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Na grande maioria dos animais, desde o momento do nascimento até à morte, 

o pulmão é responsável pelo suprimento de oxigénio e pela eliminação do dióxido de 

carbono gerado pelo metabolismo aeróbio imprescindível à sobrevivência celular 

(Cardoso e Lü, 2006). Na maior parte dos mamíferos, o desenvolvimento pulmonar 

ocorre em dois ambientes muito diferentes. Durante os primeiros períodos da 

morfogénese pulmonar, o feto está imerso num meio líquido, líquido amnionótico, 

enquanto que o período final da maturação do órgão se completa, após o nascimento, 

em contacto com o meio aéreo. Assim o momento do nascimento é particularmente 

sensível para o órgão, pois mercê da ausência do aporte de oxigénio através da via 

materna e de uma substituição repentina do líquido pulmonar por ar, impõe-se que a 

função respiratória passe a ser executada pelo pulmão. Como tal, para que a 

viabilidade do recém-nascido não seja comprometida, é necessário que tenham 

ocorrido, durante a vida fetal, diversos processos que asseguram a formação de uma 

barreira alvéolo-capilar funcional aquando do nascimento (Cardoso, 2004). 

A morfogénese pulmonar é um processo complexo, coordenado de forma 

precisa, que culmina na formação de uma extensa e vasta rede de canais e sáculos 

revestidos por diversos tipos de células epiteliais especializadas e uma igualmente 

profusa rede vascular. Nas unidades terminais das vias aéreas, os alvéolos, local onde 

se efectuam as trocas gasosas, observa-se uma associação íntima entre o componente 

epitelial endodérmico e os componentes mesodérmicos intersticial e vascular 

(Cardoso, 2004).  

O intrincado padrão de associação entre o epitélio das vias respiratórias e o 

endotélio envolve uma miríade de factores e respectivos genes. A regulação temporal 

precisa de cada um desses genes determina a interacção entre as células de origem 

mesenquimatosa e as células epiteliais endodérmicas. É esta interacção contínua que 

vai condicionar as fases de desenvolvimento durante as quais se formam os diferentes 

componentes da árvore respiratória e vascular (Warburton et al., 2000).  

As unidades vasculares do pulmão desenvolvem-se em estreito contacto com 

as vias aéreas e sobretudo com as unidades de troca gasosa, centradas no alvéolo e 

respectiva parede. Tal interacção entre epitélio endodérmico e mesênquima, que se 

estabelece desde as mais precoces fases do desenvolvimento intra-uterino e se 
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prolonga através do período pós-natal, torna único o processo de morfogénese 

pulmonar (Galambos e deMello, 2007). Apesar deste facto, a maioria dos estudos 

sobre a histogénese e morfogénese pulmonar têm visado preferencialmente o 

esclarecimento da regulação do desenvolvimento da árvore respiratória. Embora os 

mais recentes trabalhos refiram que a formação das unidades vasculares possa 

modelar a morfogénese epitelial, só agora começam a despontar os estudos que visam 

clarificar os processos que regulam o desenvolvimento vascular do pulmão. 

Diversas vias metabólicas têm sido associadas ao desenvolvimento vascular 

do pulmão, incluindo as que envolvem o factor de crescimento vascular endotelial 

(VEGF), os glicocorticóides e o ácido retinóico, desempenhando os últimos um 

importante papel nas fases finais da maturação pulmonar (Morrisey e Savani, 2003; 

Stenmark e Abman, 2005). Por outro lado, foi demonstrado que o ácido retinóico 

regula a expressão do VEGF durante o desenvolvimento de órgãos como a pele e o 

cérebro (Maden et al., 1996; Diaz et al., 2000), no entanto, actualmente, ainda há que 

esclarecer se estas funções são aplicáveis ao desenvolvimento vascular do pulmão. O 

ácido retinóico e o VEGF são igualmente capazes de modular a síntese de algumas 

metaloproteinases da matriz (MMP) e seus inibidores tecidulares (TIMP), de cujo 

equilíbrio depende a harmoniosa remodelação da matriz extracelular (Frankenberger 

et al., 2001; Balmer e Blomhoff, 2002).  

Os efeitos do VEGF são mediados pelos seus principais receptores (VEGFR-1 

e VEGFR-2), pertencentes à família dos receptores tecidulares tirosina-cinase (RTK), 

na qual se inclui também o Tie-2, cujos ligandos são as angiopoietinas (Hofer e 

Schweighofer, 2007). A plêiade de vias de transdução de sinal activadas por estes 

receptores, em situações fisiológicas e de doença, faz com que os mesmos se tornem 

alvos particularmente atractivos para os agentes terapêuticos (Peters et al., 2004). 

O nosso estudo teve como principal objectivo contribuir para um melhor 

esclarecimento dos efeitos da vitamina A no desenvolvimento pulmonar. Uma vez 

que o síndrome respiratório do neonato é uma complicação grave e frequente dos 

prematuros, resultante do seu estado de imaturidade pulmonar, propomo-nos, com o 

presente trabalho, contribuir para um melhor conhecimento dos efeitos moduladores 

da vitamina A no desenvolvimento pulmonar, e, ao mesmo tempo, avaliar se uma 

administração criteriosa de vitamina A pode ser vantajosa para o feto.  

 Utilizando o murganho, Mus musculus, estirpe ICR (CD-1®), como modelo 

experimental, foi nossa intenção realizar não só um estudo do normal 
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desenvolvimento fetal, desde o 15º dia de gestação até ao dia de nascimento, mas 

também proceder a uma análise da influência do teor materno em retinóides no 

desenvolvimento pré-natal do pulmão. Foi dada uma especial atenção ao 

compartimento vascular do pulmão, onde se abordou o efeito da vitamina A na 

expressão de alguns dos mais importantes agentes modeladores do desenvolvimento 

pulmonar. 

 Com base nos pressupostos enunciados, definiram-se os seguintes objectivos: 

- Estudo morfológico e semi-quantitativo da expressão pulmonar do VEGF 

através de imuno-histoquímica e determinação da concentração pulmonar e 

plasmática deste factor de crescimento por ELISA; 

- Estudo morfológico da imuno-expressão pulmonar do Tie-2 e quantificação 

da concentração deste receptor no pulmão e no plasma por intermédio de ELISA; 

- Avaliação morfológica e semi-quantitativa da expressão pulmonar do 

VEGFR-1 e do VEGFR-2 recorrendo à metodologia de imuno-histoquímica e 

quantificação relativa da expressão dos respectivos genes por RT-PCR em tempo real; 

- Análise morfológica e semi-quantitativa da expressão pulmonar da MMP-1, 

MMP-9 e TIMP-1 através de imuno-histoquímica. 

Dadas as vicissitudes normais de um trabalho experimental, globalmente os 

objectivos foram atingidos, surgindo novas questões que pela limitação temporal, 

serão objecto de estudos futuros. 
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Considerações gerais 
 
 O nascimento é, para todos os mamíferos, um acontecimento crítico, do qual 

depende a sobrevivência e o futuro do novo indivíduo. Subitamente, dá-se uma 

transição abrupta da vida intra-uterina, dependente, para um estado em que é 

imperiosa a independência em termos respiratórios. É pois imposto um esforço 

inusitado sobre o pulmão, órgão nunca antes testado quanto à função respiratória e 

qualquer falha no decorrer do seu desenvolvimento ou na sua adaptação ao novo meio 

poderá ter consequências catastróficas para o novo ser (Romanova, 2002).  

 A estrutura tridimensional ímpar do pulmão requer um complexo e bem 

coordenado processo de desenvolvimento que resulta, em última instância, na 

formação de uma interface ar-sangue, cuja funcionalidade é decisiva não só no 

momento do nascimento, mas também ao longo de toda a vida. Nos indivíduos do 

sexo feminino, os processos fisiológicos da gravidez e aleitamento impõem ainda um 

esforço suplementar a este órgão. 

