a viabilidade celular foi normalizada como percentagem do 

controlo, considerando-se a viabilidade das células isoladas com tripsina como sendo 100%. 

Depois das células estarem em cultura durante 96 horas a 37ºC numa atmosfera humidificada 

de 5% de CO2, verificou-se que os neurónios isolados com cardosina se apresentavam muito 

mais viáveis do ponto de vista metabólico do que os isolados com tripsina (figura 4.13). 

Considerando a viabilidade dos neurónios isolados com tripsina, 100%, os neurónios isolados 

com cardosina, ao fim de 96 horas em cultura, apresentaram uma viabilidade de 176.9 ± 

13.6%, ou seja, demonstraram estar aproximadamente 77% mais viáveis do que os isolados 

com tripsina. Este facto pode dever-se ao mecanismo de degradação da matriz extracelular 

por parte de cada uma das enzimas. Enquanto a tripsina actua indiscriminadamente sobre os 

componentes da matriz extracelular, a cardosina (nomeadamente a cardosina A), mostrou 

actuar sobre o colagénio I através de uma interacção física entre ambos, relacionada com a 

sequência de adesão RGD presente, tanto na cardosina A, como no colagénio (Duarte, 2001), 

tornando esta acção muito mais especifica e consequentemente mais previsível. Esta maior 

especificidade permite utilizar menor quantidade de enzima, tornando o procedimento 

menos violento para as células. Além disso, se a clivagem do colagénio fibrilar, pela 

cardosina, expor regiões RGD (e mesmo as regiões RGD presentes na própria cardosina) 
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estas podem ligar-se a integrinas presentes nas células, o que pode promover a sobrevivência 

e a diferenciação dos neurónios em cultura (Sternlicht & Werb, 2001). 

As diferenças na viabilidade dos neurónios isolados com cardosinas dos isolados com 

tripsina, observadas com este método, podem ter duas interpretações, ou os neurónios estão 

a morrer mais rapidamente, ou estão a demorar mais tempo a recuperar do procedimento de 

isolamento. Ambas as interpretações, são justificadas pelo facto dos neurónios terem sido 

mais lesados durante a desagregação enzimática com a tripsina (uma vez que os restantes 

passos do procedimento foram mantidos constantes), pelo menos do ponto de vista dos 

critérios avaliados com este método ou seja, do ponto de vista metabólico. Este facto 

constitui uma grande vantagem do isolamento realizado com cardosinas, uma vez que é 

importante que as células recuperem o mais rapidamente possível do processo, de modo a 

que os resultados obtidos possam ser transpostos para a situação in vivo (Zimmermann et al., 

2001). Os possíveis danos provocados pela tripsina podem ser generalizados ou localizados 

em determinados componentes celulares. Uma vez que as diferenças na viabilidade foram 

observadas com o método do MTT (e não com o de tripan blue), que mede o estado 

metabólico das células e mais especificamente a actividade da enzima mitocondrial succinato-

desidrogenase, é mais provável e mais lógico, que os danos provocados pela tripsina 

Figura 4.13: Comparação da viabilidade celular dos neurónios do córtex cerebral de embriões de rato obtidos 
por digestão com cardosina com os obtidos por digestão com tripsina (controlo). A viabilidade celular foi 
avaliada pelo método de metabolização do MTT. As células (96 h em cultura) foram incubadas com MTT 
durante 3 h a 37ºC e 5% de CO2 e a densidade óptica medida a 570nm com um eléctrodo de referência a 
620nm num leitor de elisa. A viabilidade celular foi normalizada como percentagem do controlo (considerou-se 
a viabilidade das células isoladas com tripsina como sendo 100%).Os resultados representam a média de 2 
experiências distintas ± o erro padrão da média (SEM). 
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(detectados por este método) tenham sido ao nível das mitocôndrias ou mesmo ao nível da 

succinato-desidrogenase. O facto de estar demonstrado que a utilização de algumas enzimas 

proteolíticas usadas nos processos de isolamento de células reduz ou mesmo, impede a 

actividade de diversas enzimas celulares, reitera esta possibilidade (Baldwin, 1998). 

 

4.3.3.3 Libertação do ácido γ-aminobutírico (GABA) 

 

Além do estado metabólico dos neurónios isolados com cardosina (apresentado acima), 

importa determinar que danos ou alterações, ocorreram a nível dos processos fisiológicos 

destes neurónios, como consequência do processo de isolamento. O processo fisiológico 

mais importante, realizado pelos neurónios, é a recepção e transmissão de impulsos nervosos. 

Esta função primordial dos neurónios é conseguida através da libertação de 

neurotransmissores (excitatórios e inibitórios). O ácido γ-aminobutírico (GABA) é 

considerado o principal neurotransmissor inibitório do SNC, em geral (Pin et al., 2001), e em 

particular do córtex cerebral dos mamíferos (Galarreta & Hestrin, 1997). A maioria dos 

neurónios corticais presentes em culturas primárias obtidas a partir de córtex cerebral de 

embriões de rato com 16 dias (E16) são GABAérgicos (Li et al., 2001). Pelos motivos 

descritos acima, escolheu-se este neurotransmissor para avaliar o estado fisiológico dos 

neurónios (particularmente a sua capacidade de libertar neurotransmissores quando expostos 

a um estímulo despolarizante) e dos receptores e transportadores membranares envolvidos 

na libertação deste neurotransmissor, após o processo de isolamento celular. 

Para se acompanhar a libertação do neurotransmissor foi utilizado GABA radioactivo 

([3H]GABA). 

Como pode observar-se pela figura 4.14, tanto os neurónios isolados com cardosinas 

como os isolados com tripsina (após 96 horas em cultura), reagem de modo bastante 

semelhante ao estimulo de despolarização com K+, libertando aproximadamente a mesma 

quantidade de [3H]GABA em relação ao total deste neurotransmissor acumulado no seu 

interior.  