 

Períodos do desenvolvimento pulmonar  
 
 A sistematização do desenvolvimento pulmonar em cinco períodos ou fases 

distintas tem como base o aspecto histológico do órgão em formação. Estes cinco 

períodos são, por ordem cronológica: embrionário, pseudoglandular, canalicular, 

sacular e alveolar. No entanto, uma observação mais atenta permite verificar que, no 

mesmo pulmão, co-existem simultaneamente aspectos característicos de várias fases. 

Os principais acontecimentos e o espaço temporal que compreende cada um dos 

períodos, no homem e no murganho, encontram-se sumariados na figura 1 e no 

quadro 1 (Romanova, 2002; MacGowan e Snyder, 2004; Hislop, 2005; Kumar 

et al., 2005). 

 É no decorrer do período embrionário que os primórdios dos futuros 

pulmões emergem num sulco na porção caudal da face ventral da parede da faringe 

primitiva, o sulco laringotraqueal. Este, localizado imediatamente abaixo da 
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iminência hipobranquial, situada em posição caudal ao 4º par das bolsas faríngeas, 

sofre um alongamento e dá origem ao divertículo laringotraqueal. Romanova, 2002; 

MacGowan e Snyder, 2004; Hislop, 2005; Kumaret al., 2005). 

  

 
Figura 1: Períodos de desenvolvimento pulmonar onde se encontram representadas as 
ramificações da árvore respiratória e vascular, no homem e no murganho. As artérias pré-
acinares formam-se por vasculogénese, a partir de um plexo capilar que rodeia o brotamento 
pulmonar. As artérias intra-acinares formam-se por angiogénese. S: semanas de gestação; A: 
idade em anos; E: dias de gestação; P: idade em dias; H: homem; M: murganho. Adaptado de 
Hislop, 2005; Kumar e colaboradores (2005). 
 
 
Quadro 1: Períodos do desenvolvimento pulmonar e principais eventos que os caracterizam, 
no homem e no murganho. 

Período Idade Eventos 
 Homem Murganho  

Embrionário 3,5S-7S 9,5E-14,2E Organogénese; desenvolvimento da traqueia 
e dos primórdios dos brônquios primários 

Pseudoglandular 7S-17S 14,2E-16,6E Formação das várias gerações dos primórdios 
dos brônquios; início da formação dos sacos 
aéreos primitivos 

Canalicular 17S-27S 16,6E-17,4E Formação e desenvolvimento do leito capilar 
e ramificação da árvore respiratória e dos 
sacos aéreos imaturos; diferenciação epitelial 

Sacular 28S-36S 17,4E-5P Expansão dos sacos aéreos; início da 
produção do surfactante; diferenciação 
epitelial 

Alveolar 36S-4A 5P-30P Formação e expansão dos sacos aéreos, 
formação e maturação alveolar;  

S: semanas de gestação; A: idade em anos; E: dias de gestação; P: idade em dias. Adaptado de 
Kumar e Ryan, 2004; Hislop, 2005; Kumar e colaboradores (2005). 
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Na extremidade cranial do divertículo laringotraqueal desenvolvem-se pregas 

longitudinais designadas por traqueo-esofágicas, pois da sua fusão resulta o septo 

traqueo-esofágico. Este, por seu turno, divide a porção cranial da faringe primitiva em 

dois canais: o laringotraqueal, que ocupa uma posição ventral constituindo o 

primórdio da laringe, traqueia, brônquios e pulmão e o tubo que irá dar origem à 

orofaringe e esófago, de posição dorsal (Fig. 2) (Arey e Rhea, 1974; Moore e Persaud, 

1998; Kumar et al., 2005). 

 O crescimento contínuo do canal laringotraqueal, independente da faringe 

primitiva, faz com que este penetre na mesoderme da esplancnopleura adjacente, ao 

mesmo tempo que, na sua extremidade distal, se forma, por expansão, uma formação 

globosa denominada brotamento pulmonar. É a partir da ramificação bipodal deste 

brotamento endodérmico que se formam os esboços dos brônquios primários, direito e 

esquerdo, que por sua vez também se dividem, dando origem aos primórdios das vias 

aéreas distais (Hamilton e Mossman, 1972; Arey e Rhea, 1974; Moore e Persaud, 

1998; Kumar et al., 2005; Cardoso e Lü, 2006). Fica assim já definida a futura 

estrutura lobar do pulmão (Boyden 1974; Have-Oproek, 1981; Adamnson, 1991; 

McDoewll, 1993; Cardoso e Lü, 2006). 

 

 
 

Figura 2: Formação e desenvolvimento do brotamento pulmonar no murganho. Da faringe 
primitiva emerge o divertículo laringotraqueal, dando oriem ao brotamento pulmonar. O 
primórdio da traqueia desenvolve-se na porção ventral e separa-se da região dorsal da faringe 
primitiva através do septo traqueo-esofágico, formando-se entretanto o primórdio esofágico. 
E: dias de gestação. Adaptado de Moore e Persaud, 1998. 
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Pouco tempo após a sua formação, os dois esboços pulmonares dispõem-se de 

modo assimétrico, sendo este ainda mais acentuado pela ramificação distinta dos 

brônquios primordiais. Com efeito, no lado direito surgem dois brotamentos 

monopodiais, enquanto que no lado esquerdo existe apenas um. É por isso que, na 

maioria das espécies de mamíferos, existem três lobos principais no pulmão direito 

(cranial, médio e caudal) e dois (cranial e caudal) no pulmão esquerdo (Fig. 3) 

(Noden e Lahunta, 1985). 

 
Figura 3: Desenvolvimento da árvore respiratória e formação dos esboços dos lobos 
pulmonares no murganho. A expansão e alongamento dos brotamentos pulmonares direito e 
esquerdo e ramificação dos brônquios primordiais dando origem aos lobos primitivos. À 
medida que prossegue o desenvolvimento pulmonar, as regiões proximais cessam a sua 
ramificação e diferenciam-se em vias aéreas proximais (brônquios), enquanto que nas regiões 
distais, a ramificação continua e, posteriormente, dá origem à porção alveolar do pulmão. E: 
dias de gestação; Tr: traqueia; PulD primórdio do pulmão direito; cr: lobo cranial; me: lobo 
medial; ca: lobo caudal; ac: lobo acessório; PulE: primórdio do pulmão esquerdo. Setas 
numeradas: ramificações de 1ª, 2ª e 3ª gerações. Adaptado de Cardoso e Lü, 2006. 
 
 
 Durante o período pseudoglandular, o ambiente de constante interacção 

entre epitélio e mesênquima favorece a ramificação brônquica, a ponto de, no homem, 

se formarem 24 gerações de brônquios e brônquíolos, cujo término são os bronquíolos 

terminais. Estes, estreitos e com um lúmen de pequenas dimensões, apresentam um 

epitélio cúbico simples, enquanto que nos brônquios de maior calibre se observa um 

epitélio pseudo-estratificado, mais alto. O aspecto histológico destas células confere 

ao órgão uma aparência glandular, justificando assim a denominação dada a este 

período de desenvolvimento (Fig. 4A). 

 A diferenciação do epitélio e do mesênquima inicia-se nas regiões proximais 

das vias aéreas e continua distalmente, dando origem à laringe e traqueia. Também no 
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interior do primórdio pulmonar as células epiteliais encetam um processo de 

diferenciação em células ciliadas, células caliciformes e algumas células com 

características endócrinas, primeiro nas regiões proximais e depois estendendo-se até 

às regiões mais distais (Adamson, 1991; Kumar et al., 2005). 

 É de salientar que no rato e no murganho, a maioria das células ciliadas e 

caliciformes observa-se nas vias aéreas extrapulmonares, uma vez que nestas espécies 

a organização histológica característica dos brônquios se encontra apenas numa curta 

extensão da região hilar dos lobos pulmonares. Por este motivo, as vias aéreas 

intrapulmonares apresentam uma organização bronquiolar (Burri, 1974; Bairos, 1986; 

Hebel e Stronberg 1986; Wallau et al., 2000). No que ao compartimento vascular diz 

respeito, as artérias e veias pulmonares desenvolvem-se em paralelo e acompanham a 

porção condutora do órgão em formação.  

 O período canalicular caracteriza-se, entre outros aspectos, por um aumento 

acentuado da ramificação dos canais da árvore brônquica e por uma extensa 

angiogénese no mesênquima que rodeia as porções distais das vias aéreas condutoras. 

Este processo gera uma densa rede capilar que vasculariza as estruturas respiratórias 

em formação. Entretanto, assiste-se a um aumento do diâmetro das vias aéreas, e a 

uma consequente diminuição de espessura das células epiteliais de revestimento, que 

prosseguem a sua diferenciação, originando as células ciliadas e as células de Clara.  

 Nas espécies onde estão presentes, formam-se também, graças à divisão dos 

bronquíolos terminais, os bronquíolos respiratórios. O processo de ramificação 

continua, dando ainda origem aos canais alveolares primitivos e aos sacos terminais 

(Fig 4B). Nestes, algumas células epiteliais apresentam, no citoplasma, abundantes 

inclusões de glicogénio e figuras precursoras e iniciais dos corpos multilamelares, 

denunciando a sua especialização em células produtoras de surfactante, ou 

pneumócitos de tipo II (Bairos 1986; Have-Opbroek, 1991).  

 Por sua vez, o tecido mesenquimatoso periférico sofre igualmente um 

processo de diferenciação, dando origem a condrócitos, fibroblastos e mioblastos. 

 No período sacular, o crescimento e ramificação dos sacos terminais resulta 

na formação dos sacos alveolares e, surgindo como depressões na parede dos sacos, 

os alvéolos primitivos. Nestes locais, o estroma torna-se mais fino, havendo uma 

nítida aproximação à rede capilar, o que configura desde logo o característico padrão 

arquitectural dos alvéolos (Fig. 5). As células cúbicas que revestiam os sacos 

alveolares diferenciam-se em pneumócitos de tipo II e iniciam o processo de síntese e 
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excreção de pequenas quantidades de surfactante. Por seu turno, os pneumócitos de 

tipo II que se encontram justapostos a um vaso capilar sofrem um processo de 

diferenciação topocitológica, transformando-se em células pavimentosas, os 

pneumócitos de tipo I.  

 O processo de citodiferenciação que ocorre nos sacos alveolares é simultâneo 

com a expansão dos mesmos, culminando assim num aumento considerável da 

superfície epitelial e num aumento do número de alvéolos imaturos. No homem, às 26 

semanas de gestação, encontra-se já definida uma barreira alvéolo-capilar, ainda que 

ineficiente. 

 A maturação alveolar prossegue durante o período sacular, acompanhada da 

deposição de elastina, que ocorre no seio dos septos vascularizados que entretanto se 

formaram. O adelgaçamento do estroma continua até os capilares fazerem protusão 

para aos espaços alveolares, acentuando-se deste modo o desenvolvimento da rede 

capilar peri-alveolar. 

 
 
 

            
 
Figura 4: Cortes histológicos do pulmão fetal de murganho aos 15º (A) e 16º dias de gestação 
(B). Observam-se brônquios com um epitélio epitélio pseudo-estratificado e bronquíolos 
terminais com um epitélio cúbico simples. Notar em A a aparência típica do período 
pseudoglandular. Em B, é de salientar o aumento da ramificação da árvore brônquica, com 
formação, em alguns locais, dos sacos terminais, aspectos característicos do período 
canalicular. H-E; Estalão = 100 µm. 

 

A B
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Figura 5: Imagem histológica ilustrativa de um pulmão em período de desenvolvimento 
sacular, num murganho recém-nascido. Observar os sacos alveolares e, surgindo como 
depressões na parede dos sacos, os alvéolos primitivos. H-E; Estalão = 100 µm. 
 
 

Na grande maioria das espécies de mamíferos as alterações que caracterizam o 

período alveolar têm lugar após o nascimento. No murganho, este período tem início 

no 5º dia de vida pós-natal e prolonga-se até cerca dos 20 dias de idade. No homem, 

são identificáveis alvéolos maturos e definitivos às 36 semanas de gestação. 

Nos herbívoros, o período alveolar tem início durante o desenvolvimento fetal (Noden 

e Lahunta, 1985). Neste período geram-se novos alvéolos por um mecanismo de 

septação mecano-expansiva, com aparecimento de alvéolos primitivos ou imaturos 

(Bairos, 1986). 

 No decorrer do período alveolar, a fase que antecede o nascimento é 

caracterizada por uma intensa actividade de diferenciação e proliferação celular. No 

rato, entre o 17º e 20º dias de gestação, a população epitelial duplica, 

independentemente do tipo celular considerado (Adamson, 1991). Este ritmo de 

proliferação abranda imediatamente antes do nascimento, altura em que se estima um 

acréscimo de apenas 4% em cada 24h (Adamson, 1991). Apesar disso, é nesta fase 

que se assiste a um aumento considerável da diferenciação dos pneumócitos de tipo II 

em pneumócitos de tipo I (Bairos, 1986). 
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 À medida que a maturação dos alvéolos prossegue, o septo alveolar torna-se 
mais fino, graças à diminuição da espessura das células epiteliais e endoteliais. Há 
igualmente um decréscimo da proporção relativa do estroma em relação ao volume 
total do órgão, o que contribui, de forma significativa, para o aumento do número de 
alvéolos, processo que, no homem, se prolonga até cerca dos 3-4 anos de idade 
(Weibel, 1991). A morfogénese do pulmão é concluída no decorrer deste período, no 
entanto o crescimento proporcional das estruturas que o constituem cessa apenas com 
o fim do crescimento somático (Romanova, 2002; Hislop, 2005; Kumar et al., 2005). 
Tal facto traduz-se, por exemplo, na diferença das dimensões do diâmetro alveolar 
entre um indivíduo com 3 anos de idade (30 a 50 µm) e de um adulto (cerca de 
250 µm) (Weibel, 1991). 
 

Compartimento vascular do pulmão 
 

Quando comparado com o organismo dos invertebrados, o organismo dos 
vertebrados apresenta dimensões muito superiores, e necessita de um sistema 
circulatório especializado, capaz de, com eficácia fornecer oxigénio e nutrientes e, ao 
mesmo tempo, remover os produtos do catabolismo provenientes das células que o 
constituem. Mesmo tendo em conta as diferentes taxas metabólicas dos diversos tipos 
celulares, é imprescindível que, para sobreviver, uma célula não diste mais do que 
100-200 µm de um vaso sanguíneo (Carmeliet e Pain, 2000; Semenza, 2003). No 
embrião de murganho, a falha de desenvolvimento do coração, dos eritrócitos ou dos 
vasos sanguíneos resulta na morte embrionária por volta do 9º dia de gestação, pois 
nesta altura a difusão do oxigénio não atinge concentração suficiente em todas as 
células do organismo (Stenmark e Abman, 2005). 