A despolarização dos neurónios do córtex cerebral de embrião de rato provocada pela 

adição de K+ (num meio com 50mM de KCl e 132mM de NaCl) leva à libertação de 4.98 ± 

0.54% do total de [3H]GABA acumulado, no caso do isolamento ter sido realizado com 

cardosina e de 4.90 ± 0.64% no caso do isolamento ter sido realizado com tripsina. Quanto à 
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libertação ocorrida na ausência de qualquer estímulo (libertação espontânea) foi de 13.59 ± 

1.94% (para a cardosina) e 14.64 ± 1.61% (para a tripsina) do total de [3H]GABA acumulado. 

É de salientar que esta libertação basal atinge valores anormalmente altos. No entanto, 

existem evidências de que o GABA pode ser excitatório no cérebro embrionário, ao 

contrário do que acontece no cérebro desenvolvido, onde é inibitório (Van den Pol, 1998). 

Desta maneira, o GABA pode levar à despolarização das membranas plasmáticas, resultando 

na sua libertação para a fenda sináptica de modo semelhante ao ocorrido com a 

despolarização provocada pela adição de K+. Assim, o que poderíamos considerar como 

sendo libertação na ausência de despolarização, é apenas a consequência de outro tipo de 

despolarização, justificando estes valores aparentemente anormais. 

Alguns ensaios realizados, demonstraram que a libertação de [3H]GABA provocada por 

despolarização com K+, ocorre de forma dependente da concentração do estímulo, sendo 

directamente proporcional a esta (figura 4.15). Observou-se que quando estimulados com 

30mM de K+, os neurónios libertavam aproximadamente 3.16 ± 0.9% do total de [3H]GABA 

acumulado no seu interior, enquanto que, quando o estímulo consistia em 50mM de K+ eles 
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Figura 4.14: Efeito do processo de isolamento celular (cardosina versus tripsina) na libertação de [3H]GABA 
pelos neurónios do córtex cerebral de embriões de rato quando estimulados por despolarização com K+ (50mM 
de KCl). As experiências decorreram como descrito no capítulo Material e Métodos, secção 3.8.6.3. A 
libertação de [3H]GABA é apresentada como percentagem do total de [3H]GABA acumulado nos neurónios. 
Os resultados apresentados são a média ponderada de 4 experiências ± SEM. 
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libertavam 4.79 ± 0.3% do total de [3H]GABA acumulado, ou seja, a libertação aumentou 

proporcionalmente à concentração de K+ (aumento de aproximadamente 51.6%). 

A libertação de GABA pelos neurónios GABAérgicos pode ocorrer por dois 

mecanismos, aquando da aplicação de um estímulo despolarizante (K+). Um deles é 

dependente da presença de Ca2+e ocorre por exocitose, o outro independente deste ião, 

ocorre por reversão do cotransportador 2Na+/Cl-/GABA (Duarte et al., 1992; Vizi, 2000) 

(figura 4.16). 

A libertação dependente de Ca2+ é provocada por um potencial de acção no terminal 

nervoso que resulta no aumento do fluxo de Ca2+ para dentro da célula, através de canais de 

Ca2+, o que leva a maquinaria exocitótica a realizar a fusão das vesículas e, consequentemente, 

a libertação do neurotransmissor. Por outro lado, a libertação independente de Ca2+ é 

provocada por um aumento na concentração intracelular de Na+, que leva à reversão do 

transportador (2Na+/Cl-/GABA) da membrana plasmática (Vizi, 2000). 

Para determinar se ocorreram alterações na contribuição de cada um destes mecanismos 

na libertação de [3H]GABA nos neurónios isolados com cada uma das enzimas (cardosina e 

tripsina) estudaram-se cada um dos componentes em separado. De modo a avaliar a 

contribuição do transportador de GABA (libertação independente de Ca2+) na libertação de 
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Figura 4.15: Efeito da concentração de K+ na libertação de [3H]GABA pelos neurónios do córtex cerebral de 
embriões de rato. As experiências decorreram como descrito no capítulo Material e Métodos, secção 3.8.6.3. A 
libertação de [3H]GABA é apresentada como percentagem do total de [3H]GABA acumulado nos neurónios. 
Os resultados apresentados são a média ponderada de 4 experiências ± SEM. 
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[3H]GABA estimulada por despolarização com K+, usámos NNC-711, um bloqueador não 

competitivo do cotransportador 2Na+/Cl-/GABA (Duarte et al., 1992; Santos et al., 1998). 

Os resultados mostram que, apesar da quantidade de [3H]GABA libertado ser idêntico 

para os neurónios isolados com cardosina ou com tripsina (figura 4.14), ocorrem 

modificações na maneira como o neurotransmissor é libertado (figura 4.17). 

Nos neurónios isolados com cardosina, a libertação de [3H]GABA após despolarização 

com K+, ocorre sobretudo pela reversão do cotransportador 2Na+/Cl-/GABA (independente 

de Ca2+) (66.5 ± 4.8%) enquanto que apenas cerca de metade (33.5 ± 4.8%) da libertação 

ocorre por exocitose (dependente de Ca2+). Por outro lado, nos neurónios isolados com 

tripsina, a libertação de [3H]GABA após despolarização com K+, ocorre principalmente por 

um mecanismo de exocitose (74.3 ± 23.5%), enquanto a reversão do cotransportador 

2Na+/Cl-/GABA é apenas responsável por (25.7 ± 23.5%). Além disso, o erro (SEM) 

associado aos resultados da tripsina é bastante superior ao dos resultados das cardosinas, 

evidenciando uma heterogeneidade superior nos resultados obtidos com aquela enzima. Isto 

poderá ser devido, uma vez mais, às possíveis diferença apresentadas pela tripsina de um lote 

Figura 4.16: Esquema representativo dos mecanismos de uptake e libertação de GABA numa sinapse. A seta 
vermelha representa a libertação realizada por exocitose, as brancas o uptake realizado pelo cotransportador e as 
amarelas a libertação realizada pela reversão do cotransportador. Os cotransportadores de 2Na+/Cl-/GABA 
estão identificados a verde, o GABA a dourado e os receptores pós-sinápticos de GABA a púrpura. Adaptado 
de http://www.vcu-cme.org/gaba/teaching.pdf  

http://www.vcu-cme.org/gaba/teaching.pdf
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para outro, tornando o isolamento potencialmente inconstante no que respeita às 

características dos neurónios obtidos. 

É geralmente aceite que os cotransportadores 2Na+/Cl-/GABA localizados nos 

terminais nervosos e nas células da glia vizinhas, controlam a concentração temporal e 

espacial dos neurotransmissores nas fendas sinápticas através de um rápido uptake para os 

terminais nervosos (sendo capazes de transportar grandes quantidades de 

neurotransmissores). Por exemplo, nos neurónios GABAérgicos, 70 a 80% do GABA 

libertado pode ser recapturado, indicando a importância destes transportadores no controlo 

da concentração do neurotransmissor na fenda sináptica (Vizi, 2000). Sendo assim, a grande 

percentagem de GABA libertado por esta via observada no nosso trabalho (no caso da 

cardosina), pode ser explicada pela grande capacidade de transporte de neurotransmissores 

por parte deste transportador, mas agora em sentido inverso (do terminal nervoso para o 

espaço extracelular). Por outro lado, a baixa percentagem de GABA libertado 

independentemente da presença de Ca2+ pelos neurónios isolados com tripsina pode estar 

relacionada com uma possível acção desta enzima sobre os transportadores. A tripsina já 

demonstrou degradar várias proteínas de membrana (incluindo receptores e transportadores 

membranares) (Dobbs et al., 1986; Chraibi et al., 1998; Xiang et al., 2001a; Xiang et al., 2001b) 
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Figura 4.17: Efeito do processo de isolamento celular (cardosina versus tripsina) nos componentes da libertação 
de [3H]GABA pelos neurónios do córtex cerebral de embriões de rato quando estimulados por despolarização 
com K+. As experiências decorreram como descrito no capítulo Material e Métodos, secção 3.8.6.3. A 
libertação de [3H]GABA é apresentada como percentagem do total de [3H]GABA libertado após o estímulo 
com K+. Os resultados apresentados são a média ponderada de 3 experiências ± SEM, no caso da cardosina e 
de 4 experiências ± SEM, no caso da tripsina. 
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sendo, por isso, possível que ela actue sobre os domínios extracelulares dos 

cotransportadores 2Na+/Cl-/GABA impedindo, assim, a sua função na libertação do 

neurotransmissor em questão. Diversos estudos, demonstraram já, que  muitos sinais 

celulares podem ser criados ou camuflados através de proteólise pericelular, uma vez que 

muitos dos acontecimentos de transmissão de sinais que regulam o comportamento das 

células, ocorrem perto da, ou mesmo na membrana celular (Sternlicht & Werb, 2001). 
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“Sentimos que, mesmo depois de serem respondidas todas as questões científicas possíveis, 

os problemas da vida permanecem completamente intactos.” 

(Ludwig Wittgenstein)  
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, foi descrito e validado um método optimizado para o isolamento de 

neurónios do córtex cerebral de embrião de rato, usando para tal, uma combinação de 

processos de dissociação mecânicos e enzimáticos (com cardosinas) tendo como referência 

um método pré existente que utilizava a tripsina como enzima dissociadora. 

 

O método de isolamento optimizado, é rápido e de fácil realização. O isolamento de 

neurónios do córtex cerebral de embriões de rato através de digestão com cardosinas 

(1mg/ml), deu origem a maior número de células isoladas por córtex do que o isolamento 

através de digestão com tripsina (5mg/ml), apesar da concentração das cardosinas ser inferior 

à concentração da tripsina. O aumento do rendimento do isolamento, conseguido com a 

utilização da cardosina, pode ser uma importante vantagem, sobretudo quando apenas estão 

disponíveis pequenas quantidades de tecidos dadores, o que acontece por exemplo quando 

são usados tecidos humanos. 

O isolamento realizado com cardosinas originou resultados mais homogéneos, nos 

diferentes isolamentos, do que quando estes foram realizados com tripsina. Esta maior 

homogeneidade dos resultados pode ser explicada pela elevada reprodutibilidade do método 

de purificação das cardosinas, que dá origem a amostras bastante semelhantes, apresentando 

por isso actividades proteolíticas similares entre si. Por outro lado, os diferentes lotes de 

tripsina adquiridos apresentam acentuadas diferenças, podendo estar relacionados com a 

heterogeneidade dos resultados com esta enzima. 

 

Imediatamente após o isolamento dos neurónios do córtex cerebral de embriões de rato, 

a viabilidade celular, determinada pelo método de exclusão do Tripan Blue, apresenta-se 

semelhante para as células isoladas com cardosinas ou com tripsina. 

Através da observação directa dos neurónios em cultura, por microscopia de contraste 

de fase, não se observaram diferenças significativas entre os dois métodos ao nível da 

diferenciação e das características fenotípicas dos neurónios isolados, a não ser um ligeiro 

desenvolvimento superior da rede de neurofilamentos (neurites e axónios) por parte dos 

isolados com cardosinas. 
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Após 96 horas em cultura, verificou-se que os neurónios isolados com cardosina se 

apresentavam muito mais viáveis (aproximadamente 77%) do ponto de vista metabólico do 

que os isolados com tripsina. Este facto pode dever-se ao mecanismo de degradação da 

matriz extracelular por parte de cada uma das enzimas. Enquanto a tripsina actua 

indiscriminadamente sobre os componentes da matriz extracelular, as cardosinas actuam 

sobre o colagénio I através de uma interacção física entre ambos, relacionada com a 

sequência de adesão RGD presente, tanto na enzima, como no colagénio, tornando esta 

acção muito mais especifica e consequentemente mais previsível. Esta maior especificidade 

permite utilizar menor quantidade de enzima, tornando o procedimento menos violento para 

as células. 