A formação dos vasos sanguíneos no embrião tem sido objecto de inúmeros 
estudos ao longo dos últimos anos. A maioria das moléculas envolvidas neste 
processo são, aparentemente, bem conservadas na escala filogenética, estando as 
principais sumariadas no quadro 2. Existem, porém, diferenças subtis, tornando-se 
necessário aprofundar os estudos no sentido de melhor entender as vias de sinalização 
que regulam e coordenam a plêiade de moléculas envolvidas na formação de vasos, 
não sem descurar, no caso particular do pulmão, as diferenças morfofisiológicas das 
circulações pulmonar e brônquica (ver próximo subcapítulo). Contudo, as mais 
importantes bases moleculares subjacentes ao desenvolvimento da vascularização 
pulmonar só muito recentemente têm vindo a ser conhecidas.  
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Quadro 2: Principais moléculas envolvidas nas diferentes fases da formação dos vasos 
sanguíneos no pulmão. 

Moléculas Localização
Desenvolvimento da mesoderme e diferenciação dos angioblastos 

VEGF Endoderme

bFGF Endoderme

VEGFR2/1 Mesoderme/Angioblastos

FGFR Mesoderme

Fibronectina Matriz extracelular

Caderina VE Angioblastos

Tie-2 Angioblastos

Diferenciação endotelial e formação do plexo vascular primário 

VEGF Endoderme

VEGFR2/1 Células endoteliais

Caderina VE Células endoteliais

Fibronectina Matriz extracelular

Tie-1/2 Células endoteliais

CD31 Células endoteliais

Integrinas Células endoteliais

Efrinas Células endoteliais

Laminina Matriz extracelular

Colagénio IV Matriz extracelular

Diferenciação e recrutamento das células musculares lisas 

Tie-2 Células endoteliais

PDGF Células endoteliais

Angiotensina II Células endoteliais

Tromboxano A2 Células endoteliais 

Serotonina Células endoteliais

Angiopoietina Células endoteliais

IGF Mesênquima

bFGF Células endoteliais

Sulfato de heparano Membrana basal

Perlecano Membrana basal

Colagénio IV Membrana basal

bFGF: Basic Fibroblast Growth Factor; FGFR: Fibroblast Growth Factor Receptor; IGF: 
Insulin Growth Factor; PDGF: Platelet-derived Growth Factor; Tie: Tyrosine kinase with 
Immunoglobulin and EGF-like domains; VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor; 
VEGFR: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor. Adaptado de Stenmark e Abman, 2005. 
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Vasos sanguíneos do pulmão: estrutura e funções das circulações 
pulmonar e brônquica 

 
 O sistema vascular sanguíneo do pulmão está dividido em dois subsistemas, 

relacionados com a existência de uma circulação pulmonar e de uma circulação geral: 

o sistema pulmonar e o sistema brônquico. As artérias pulmonares que transportam o 

sangue venoso, acompanham as vias aéreas e terminam numa complexa e extensa 

rede capilar a nível dos bronquíolos respiratórios e alvéolos, participando nas trocas 

gasosas realizadas na barreira alvéolo-capitalar. O sistema vascular brônquico é, por 

seu turno, o responsável pelo fornecimento de oxigénio e nutrientes ao pulmão. Este 

sistema perfunde a rede capilar da parede brônquica, bem como as formações da 

região peri-hilar, incluindo os gânglios linfáticos e a parede das grandes veias 

musculares pulmonares. 

 É de referir que todas os vasos intrapulmonares drenam para as veias 

pulmonares, enquanto que os vasos hilares drenam para as designadas verdadeiras 

veias brônquicas, e finalmente destas para a veia ázigos (Nagaishi,1972; Shaw 

et al., 2000). 

 

 Sistema pulmonar 
 

 Como já foi mencionado, a artéria pulmonar acompanha as vias aéreas. No 

entanto este vaso dá origem a um número de ramificações superior àquelas que 

ocorrem nas correspondentes vias aéreas. De facto, podem distinguir-se dois tipos de 

ramificações da artéria pulmonar: 1) os vasos convencionais, vasos mais longos que 

correm ao longo da via aérea dividindo-se quando esta se divide, e de cujas 

ramificações terminais se forma a rede capilar que surge a partir dos bronquíolos 

terminais e 2) os vasos supranumerários, mais curtos que constituem ramificações 

adicionais da artéria pulmonar e que dão lugar à rede capilar que irriga os alvéolos 

adjacentes à artéria pulmonar (Burri, 1999; Shaw et al., 1999; deMello e Reid, 2002). 

Aparentemente, as artérias supranumerárias são uma característica proeminente do 

pulmão maduro. Na região pré-lobular, a proporção dos vasos com origem nas 

ramificações das artérias supranumerárias é, em relação às artérias convencionais, de 

1:2, enquanto que nas regiões pré-acinar e intra-acinar a proporção aumenta para 1:3 

(deMello e Reid, 2002). 



 

 19

A existência de diferenças funcionais entre os vasos acima referidos foi já 

apontada por diversos autores. Uma dessas diferenças reside, por exemplo, na 

vasoconstrição induzida pela serotonina, que é 30 vezes mais potente nos vasos 

supranumerários do que nos convencionais (Shaw et al., 2000). Outros autores 

sugerem que as lesões vasculares ocorrem de forma preferencial nos vasos 

supranumerários em detrimento dos vasos convencionais (Ogata e Iijima, 1993). 

O padrão das veias do pulmão é semelhante ao da artéria pulmonar, uma vez 

que o número de veias é superior ao das ramificações das vias aéreas (Nagaishi, 1972; 

Burri, 1999; deMello e Reid, 2002). Assim, podem igualmente ser identificados dois 

tipos de veias. As convencionais, que surgem no local de divisão de uma determinada 

via aérea, passam para a periferia da unidade pulmonar correspondente e convergem 

depois para formar veias tributárias de calibre progressivamente maior. Dos septos de 

tecido conjuntivo e da pleura surge um segundo grupo de veias tributárias das veias 

pulmonares (Burri, 1999). 

No interior do pulmão, o padrão de distribuição das veias e artérias é 

característico. O feixe bronco-arterial inclui a via aérea com o leito capilar arterial 

brônquico e a artéria pulmonar e vasos linfáticos adjacentes, envolvidos através de 

uma túnica adventícia única. As veias correm sempre à periferia das unidades 

pulmonares, quer estas sejam ácinos, lóbulos ou segmentos. No hilo, as veias unem-se 

para formar as veias cranial e caudal que drenam para o átrio esquerdo, fazendo com 

que ao nível do mediastino tenham uma localização distinta da das artérias 

pulmonares (Burri, 1999). 

 

 Sistema brônquico 
 

A existência de um suprimento sanguíneo sistémico ao pulmão foi sugerida há 

mais de 500 anos por Galeno. A sua presença foi confirmada em 1732 por Ruysch 

que designou o vaso sistémico pulmonar como artéria brônquica (Nagaishi, 1972). 

Hoje sabe-se que as artérias brônquicas podem formar-se a partir da aorta descendente 

ou das artérias intercostais, subclávia ou mamárias internas. No Homem, assim como 

na maioria dos mamaíferos as artérias brônquicas acompanham os canais brônquicos  

e irrigam as diversas túnicas dos brônquios intralobares (mucosa, músculo, 

pericôndrio e glândulas secretoras), a pleura visceral, os linfonodos, a parede da 
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artéria pulmonar, bem como veias e nervos. Os vários plexos formados a partir da 

ramificação das artérias brônquicas drenam para as veias brônquicas ou para as veias 

pulmonares (Warwick e Williams, 1973; Noden e Lahunta, 1985). 