Observou-se que a libertação de [3H]GABA provocada por despolarização com K+, 

ocorre de forma dependente da concentração do estímulo, sendo directamente proporcional 

a esta. Os neurónios isolados com uma ou outra enzima reagem de modo bastante 

semelhante ao estimulo de despolarização com K+, libertando aproximadamente a mesma 

quantidade de [3H]GABA acumulado no seu interior. Apesar da quantidade de [3H]GABA 

libertado ser idêntico para os neurónios isolados com cardosinas ou com tripsina, ocorrem 

modificações na maneira como o neurotransmissor é libertado. Nos neurónios isolados com 

cardosina, a libertação ocorre sobretudo pela reversão do cotransportador 2Na+/Cl-/GABA 

(independente de Ca2+), enquanto que apenas cerca de metade da libertação ocorre por 

exocitose (dependente de Ca2+). Por outro lado, nos neurónios isolados com tripsina, a 

libertação ocorre principalmente por um mecanismo de exocitose. A baixa percentagem de 

GABA libertado independentemente da presença de Ca2+ pelos neurónios isolados com 

tripsina pode estar relacionada com uma possível acção desta enzima sobre os 

transportadores membranares. 

 

O número e estado fisiológico dos neurónios obtidos neste trabalho, permite a utilização 

destas células em diversos estudos (citoquímicos, electrofisiológicos, bioquímicos, 

moleculares, neurotoxicológicos, farmacológicos e clínicos), oferecendo uma fiabilidade 

acrescida em relação aos resultados obtidos com outros métodos nos quais não se procedeu à 

caracterização das células isoladas. 

 

À luz dos resultados aqui descritos, os danos provocados nas moléculas da superfície das 

células (transportadores, receptores, etc.) poderão ter implicações funcionais que impliquem 
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uma reinterpretação dos resultados obtidos em determinadas experiências realizadas em 

células em cultura isoladas com determinados métodos enzimáticos. 

 

Uma vez que os procedimentos de isolamento causam alterações no estado fisiológico 

dos neurónios, os resultados obtidos neste trabalho, são importantes, contribuindo para uma 

melhor compreensão destas alterações e devem ser tomados em conta aquando da análise de 

resultados obtidos, com neurónios em cultura. Além disso, os possíveis danos provocados 

nas moléculas da superfície das células (transportadores, receptores, etc.) observados neste 

trabalho, poderão ter implicações funcionais que impliquem uma reinterpretação dos 

resultados obtidos em determinadas experiências realizadas em neurónios em cultura, 

isolados com determinados métodos enzimáticos. 

 

Estes resultados dão ênfase à importância de se levar em consideração a influência dos 

procedimentos de isolamento na caracterização das células. 

Qualquer ensaio funcional, in vitro, com células isoladas, deve ser interpretado com 

cuidado, à luz de uma possível influência do procedimento de isolamento em funções 

particulares. Os resultados obtidos neste trabalho levantam dúvidas na relação entre estudos 

funcionais realizados em células em cultura isoladas enzimaticamente e a actividade real 

destas células in vivo, justificando as frequentes dificuldades em transpor os resultados obtidos 

in vitro para aplicações clínicas. 

 

A cardosina poderá substituir a tripsina com vantagens no processo usado 

rotineiramente para subcultivar as células, de modo a estabelecer culturas finitas ou linhas 

celulares continuas, designado vulgarmente por tripsinização, uma vez que, aparentemente, 

danifica menos as células. 

 

O método de digestão com cardosinas, por si só ou em conjunto com outras enzimas, 

pode ser útil para isolar células a partir de tecidos onde outras enzimas não são eficazes. 

 

Neste trabalho foi, ainda, optimizado um protocolo de purificação da cardosina B, 

tendo-se conseguido eliminar totalmente a contaminação apresentada por esta enzima 

quando purificada por protocolos anteriores. 
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“O mais importante da vida não é saberes onde estás, 

mas sim para onde vais.” 

(Goethe) 
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6 TRABALHO FUTURO 

 

Neste trabalho, as cardosinas demostraram ser indicadas para proceder à digestão 

enzimática de cérebros de embrião de rato, com o objectivo de obter culturas primárias de 

neurónios. 

 

Com base nos resultados obtidos no decorrer deste trabalho e nos interesses actuais do 

nosso grupo de investigação, existem quatro linhas de investigação a desenvolver num 

trabalho futuro: 

 

1. Estudar a acção da cardosina nas proteínas de membrana. 

 

É necessário continuar a caracterizar a acção destas enzimas sobre os neurónios isoladas 

com este método. Estes estudos deverão incidir, nomeadamente, na acção das cardosinas nos 

receptores e transportadores membranares dos neurónios. Se não desintegrarem este tipo de 

proteínas, as células isoladas com esta enzima poderão ser mais indicadas para estudos onde 

eles sejam essenciais [libertação de neurotransmissores, acção de diversos medicamentos 

(uma vez que está provado que muitos transportadores Na+/Cl- são o local de acção de 

muitos medicamentos), etc.] 

Uma abordagem possível para melhor compreender as diferenças observadas na 

libertação de GABA, seria a realização de estudos electrofisiológicos, como complemento a 

estudos moleculares. 

 

2. Estudar a indução de apoptose nas células isoladas pela cardosina. 

 

As enzimas usadas no isolamento poderão reduzir a viabilidade dos neurónios por duas 

maneiras:1- directamente (danificando a estrutura membranar), 2- indirectamente 

(provocando a apoptose). 

No sentido de determinar a influência das cardosinas na indução da apoptose, poderá 

estudar-se a regulação da expressão de compostos que a desencadeiam (como o p53), e as 

consequências associadas á sua activação no sistema nervoso. 
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3. Usar a cardosina no isolamento de outros tipos celulares.  

 

As culturas de células podem ser utilizadas para seguir o percurso de determinadas 

patologias, recolhendo amostras à medida que a patologia avança, e analisando, por 

exemplo, a expressão de determinados compostos. O nosso grupo de trabalho tem 

estudado a formação de aderências e fibroses pós-cirúrgicas e a aplicação das cardosinas 

na sua prevenção e redução. O que caracteriza estes estados patológicos é a deposição 

exagerada de colagénios produzidos pelos fibroblastos. Assim, com o estabelecimento de 

cultura de fibroblastos (isolados de maneira a manterem o mais possível as suas 

características apresentadas in vivo), podem-se caracterizar (por exemplo, estudando a 

quantidade e tipos de colagénios produzidos pelos fibroblastos presentes nas aderências 

e fibroses), mais correctamente, estas patologias e consequentemente, aperfeiçoar a 

aplicação das cardosinas na sua prevenção e tratamento. 

A capacidade de dissociação de tecidos, por parte das cardosinas, poderá também 

ser utilizada para isolar outros tipos celulares, para os quais, outros procedimentos não 

são eficazes. 

 

4. Estudar a acção da cardosina nos principais constituintes da matriz extracelular 

 

A matriz extracelular (ECM) e as membranas basais das células, além de colagénios, 

também possuem outros tipos de constituintes, tais como elastina, fibronectina, 

laminina, trombospondina e proteoglicanos. O estudo da acção das cardosinas nestes 

constituintes trará vantagens, tanto para os estudos sobre fibroses, como para a aplicação 

destas enzimas no isolamento de células. 
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“A ciência nada mais é do que o senso comum disciplinado.” 

(Gunnar Myrdal)  
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7 ANEXOS 

7.1 Protocolos 

7.1.1 PROTOCOLO 1- Purificação das Cardosinas 

A) Extracção das cardosinas a partir dos pistilos de Cynara cardunculus L. 

 

i. Coloque 2g de pistilos num almofariz; 

ii. Adicione, rapidamente, 12 ml de tampão citrato de sódio, 100 mM e pH 3,0; 

iii. Esmague os pistilos de maneira a obter uma massa homogénea de resíduos e 

uma suspensão violeta. O aumento da intensidade da cor violeta da suspensão é 

um bom indicador do sucesso da extracção, apresentando maior sucesso quanto 

maior for a intensidade; 

iv. Centrifugue durante 10 minutos a 14000 r.p.m.; 

v. Remova o sobrenadante com cuidado, de maneira a retirar a menor quantidade 

possível de detritos juntamente com a suspensão; 

vi. Filtre o sobrenadante através de uma membrana com poro de 0,2µm de 

diâmetro, utilizando uma seringa de 10 ml e filtros adequados. A membrana 

deve ser previamente hidratada com o tampão utilizado em ii.. A filtração deve 

fazer-se cuidadosamente (sem aumentar muito a pressão) de modo a evitar a 

desnaturação das proteínas do extracto; 

Nota: O extracto pode ser guardado durante algum tempo a 4ºC até se proceder aos 

passos seguintes da purificação. Contudo, este procedimento deve ser evitado, uma vez 

que demonstrou reduzir a qualidade do extracto obtido; 
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B) Cromatografia de exclusão molecular 

 

vii. Equilibre a coluna, aplicando-lhe tampão Tris.HCl, 25 mM e pH 7,6 a um fluxo 

constante de 4 ml/min; 

viii. Aplique 10 ml do extracto obtido em vi. à coluna; 

ix. Aproximadamente 45 minutos depois do inicio do método, recolha a fracção 

com actividade proteolítica, durante cerca de 8 minutos (≈31ml)(Figura 7.1)  

Nota: A cromatografia de exclusão molecular foi realizada numa coluna Hiload Superdex 

75 26/60 prep grade (Amersham Pharmacia Biotech) 

C) Cromatografia de troca iónica 

 

x. Equilibre a coluna aplicando-lhe tampão Tris.HCl, 25 mM, pH 7,6 com 0,2 M 

de NaCl a um fluxo constante de 3 ml/min; 

xi. Aplique a fracção obtida em ix. à coluna; 

xii. Faça a eluição da amostra com um gradiente de NaCl (0,2- 1M) em 25mM de 

Tris pH 7,6 e a um fluxo constante de 3ml/min. Este gradiente (Figura 7.2) foi 

optimizado para conseguir uma melhor separação das cardosinas no menor 

intervalo de tempo possível (Sarmento, 2002);  

Figura 7.1: Cromatograma típico de uma exclusão molecular de 10 ml do extracto acídico de 2g de 
pistilos de Cynara cardunculus L como descrito no capitulo Material e Métodos. A área a vermelho 
corresponde á fracção com actividade proteolítica recolhida. 
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xiii. Recolha as fracções correspondentes às cardosinas, de acordo com a tabela 7.1; 

Tabela 7.1: Condições de eluição de cada uma das cardosinas 

Fracção 
proteolítica 

Concentração de NaCl* 
(M) 

Tempo de retenção** 
(minutos) 

A0 0,27-0,30 37,0 

A 0,34-0,38 49,8 

B 0,42-0,44 59,4 

* Intervalo de salinidade em que ocorre eluição da enzima 

** Tempo que a amostra demora a ser eluida por completo a partir do momento em que é 

injectada na coluna; 

 

Nota: A cromatografia de troca iónica foi realizada numa coluna, Hiload 16/10 Q-

Sepharose FF (Amersham Pharmacia Biotech) 

 

D) Remoção dos sais das amostras 

 

xiv. Equilibre a coluna em água ultra pura, a um fluxo de 10ml/min; 

xv. Aplique 5ml da solução obtida no passo xiii. à coluna; 

xvi. Faça a eluição da amostra com água ultra pura a um fluxo constante de 

10ml/min; 

xvii. Aproximadamente 12 minutos após a injecção da amostra, recolha a fracção 

proteica até que a absorvência atinja a linha de base e antes da condutância 

começar a subir; 

Figura 7.2: Gradiente de NaCl (1M) optimizado para a eluição das cardosinas A0, A e B numa coluna 
Q-Sepharose (Amersham Pharmacia Biotech); 
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Nota: Os passos xiv. a xvii. foram realizados numa coluna, Hiprep 26/10 (Amersham 

Pharmacia Biotech); 

 

 

E) Aperfeiçoamento do protocolo de purificação da cardosina B 

 

xviii. Equilibre a coluna aplicando-lhe tampão Tris.HCl, 25 mM, pH 7,6 com 0,2 M 

de NaCl a um fluxo constante de 1ml/min; 

xix. Aplique a cardosina B obtida em xvii. à coluna; 