A relação íntima entre os sistemas vasculares brônquico e pulmonar é bem 

demonstrada em situações de doença pulmonar ou de anomalias de desenvolvimento 

do sistema cardiovascular (Nagaishi, 1972; Burri, 1999). Em situações de doença em 

que existam fenómenos trombo-embólicos graves pode observar-se a proliferação de 

vasos brônquicos em redor da artéria pulmonar obstruída (Liebow et al., 1949; 

Nagaishi, 1972). Nas bronquiectasias ocorre o mesmo tipo de proliferação vascular 

mas, nestes casos, estabelecem-se ainda anastomoses com o sistema vascular 

pulmonar através das redes pré-capilar, capilar e pós-capilar (Stenmark e Abman, 

2005). A estrutura normal da rede alveolar é muitas vezes destruída em situações de 

enfisema e, em seu lugar, aparecem ramificações dilatadas dos vasos brônquicos, o 

que dificulta ainda mais as trocas gasosas (Nagaishi, 1972). Esta mesma alteração está 

também presente em situações de atelectasia crónica. Pelo que até aqui foi exposto, 

pode tirar-se a ilação de que quaisquer condições que conduzam ao estreitamento ou 

estenose dos vasos sanguíneos do sistema vascular pulmonar, tem como consequência 

a proliferação e dilatação dos vasos do sistema vascular brônquico. Este é um dos 

aspectos a ter em conta no desenvolvimento de doenças como a broncodisplasia 

pulmonar (Stenmark e Abman, 2005). 

 

 Morfogénese das circulações pulmonar e brônquica 
 

Os vasos pulmonares surgem, pelo menos, através de dois processos, que 

ocorrem de forma simultânea: a vasculogénese, na qual se formam in situ novos vasos 

sanguíneos a partir de angioblastos, e a angiogénese, que implica o brotamento de 

novos vasos sanguíneos a partir dos pré-existentes (Chang, 1931; Poole e Coffin 

1988; Risau e Flamme, 1995; Risau, 1997; Carmeliet, 2000; Yancopoulos et al., 

2000; Kumar et al., 2005; Stenmark e Abman, 2005; Nagy et al, 2007; Galambos e 

deMello, 2007; Nagy et al., 2007). 

 A porção proximal da circulação pulmonar, o tronco pulmonar, deriva do 

tronco arterioso que, no homem, se forma às 8 semanas de gestação através 
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crescimento do septo aórtico-pulmonar espiral, dando assim origem à aorta e ao 

tronco pulmonar (Stenmark e Abman, 2005).  

 O tronco pulmonar une-se às artérias pulmonares arqueadas, que, por sua vez 

derivam da artéria do sexto arco branqueal, o grupo mais caudal (Stenmark e Abman, 

2005). Ainda não existe consenso no que diz respeito ao desenvolvimento da artéria 

do sexto arco branquial, no entanto alguns estudos sugerem que as artérias 

pulmonares têm origem num cordão de células percursoras das células endoteliais que 

une a parede ventral da aorta dorsal ao tronco pulmonar (DeRuitter et al., 1989, 

1993). Tais cordões iriam posteriormente adquirir um lúmen, primeiro nos locais de 

união à aorta e ao tronco pulmonar e, depois, entre esses locais de adesão.  

 A origem das artérias intrapulmonares foi descrita por vários investigadores 

como resultante de brotamentos endoteliais que surgem quer a partir do arco aórtico e  

da aorta dorsal, a partir de uma rede de capilares localizada em torno da faringe 

primitiva (Stenmark e Abman, 2005). Os estudos de Stenmark e Abman (2005), estão 

de acordo com os estudos mais recentes, segundo os quais a artéria e a veia pulmonar 

se desenvolvem in situ na mesoderme esplâncnica que rodeia a faringe primitiva 

através da vasculogénese e da angiogénese (Fig. 6). 

 O conceito de que alguns vasos sanguíneos pudessem surgir de novo na 

mesorderme que rodeia os brotamentos da endoderme foi inicialmente proposto em 

1931 por Chang. Os estudos mais recentes confirmam esta teoria. De facto, a 

utilização de marcadores moleculares das células percursoras das células endoteliais e 

de marcadores de diferenciação endotelial, permitiu confirmar a presença destas 

células na mesoderme durante as fases mais precoces do desenvolvimento pulmonar 

(fases embrionária e pseudoglandular) (Gebb et al., 2000; Schachtner et al., 2000, 

Maeda et al., 2002; Taichmann et al. 2002, Han et al., 2003). Com efeito, Schachtner 

et al. (2000) demonstraram que, no murganho, as formações vasculares proximais e 

distais já se encontram unidas por volta do 10º dia de gestação, contudo, apenas a 

porção proximal da artéria pulmonar apresenta um lúmen. Existe pois uma união 

anatómica, porém esta apenas se torna funcional numa fase posterior da gestação 

(deMello et al., 1997). 

Os trabalhos efectuados em murganho, com recurso à microscopia de luz e 

microscopia electrónica, bem como o estudo de moldes vasculares com mercox 

através da microscopia electrónica de varrimento, sugerem que as artérias pulmonares 

de maior calibre resultam de um processo de angiogénese a partir de vasos 
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pré-existentes, enquanto que o desenvolvimento vascular distal assenta em 

mecanismos de vasculogénese que ocorrem no mesênquima (deMello et al. 1997; 

Hislop, 2002). Por fim, entre o 13º e 14º dias de gestação, ocorre um processo de 

fusão, necessária para unir os vasos resultantes da angiogénese e da vasculogénese, e 

assim expandir a rede vascular (deMello et al. 1997; deMello et al., 2000; deMello 

e Reid 2002). 

 

 
Figura 6: Processos de angiogénese e vasculogénese pulmonar e respectiva sequência 
temporal no órgão em formação, desde o brotamento pulmonar primitivo (A a C). Adaptado de 
Galambos e deMello, 2007. 
 

 No Homem, o desenvolvimento vascular do pulmão segue também um padrão 

semalhante ao acima descrito. Através do estudo de embriões humanos DeMello e 

colaboradores (2000), corroboraram a ideia da ocorrência simultânea dos processos de 

vasculogénese e angiogénese na formação dos vasos pulmonares. Já Hall e 

colaboradores (2000), utilizando metodologias distintas, propuseram a vasculogénese 

como o principal mecanismo responsável pelo desenvolvimento vascular 

intrapulmonar. Os mesmos investigadores, demonstraram ainda a existência de 

circulação entre o coração e o plexo vascular distal do pulmão a partir do 38º dia de 

gestação. Concluíram também que as artérias intrapulmonares resultariam da 

expansão contínua e coalescência do plexo capilar primário, formado, por sua vez, 

durante o período pseudoglandular através de um processo de vasculogénese. Um 
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processo idêntico ao já descrito seria responsável igualmente pela formação das veias 

pulmonares (Hall et al., 2002).  

 Os estudos de Hall e colaboradores (2000, 2002) estão em discordância com 

os desenvolvidos por deMello e colaboradores (1997, 2000, 2002), pois os primeiros 

definem a vasculogénese como o processo de diferenciação de angioblastos da 

mesoderme, dando origem a vasos sanguíneos primitivos, sem a formação de lagos 

hematopiéticos. Pese embora a falta de consenso, ambos grupos de investigadores 

sugerem que tanto a circulação venosa como a arterial se desenvolvem de forma 

semelhante, mas estabelecendo-se primeiro a circulação venosa.  

 Alguns dos conceitos expostos nos parágrafos anteriores têm vindo, no 

entanto, a ser postos em causa em trabalhos recentes. Parera e colaboradores (2005), 

sugerem a angiogénese distal como o processo pelo qual se formam novos capilares, 

nas zonas periféricas do pulmão, a partir de capilares pré-existentes. Segundo este 

modelo, as interacções entre epitélio e mesênquima são decisivas para indução da 

angiogénese e assegurando o crescimento das novas ramificações. Os vasos recém-

formados remodelar-se-iam de forma dinâmica para dar origem aos sistemas 

vasculares aferente (arterial) e eferente (venoso). Assim, permanecem ainda algumas 

dúvidas acerca do modo como se estabelecem e desenvolvem a circulação arterial e 

venosa do pulmão. 