 

xx. Faça a eluição da amostra com um gradiente de NaCl (0,2- 1M) a um fluxo 

constante de 1ml/min. Este gradiente (Figura 7.3) foi optimizado para conseguir 

uma melhor purificação da cardosina B no menor intervalo de tempo possível; 

xxi. Recolha a fracção correspondente à cardosina B (sai da coluna com 

concentrações de NaCl entre 0,39 e 0,46M, tendo um tempo de retenção de 25 

minutos. O volume recolhido é de aproximadamente 1.7ml); 

Nota: A cromatografia de troca iónica foi realizada numa coluna, Mono Q HR 5/5 

(Amersham Pharmacia Biotech). No fim deste procedimento, removem-se novamente os 

sais da amostra (secção anterior);  

 

 

 

Figura 7.3: Gradiente de NaCl (1M) optimizado para a purificação da cardosina B numa coluna Mono Q  
HR 5/5 (Amersham Pharmacia Biotech); 
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F) Concentração das amostras por liofilização 

 

xxii. Congele as amostras obtidas no passo xvii. em azoto liquido num balão próprio 

para o efeito; 

xxiii. Coloque o balão no liofilizador (a pressão deve ser inferior a 100mtorr e a 

temperatura inferior a –45ºC aquando da colocação do balão) de maneira a 

manter o vácuo; 

xxiv. Ao fim de aproximadamente 24h, retire o balão do liofilizador e remova toda a 

enzima do seu interior; 

xxv. Guarde imediatamente, a enzima a –20ºC até à sua utilização; 

 

 

7.1.2 PROTOCOLO 2- Electroforese em Condições Desnaturantes- SDS-PAGE 

A) Preparação das amostras 

 

i. Dilua as amostras (50%, v/v) com a solução desnaturante (ver secção 7.2.1); 

ii. Aqueça as amostras durante 5 minutos a 100ºC; 

Nota: Após arrefecerem, as amostras ou são imediatamente utilizadas, ou são 

congeladas a –20ºC até futura utilização; 

 

B) Preparação do gel de corrida (15%) 

 

iii. Adicione as seguintes substâncias, pela ordem indicada: 

 2,9ml de água destilada; 

 3,35ml de Tris 1.5M e pH 8.8; 

 3,75ml de acrilamida:bisacrilamida (40%, m/v); 

 200µl de SDS (10%, m/v); 

 100µl de persulfato de amónio (10%, m/v); 

 5µl de TEMED; 

iv. Homogeneíze com cuidado; 

v. Aplique, ao apparatus montado previamente, 3,5ml do gel antes de polimerizar; 
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vi. Coloque isopropanol (50%, v/v) no topo do gel, de modo a evitar o contacto 

com o ar (o oxigénio inibe a polimerização); 

vii. Deixe repousar o gel até que a polimerização esteja completa; 

viii. Remova o isopropanol (invertendo o apparatus de electroforese); 

Nota: Deve usar luvas sempre que manusear acrilamida; 

 

C) Preparação do gel de carregamento (4%) 

 

ix. Adicione as seguintes substâncias, pela ordem indicada: 

 3,26ml de água destilada; 

 1,25ml de Tris 0.625M e pH 6.8; 

 488µl de acrilamida:bisacrilamida (40%, m/v); 

 100µl de SDS (10%, m/v); 

 50µl de persulfato de amónio (10%, m/v); 

 2.5µl de TEMED; 

x. Homogeneíze com cuidado; 

xi. Aplique o gel de carregamento no topo do gel de separação; 

xii. Coloque o pente (para formar os poços) no gel de carregamento antes deste 

polimerizar; 

xiii. Deixe repousar o gel até que a polimerização esteja completa; 

Nota: Deve usar luvas sempre que manusear acrilamida; 

 

D) Separação das proteínas 

 

xiv. Remova os pentes e coloque os suportes no tanque de separação com tampão 

de corrida (ver secção 7.2.2); 

xv. Aplique 15µl de cada amostra em cada poço do gel; 

xvi. Ligue o apparatus de separação á fonte de alimentação; 

xvii. Estabeleça a corrida a 100V durante 90 minutos; 

Nota: A corrida pode ser estabelecida a voltagem constante, pelo tempo necessário à 

separação desejada. Neste caso, de modo a acompanhar a migração das bandas 

proteicas, deve usar-se um marcador de pesos moleculares pré-corado; 
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7.1.3 PROTOCOLO 3- Coloração de Proteínas com Coomassie Brilliant Blue 

i. Remova o gel do apparatus de electroforese; 

ii. Incube cada gel em, aproximadamente 100ml de solução corante (ver secção 

7.2.3); 

Nota: A coloração é mais uniforme se for realizada com agitação suave (30-50r.p.m.); 

iii. Remova o gel da solução corante, quando este apresentar uma cor azul opaca; 

iv. Coloque o gel em solução descorante (aproximadamente 100ml) (ver secção 

7.2.4); 

v. Mude a solução descorante, até que o fundo fique descorado (não é possível 

descorar o fundo por completo); 

vi. Armazene os géis dentro de sacos de plástico selados, numa solução de 20% de 

etanol (v/v) e 20% de glicerol (v/v); 

 

7.1.4 PROTOCOLO 4- Coloração de Proteínas com Nitrato de Prata (O’ Connell and 

Stults silver stain) 

 
A) Fixação 

 

i. Incube os géis em 30% de ácido acético (v/v), durante 30 minutos. Repita este 

procedimento mais duas vezes; 

ii. Lave os géis durante 10 minutos em 20% de etanol (v/v); 

iii. Lave os géis durante 10 minutos em água destilada; 

 

B) Sensibilização 

 

iv. Incube os géis durante 1 minuto em tiossulfato de sódio (0,2g/l); 

v. Lave os géis durante 20 segundos em água destilada. Repita este procedimento 

mais uma vez; 
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C) Coloração 

 

vi. Incube os géis durante 30 minutos numa solução de nitrato de prata (2g/l); 

vii. Lave os géis em água destilada durante cerca de 10 segundos; 

 

D) Revelação 

 

viii. Incube os géis numa solução de 37% de formaldeído (0,7 ml/l), carbonato de 

sódio (ou potássio) (30g/l) e tiossulfato de sódio (10mg/l). Repita o 

procedimento mais uma vez; 

Nota: A incubação é realizada no tempo necessário para se conseguir a intensidade das 

bandas pretendida; 

ix. Pare a revelação, incubando os géis numa solução de 5% de Tris.Base (m/v) e 

2,5% de ácido acético (v/v) durante 1 minuto; 

x. Armazene os géis em água destilada, dentro de sacos de plástico selados; 

Nota: Para cada gel, utilizam-se aproximadamente 100ml de cada solução, agitando-se 

suavemente. Esta nota, também se aplica aos pontos A), B) e C); 

 

7.1.5 PROTOCOLO 5- Cultura de Neurónios do Córtex Cerebral de Embrião de Rato 

 
A) Dissecção do córtex cerebral de embrião de rato 

 

i. Antes de iniciar o isolamento, coloque meio CMF-HBSS (ver secção 7.2.5) em 2 

caixas de Petri de 100mm (uma para as placentas e outra para os embriões); 

ii. Sacrifique as fêmeas grávidas (15 a 16 dias de gestação), por deslocamento 

cervical; 

iii. Desinfecte a face ventral com algodão embebido em 70% de álcool; 

iv. Remova rapidamente o útero para uma das caixas de Petri referidas em i.; 

Nota: A partir deste passo todos os procedimentos são realizados no interior de uma 

câmara de fluxo laminar (em condições estéreis) e à temperatura ambiente, a não ser que 

outras condições sejam indicadas; 
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v. Remova rapidamente os embriões do útero, usando tesouras fórceps, 

separando-os das placentas; 

vi. Coloque os embriões na outra caixa de Petri referida em i.; 

vii. Segurando nos embriões com uma pinça faça um corte no crânio, com uma 

tesoura de pontas muito finas; 

viii. Com o auxilio de uma pinça de pontas curvas retire a parte da frente do cérebro 

(córtex frontal); 

 

B) Desagregação do córtex cerebral de embrião de rato 

 

ix. Antes da realização das experiências prepare as seguintes soluções: 

 Sol.1- 60ml de meio CMF-HBSS + 180mg de BSA (0,3%) 

 Nota: não agitar a solução após a adição de BSA; 

 Sol.2-2ml de sol.1 +10mg de “cardosina bruta” (1mg/ml) + 2,67µl de 

DNAse (40µM/ml); 

 Sol.3- 4ml de sol.1 + 0,4ml de FCS (10%, v/v) + 5,34µl de DNAse 

(40µM/ml); 

 Sol.4- 4,2ml de sol.1 + 0,8ml de sol.3; 

x. Coloque os tecidos obtidos em viii. numa caixa de Petri de 35mm com sol.1; 

xi. Com uma pipeta de 5ml (prewet com sol.1) transfira os tecidos para o tubo de 

Falcon com a sol.1; 

xii. Centrifugue durante breves instantes a 1000r.p.m. (acelerar até 1000r.p.m. e 

parar); 

xiii. Remova o sobrenadante e ressuspenda na sol.2 (com pipeta de 5ml); 

xiv. Incube durante 10 minutos num banho a 37ºC; 

xv. Adicione a sol.3 e centrifugue durante 5 minutos a 1000r.p.m.; 

xvi. Remova o sobrenadante e adicione a sol.4; 

xvii. Dissocie mecanicamente com pipeta de 5ml (até a solução ficar opaca); 

xviii. Centrifugue durante 5 minutos a 1000r.p.m.; 

xix. Remova o sobrenadante e ressuspenda em 5ml de meio de cultura Neurobasal 

(ver secção 7.2.6); 
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C) Estabelecimento das culturas de neurónios do córtex cerebral de embrião de 

rato 

 

xx. Retire uma amostra da suspensão celular (20µl) e adicione igual volume de 

Tripan Blue (T-8154, Sigma); 

xxi. Com o auxilio de um hemocitómetro calcule o rendimento total e a percentagem 

de células viáveis obtidas; 

Nota: O rendimento total é calculado segundo a seguinte formula: 

  R.T.= C x Vtotal 

Em que: 

  C= média das células contadas num quadrante do hemocitómetro x diluição 

com Tripan Blue x volume do quadrante (10 - 4ml); 

  Vtotal = volume total da suspensão celular; 

xxii. Calcula o volume da suspensão celular necessário para estabelecer a densidade 

celular desejada em cada poço da caixa de Petri; 

xxiii. Cultive as células em caixas de Petri de 24 poços, a uma densidade de 0.5x106 

células por poço, em meio Neurobasal e incube-as numa atmosfera humidificada 

a 37ºC e 5% de CO2; 

Nota: As caixas de Petri, usadas para cultivar os neurónios, foram previamente 

revestidas com poli-D-lisina. Este revestimento foi feito cobrindo as caixas com uma 

solução de poli-D-lisina (1 µg/ml) a 37ºC durante 4 horas; 

7.1.6 PROTOCOLO 6- Avaliação da Viabilidade Celular: Redução de MTT 

i. Transfira um volume definido de Meio Basal (MB) (ver secção 7.2.7) para um 

copo e adicione-lhe 1,5mM de CaCl2 (a partir de um stock de CaCl2 1M); 

ii. Verifique o pH do Meio Basal com CaCl2 (pH= 7,4) e coloque-o a aquecer num 

banho a 37ºC; 

iii. Prepare uma solução de MTT (0,5mg /ml) em MB com CaCl2; 