 No fim da 16ª semana de gestação, no homem, e por volta do 16º dia de 

gestação no murganho, todos os brônquios pré-acinares estão já na sua localização 

definitiva, acompanhados das respectivas artérias brônquica e pulmonar (Bucher e 

Reid, 1961; Hislop e Reid 1972; Stenmark e Abman 2005). Contudo, e apesar das 

vias aéreas condutoras e das artérias estarem formadas no fim do período 

pseudoglandular, o desenvolvimento da superfície de trocas gasosas está ainda no seu 

início. O período canalicular abrange a fase mais precoce da formação do parênquima 

pulmonar, durante o qual se verifica um grande aumento do número de capilares 

pulmonares (Burri, 1984). Estes dispõem-se em torno dos espaços aéreos, em 

aposição ao epitélio cúbico suprajacente. É precisamente nestes locais de aposição 

que o epitélio se torna mais baixo, dando origem ao que será a primeira barreira 

alvéolo-capilar. 

Conforme já foi referido, durante o período sacular, as vias aéreas terminam 

em sáculos de parede fina que, no fim da gestação, se transformam em canais 

alveolares. Por esta altura, os capilares formam uma bicamada no seio dos septos 
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intersaculares, ainda relativamente largos e muito celulares (Burri, 1984). A 

alveolização, na maioria das espécies, como no Homem e no murganho, é sobretudo 

um fenómeno pós-natal, pois a maioria dos alvéolos (90% no homem) forma-se após 

o nascimento (Burri, 1984; Prodhan e Kinane, 2002). No decorrer do período sacular 

os septos interalveolares, inicialmente espessos, tornam-se mais finos e a dupla 

camada capilar passa a uma única, e definitiva, camada. Ainda nesta fase, podem 

observar-se septos secundários que protudem para os espaços aéreos primitivos, 

aumentando assim a sua superfície. Ao mesmo tempo, verifica-se também um grande 

crescimento microvascular (Jones e Reid, 2004; Stenmark e Abman 2005). O 

complexo processo de septação, resulta numa compartimentação da parede do saco 

alveolar, com base num processo predominantemente mecano-expansivo e com 

crescimento das ansas capilares no seio dos septos em formação (Langston 

et al., 1984). 

Dos parágrafos precedentes conclui-se pois que o desenvolvimento pulmonar 

pressupõe a existência de interacções constantes entre epitélio e mesênquima em cada 

um dos períodos do processo (Shannon e Hyatt, 2004). Assim sendo, os mecanismos 

de alveolização sugerem que qualquer falha do normal desenvolvimento da rede 

capilar possa igualmente comprometer de forma irremediável o próprio processo de 

alveolização. Com efeito, a estrutura anatómica dos compartimentos aéreo e vascular 

apresenta uma íntima associação, sugerindo que a interacção entre ambos se 

estabelece nas fases mais precoces do desenvolvimento embrionário, facto este que 

tem vindo a ser comprovado pelos estudos mais recentes (Shannon e Hyatt, 2004; 

Tuyl et al., 2007; Sakurai et al., 2007) e será objecto de ampla discussão em 

próximos capítulos.  

É de realçar que as anomalias no desenvolvimento vascular do pulmão estão 

na origem de várias doenças pulmonares do recém-nascido, como a síndrome 

respiratória do neonato (Compernolle et al., 2002), a broncodisplasia pulmonar 

(Rabinovitch e Bland, 2002; Parker e Abman, 2003), a hipertensão pulmonar 

persistente e a hérnia diafragmática congénita (Shehata et al., 1999 Leinwand 

et al., 2002). 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 
 

Agentes modeladores do desenvolvimento pulmonar 
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 Considerações gerais 
 

A morfogénese pulmonar é controlada, desde as fases mais precoces do 

desenvolvimento pulmonar, por um conjunto de genes envolvidos nos processos de 

proliferação e diferenciação celular, genes estes que codificam um grupo de proteínas 

nucleares designadas por factores de transcrição (Kumar et al., 2005). Em paralelo, 

estabelecem-se complexas interacções entre células de diferentes origens e entre estas 

e a matriz extracelular.  

Acontecimentos como a formação do brotamento pulmonar, a diferenciação 

celular e as interacções com a mesoderme esplâncnica são regulados pelos factores de 

transcrição HNF-3β, Shh, Nkx 2.1, HNF-3/Forkhead homolog-8, Gli e GATA. Por 

seu turno, o HNF-3β controla a actividade do Nkx 2.1, factor este essencial para a 

formação das estruturas pulmonares distais. O Nkx 2.1 regula ainda os genes 

responsáveis pela produção das proteínas do surfactante, importantes para a 

estabilidade alveolar no momento do nascimento. Na endoderme da faringe primitiva 

é produzido o Shh, que dirige a morfogénese pulmonar através das vias de sinalização 

que envolvem os genes Gli expressos no mesênquima adjacente. Traduzindo uma 

acção recíproca e complementar, também a mesoderme produz o FGF10, cuja acção é 

mediada através dos respectivos receptores presentes no epitélio pulmonar (Kumar et 

al., 2005). 

Apesar do envolvimento de um vasto número de genes no desenvolvimento 

pulmonar existem certos agentes moduladores e famílias moleculares que assumem 

maior importância, devido não só à magnitude dos seus efeitos, mas também ao seu 

potencial uso para fins terapêuticos. Estes agentes destacam-se por a sua acção se 

exercer, de forma directa ou indirecta, quer sobre o compartimento vascular, quer 

sobre o compartimento aéreo do pulmão. Tal decorre do facto de as populações 

celulares associadas às vias de sinalização que regulam o desenvolvimento de ambos 

os compartimentos responderem a múltiplos estímulos, a maioria dos quais pressupõe 

a existência de interacções de tipo autócrino e parácrino entre epitélio e mesênquima 

(Stenmark e Abman 2005). Uma das vias de sinalização que melhor traduz esta 

regulação é a que envolve a vitamina A e seus derivados. Na alveolização e na 
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formação da rede capilar, para além destes compostos (Fig. 7), assumem igualmente 

particular relevância o VEGF, o PlDGF, o PDGF, o EGF, o TGF, o IGF, o bFGF, as 

angiopoietinas 1 e 2, várias moléculas envolvidas na adesão célula-célula ou célula-

matriz  como as integrinas, as caderinas, o CD31, as metaloproteinases da matriz 

(MMPs), as efrinas, a neuropilina-1, a sintetase do óxido nítrico, bem como diversas 

ciclo-oxigenases e citocinas (Galambos e deMello, 2007).  
 

 
Figura 7: Alguns dos principais factores que medeiam as interacções entre célula à célula e 
célula-matriz durante a alveolização e formação da rede capilar. Adaptado de Bourbon e 
colaboradores (2005). 

 
As interacções ligando-receptor entre o VEGF os seus receptores, VEGFR, as 

angiopoietinas e os TIE, bem como o equilíbrio gerado entre as MMP e seus 

inibidores (TIMP), representam algumas das vias de sinalização que participam nas 

interacções que se estabelecem entre as células epiteliais, as células endoteliais e entre 

estas e a matriz extracelular, aspectos abordados com mais detalhe em próximos 

parágrafos do presente trabalho. 

De entre os factores de crescimento e respectivos receptores do tipo tirosina-

cinase, que têm um papel determinante no processo de desenvolvimento pulmonar, 

começam a estar melhor caracterizadas as famílias e factores de crescimento 

relacionados com as células da linhagem endotelial (Gale e Yancopoulous, 1999; 

Carmeliet e Pain, 2000; Yancopoulous et al, 2000; Semenza, 2003). A primeira destas 

famílias proteicas a ser expressa durante o desenvolvimento embrionário é a do factor 

de crescimento vascular endotelial (VEGF) e seus receptores (VEGFR). Este factor de 
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crescimento é expresso no epitélio do pulmão em desenvolvimento, enquanto que o 

seu receptor VEGFR-2 se pode observar nos angioblastos do mesênquima 

embrionário (Schittny et al, 1998; Gerber et al., 1999a). A difusão do VEGF para a 

matriz extracelular, e daí para as células mesenquimatosas precursoras das células 

endoteliais, desencadeia a angiogénese através do estímulo da proliferação endotelial, 

um passo crucial no desenvolvimento do novo vaso (Semenza et al., 2003; Kumar et 

al, 2005; Galambos e deMello, 2007, Nagy et al. 2007).  

 

Vitamina A  
 

O termo “substância A”, foi pela primeira vez empregue por MacCollum e 

Davis e por Osborne e Mendel em 1913, para classificar uma substância solúvel nos 

lípidos presente em determinados alimentos. Este composto, ao qual foi 

posteriormente atribuída a designação de “vitamina A”, revelou-se essencial ao 

crescimento de ratos e no tratamento e prevenção da xeroftalmia e da cegueira 

nocturna (Morris-Kay e Ward, 1999). Desde então, numerosos estudos vieram 

confirmar, de forma inequívoca, a importância da vitamina A e dos seus compostos 

derivados, os retinóides. Estas substâncias são indispensáveis aos processos de 

morfogénese dos vertebrados, tendo uma acção preponderante na diferenciação 

celular e homeostasia dos diversos órgãos e sistemas, não apenas durante 

desenvolvimento embrionário e fetal, mas também ao longo de toda a vida (Ott et al., 

1979; Morris-Kay e Ward, 1999; Ross et al., 2000; Rodrigues et al., 2004). 

Embora o termo “vitamina A” se utilize muitas vezes como um sinónimo de 

retinol (Budavari, 1989), é importante esclarecer que esta terminologia engloba os 

diversos compostos, de origem natural ou obtidos por síntese, cujas propriedades 

biológicas são semelhantes às dos compostos trans-retinol. Já o termo “retinóide” tem 

um espectro mais vasto, podendo ser utilizado quer para designar a forma natural da 

vitamina A, quer para referir os análogos sintéticos desta, independentemente de 

apresentarem ou não actividade biológica própria do retinol (Bollag, 1986; Goodman, 

1984). O retinol, o retinaldeído ou retinal e o ácido retinóico constituem os principais 

derivados do trans-retinol (Vieira et al, 1995; Rodrigues et al., 2004), apresentando o 

último destes elementos a actividade biológica de maior relevância (Rodrigues et al., 

2004). Uma Unidade Internacional (UI) de vitamina A corresponde a 0,3 µg de 

trans-retinol (FAO/WHO, 1967). 
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Absorção, transporte e armazenamento da vitamina A 
 

Nos mamíferos a vitamina A pode ter duas proveniências: a vegetal, 

apresentando-se sob a forma de β-caroteno ou pró-vitamina A, e a animal, sob a 

forma de ésteres de retinilo (Blomhoff et al., 1990; Glasziou e Mackerras, 1995; 

Morris-Kay e Sokolova, 1996; Rodrigues et al., 2004). As fontes de vitamina A têm 

sempre origem exógena, facto este que poderá conduzir, consoante o regime dietético 

e disponibilidade de alimento, a eventuais situações de excesso ou carência deste 

composto. Porém, desde que não se atinjam situações nutritivas extremas nem 

existam doenças que afectem a absorção e metabolismo dos retinóides, o organismo 

possui mecanismos, bem conservados sob o ponto de vista filogenético, que 

contribuem para que os teores orgânicos de vitamina A se mantenham relativamente 

constantes (Rodrigues et al., 2004). 

É nos enterócitos do jejuno que se realiza, preferencialmente, a absorção dos 

carotenos (Herr et al., 1993; Duszka, 1996; Rodrigues et al., 2004), processo que se 

revela mais simples para estes compostos, quando comparado com o dos ésteres de 

retinilo. Com efeito, os carotenos são absorvidos de forma directa e, uma vez no 

citosol, são parcialmente convertidos em retinaldeído ou retinal e por fim em retinol e 

ácido retinóico, formando-se em menor quantidade o ácido retinóico (Goodman e 

Huang, 1965; Olson e Hayaishi, 1965; Rodrigues et al., 2004). 

Relativamente aos ésteres de retinilo, a sua absorção pressupõe uma hidrólise 

prévia na superfície dos enterócitos, após a qual se forma o retinol. Este é depois 

incorporado nos enterócitos por endocitose (Morris-Kay e Ward, 1999), e esterificado 

com ácidos gordos de cadeia longa, nomeadamente os ácidos palmítico, esteárico e 

oleico (Helgerud et al., 1983). Constituem-se assim os ésteres de retinilo, que são 

incorporados nas quilomicras e, através dos vasos linfáticos intestinais, atingem a 

circulação geral (Blomhoff et al., 1990; Rodrigues et al., 2004). 

No interior do compartimento vascular sanguíneo, as quilomicra são alvo de 

diversos processos metabólicos que culminam com a remoção de grande parte dos 

triglicéridos, formando-se assim as quilomicra remanescentes (Goodman, 1984), que 

contêm a quase totalidade do retinol absorvido a nível intestinal. A maior parte destas 

partículas é captada pelos hepatócitos, embora esta absorção também ocorra, mas em 

quantidades inferiores, nos tecidos adiposo, muscular esquelético, na medula óssea, 

bem como nos pulmões, rins, testículos e baço (Blomhoff et al., 1990; Rodrigues et 

al., 2004). 



 

 31

O fígado detém um papel crucial no metabolismo e armazenamento da 

vitamina A. Os ésteres de retinilo contidos nas quilomicra remanescentes passam dos 

sinusóides hepáticos para o espaço de Disse onde são sequestrados (Hussein et al., 

1989; Cooper, 1997). Uma vez aí, as quilomicra são objecto de processamento 

enzimático por parte de diversas lipases (Blaner et al., 1994; van Bennekum et al, 

1999b e Yu et al., 2001a) e é-lhes ainda incorporada a apolipoproteína E. Na 

superfície dos hepatócitos, os poteoglicanos do glicocálice, o receptor de 

lipoproteínas de baixa densidade, LDLR, e a proteína receptora relacionada com a 

LDRL, a LRP, promovem, em conjunto, a endocitose das quilomicra (Yu et al., 

2001a; Rodrigues et al., 2004). 

No citoplasma dos hepatócitos, as quilomicra, bem como os ésteres de retinilo, 

são hidrolisados por enzimas existentes nos endossomas (Harrison e Gad, 1989; 

Boerman e Napoli, 1991; Harrison et al., 1995). O retinol entretanto formado é 

transportado até ao retículo endoplasmático e conjugado com a proteína ligante do 

retinol ou RBP (Retinol Binding Protein). O complexo retinol-RBP passa, em 

seguida, para o complexo de Golgi, sofrendo depois um processo de exocitose para o 

espaço de Disse. Para a maior parte do retinol, é este o mecanismo que prevalece, pois 

possibilita a transferência deste composto para outros tipos celulares (Blomhoff et al., 

1982, 1984, 1985a,b, 1988). Contudo, o retinol destinado apenas ao metabolismo 

interno do hepatócito, segue uma via metabólica distinta. Ao libertar-se da vesícula 

endossómica, liga-se, no citosol, à proteína celular ligante do retinol de tipo I, CRBP-I 

(Cellular Retinol Binding Protein I). Sob esta forma, pode então ser re-esterificado, 

dando origem a ésteres de retinilo, e caso seja necessária uma utilização mais 

imediata, é convertido em ácido retinóico e conjugado com a proteína celular ligante 

do ácido retinóico de tipo I ou CRABP-I (Cellular Retinoic Acid Binding Protein I) 

(Blomhoff et al., 1990; Rodrigues et al., 2004). 