Nota: Esta solução deve ser protegida da luz, cobrindo-a com papel de alumínio; 

iv. Coloque as células num banho a 37ºC e efectue uma lavagem com MB com 

CaCl2 [aspire o meio presente em cada poço da caixa de Petri, adicione MB com 

CaCl2 (metade do volume inicialmente  existente em cada poço) e volte a aspirar 

o meio]; 
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v. Efectue uma segunda adição de MB com CaCl2 e incube as células durante 10 

minutos a 37ºC; 

vi. Remova o MB com CaCl2 e adicione a solução de MTT a cada poço (metade do 

volume inicialmente  existente em cada poço); 

vii. Incube as células durante 3 horas numa atmosfera humidificada de 5% de CO2´a 

37ºC, de modo a ocorrer a formação de cristais azuis; 

viii. Remova a solução de MTT; 

ix. Adicione a cada poço um volume de solução de isopropanol/HCl (0.04M) igual 

ao volume de solução de MTT presente, anteriormente, em cada poço; 

x. Ressuspenda de modo a que os cristais azuis se dissolvam; 

xi. Caso as células se encontrem em caixas de Petri de 24 poços, transfira cerca de 

200µl da suspensão presente em cada um deles para uma caixa de 96 poços 

(fazendo sempre duplicados ou triplicados); 

xii. Meça a densidade óptica a 570nm com um eléctrodo de referência a 620nm, 

utilizando para tal um leitor de ELISA; 

 

7.1.7 PROTOCOLO 7- Avaliação da Viabilidade Celular: Libertação de GABA 

 

A) Preparação das Soluções a Usar 

 

i. Antes da realização das experiências prepare as seguintes soluções: 

 Meio de Sódio- Meio Basal + 10µM de ácido oxaloaminoacético (AOAA) 

(pH=7.4); 

 Meio de Sódio com Ca2+- 1mM de CaCl2 em Meio de Sódio; 

 Meio de Despolarização 30mM K+- 1mM de CaCl2 + 30mM de KCl em 

Meio de Sódio; 

 Meio de Despolarização 50mM K+-1mM de CaCl2 + 50mM de KCl em 

Meio de Sódio; 
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B) Uptake de [3H]GABA 

 

ii. Lave as células 3 vezes com Meio de Sódio com Ca2+ (0.5ml de meio por poço); 

iii. Incube as células num banho a 37ºC durante 45 minutos com 25nM de 

[3H]GABA (1µCi/ml); 

 

C) Libertação de [3H]GABA 

 

iv. Lave as células 3 vezes com Meio de Sódio com Ca2+(0.5ml de meio por poço); 

v. Aplique os estímulos (500µl) pela ordem: Meio de Sódio com Ca2+, Meio de 

Despolarização 30mM K+e Meio de Despolarização 50mM K+; 

Nota: Nas experiências em que foi estudada a contribuição das diferentes componentes 

da libertação de GABA, foi aplicado NNC-711 antes da aplicação dos estímulos de 

despolarização; 

vi. Incube as células num banho a 37ºC durante 3 minutos; 

vii. Recolha 400µl de cada poço da caixa de Petri e adicione-lhes 1600µl de H2O 

destilada e 2,5ml de líquido de cintilação Universol (ICN); 

Nota: A adição da H2O destilada e do líquido de cintilação Universol (ICN) é realizada 

no fim das experiências. A H2O destilada tem como função tornar o líquido de 

cintilação num gel; 

viii. Adicione 500µl de HCl 0,2M a cada poço da caixa de Petri; e incube as células 

num banho a 37ºC durante 5 minutos, de modo a libertar todo o [3H]GABA 

acumulado no seu interior; 

ix. Recolha a totalidade da suspensão existente em cada poço da caixa de Petri 

(600µl) de cada poço da caixa de Petri e adicione-lhes 1400µl de H2O destilada e 

2,5ml de líquido de cintilação Universol (ICN); 

x. Conte a radioactividade num contador de cintilações Packard 2000 com 

correcção para dpm; 
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7.2 Meios De Cultura E Outras Soluções 

7.2.1 Solução Desnaturante 

• 2% de β-mercaptoetanol (v/v) 

• 2% de SDS (m/v) 

• 8M de Ureia 

• 100mM de Tris 

• 100mM de Bicina 

 

7.2.2 Tampão de corrida 

• 100mM de Tris 

• 100mM de Bicina 

• 0,1% de SDS (m/v) 

 

7.2.3 Solução corante 

• 0,4% de Coomassie Brilliant Blue (m/v) 

• 50% de etanol (v/v) 

• 10% de ácido acético (m/v) 

Nota: Antes de ser usada, a solução corante deve ser filtrada, através de 

papel de filtro, de modo a remover elementos não solubilizados; 

 

7.2.4 Solução descorante 

• 25% de etanol (v/v) 

• 5% de ácido acético (m/v) 

Nota: É possível reciclar a solução descorante, filtrando-a através de um 

filtro de carvão activado; 
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7.2.5 Meio CMF- HBSS (Hanks balanced salt solution sem Ca2+ e sem Mg2+) 

• 132mM de NaCl 

• 5,4mM de KCl 

• 0,45mM de KH2PO4 

• 0,45mM de NaHPO4 

• 4mM de NaHCO3 

• 5mM de glicose 

• 10mM de HEPES 

• 0,1% de Fenol Red (P-0290, Sigma) 

Nota: O pH é acertado a 7,3 e o meio é filtrado em condições estéreis; 

 

7.2.6 Meio Neurobasal 

• 500ml de meio NB (21103-049, Gibco) 

• 0,015g de glutamina (0,2mM) 

• 5ml de penicilina/estreptomicina 

• 10ml de suplemento B27 (2%) (17504-049,Gibco); 

Nota: O pH é acertado a 7,4 e o meio é filtrado em condições estéreis; 

 

7.2.7 Meio Basal 

• 140mM de NaCl 

• 5mM de KCl 

• 1mM de MgCl2.6H2O 

• 1mM de NaH2PO4 

• 5,6mM de glicose 

• 20mM de HEPES 

Nota: O pH é acertado a 7,4 e o meio é guardado em frascos de plástico de 

250ml a –20ºC; 
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“Um livro é um mudo que fala, 

um surdo que responde, 

um cego que guia, 

um morto que vive.” 

(Padre António Vieira)  
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