O importante papel desempenhado pelo fígado no armazenamento dos 

retinóides está bem patente no facto de, em condições fisiológicas normais, 50% a 

80% da vitamina A e 75% a 95% da quantidade total de retinóides presentes no 

organismo, ter localização hepática. Aqui, os retinóides encontram-se em células cuja 

designação, “células armazenadoras de lípidos e vitamina A”, remete de imediato para 

a sua função (Wake, 1980; Blomhoff et al., 1982, 1985a). Estas células, também 

denominadas de células de Ito, lipofibroblastos ou células estreladas, apesar de 

constituírem menos de 1% do total da massa proteica hepática, encerram em si cerca 
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de 88% dos retinóides, 21% da CRABP, 8% da CRBP-I e 0,7% da RBP presentes no 

órgão (Baner et al., 1985; Blomhoff et al., 1990).  

Foi ainda demonstrado que o retinol é transferido dos hepatócitos para as 

células armazenadoras de lípidos e vitamina A de forma parácrina, processo este 

mediado por receptores do complexo RBP-retinol (Blomhoff et al., 1982, 1988; 

Senoo et al., 1990;1993). São igualmente as células dc Ito as responsáveis pela 

regulação da libertação do retinol para a corrente sanguínea, de forma a que a 

concentração plasmática deste elemento não sofra alterações substanciais, 

independentemente de flutuações do suprimento dietético de vitamina A (Rodrigues 

et al., 2004). É importante salientar que as células armazenadoras de lípidos e 

vitamina A não são um exclusivo do fígado, estando também presentes no testículo, 

ovário, rim, coração, intestino e grandes vasos (Rodrigues et al., 2004), bem como no 

pulmão, órgão em que se revestem de especial importância durante o período alveolar 

(Wake, 1980; Bairos, 1984). 

O retinol é, por excelência, o principal retinóide libertado para a corrente 

sanguínea por parte das células armazenadoras de lípidos e vitamina A. No entanto, 

podem ser ainda detectadas pequenas quantidades de ésteres de retinilo e de ácido 

trans-retinóico em circulação, estando estes presentes, respectivamente, na proporção 

de 5% e 0,2% a 0,7% em relação à quantidade total de retinol circulante (Kurlandsky 

et al., 1995; Biesalski et al., 1999). 

O retinol circula no plasma ligado a um complexo macromolecular constituído 

por duas proteínas, a RBP e a transtirretina (TTR). O elevado grau de conservação na 

escala filogenética de ambas as proteínas denota o seu importante papel no transporte 

do retinol nas diferentes espécies animais.  

No que concerne à RBP plasmática, apenas cerca de 10% a 15% se encontra 

livre de retinol, situação esta em que adopta a designação de apo-RBP. A restante está 

conjugada com o retinol, isto é, sob a forma de holo-RBP (Rodrigues et al., 2004). 

Por sua vez, somente 4% do total da RBP sanguínea circula não ligada à transtirretina 

(Flower, 1996). A primeira destas proteínas pertence à superfamília das lipocalinas, 

apresentando a sua estrutura tridimensional um domínio hidrofóbico, onde se liga o 

retinol, cujo arranjo faz lembrar um cálice ou taça, configuração esta que está na base 

da origem etimológica da denominação desta família proteica (Newcomer et al., 

1894). A união da RBP à TTR resulta numa duplicação da afinidade da RBP para o 

retinol mas, apesar de a apo-RBP e a holo-RBP serem capazes de se ligarem à TTR, a 
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afinidade é também maior em relação à holo-RBP. Portanto, a união desta forma de 

RBP à TTR aumenta de modo exponencial a capacidade de distribuição do retinol aos 

tecidos, prevenindo ainda a perda de retinol por via urinária, pois a RBP é removida 

da circulação através da filtração glomerular apenas quando se apresenta sob a forma 

de apo-RBP (Newcomer e Ong, 2000). 

Quando comparada com a RBP, a transtirretina possui uma massa molecular 

relativa muito mais elevada (21 kDa vs 54 kDa), sendo composta por quatro 

subunidades semelhantes que se dispõem duas a duas, no centro das quais se forma 

um canal aquoso onde se localiza o domínio de ligação à RBP (Blake et al., 1977; 

1978). É  no retículo endoplasmático do hepatócito que ocorre a união de ambas as 

proteínas, junção essa que dá origem ao complexo RBP-TTR (Melhus et al., 1991; 

Bellovino et al., 1996).  

Apesar de a via preferencial de circulação e distribuição do retinol ser a 

descrita nos parágrafos anteriores, o organismo está dotado de vias alternativas que 

permitem colmatar a deficiência em RBP ou TTR, como foi demonstrado através de 

estudos com recurso a murganhos com mutação destas proteínas (Episkopou et al., 

1993, Wei et al., 1995; Quadro et al., 1999). Assim, a utilização das pequenas 

quantidades de ácido retinóico e ésteres de retinilo normalmente em circulação, pode, 

em caso de necessidade, tornar-se mais eficiente, havendo também um aumento 

concomitante dos níveis sanguíneos destes retinóides (Wai et al., 1995; Ross, 1999). 

Este e outros mecanismos revestem-se de vital importância aquando da falência das 

usuais vias de circulação e distribuição do retinol (Rodrigues et al., 2004). 

A absorção do retinol plasmático por parte das células alvo é um tema que não 

está ainda completamente esclarecido e gera alguma controvérsia. Os vários estudos 

até agora efectuados (Anderson 1992; Malaba et al., 1995; Sivaprasadarao et al., 

1994; Sundaram et al., 1998; Noy, 2000) apontam para a possível co-existência de 

dois mecanismos de transporte: a difusão passiva através da membrana citoplasmática 

e o transporte mediado por receptores membranares. Subsiste a dúvida sobre o modo 

como a holo-RBP, ou mesmo o complexo RBP-TTR-retinol, interagem com os 

receptores e qual será ao certo a sua estrutura. Dado que a vitamina A é elemento vital 

para a ontogénese e morfogénese, existindo células que detêm um importante papel 

no seu metabolismo, é presumível que os mecanismos de absorção celular do retinol 

sejam múltiplos, podendo variar consoante o tipo celular considerado, e consoante a 

taxa de produção e excreção da RBP (Rodrigues et al., 2004). 
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Conforme o mencionado em parágrafos anteriores, no interior das células, o 

retinol é conjugado com elementos do grupo de proteínas celulares ligantes do retinol 

ou CRBP (Cellular Retinol Binding Proteins), do qual fazem parte a CRBP-I, a 

CRBP-II e a CRBP-III. Todas pertencem à família das proteínas citoplasmáticas 

ligantes de lípidos. Quer a CRBP-I, quer a CRBP-II, estão bem caracterizadas, 

partilham cerca de 56% de regiões homólogas, têm uma massa molecular relativa 

muito próxima (15,7 kDa e 16 kDa), e apresentam-se muito conservadas na escala 

filogenética (Li e Norris, 1996; Noy, 2000). Porém, os diversos estudos revelaram que 

a sua distribuição nos diversos órgãos é bastante desigual (Li e Norris, 1996). Assim, 

investigações efectuadas em ratos demonstraram a expressão da CRBP-I em todos os 

órgãos e tecidos estudados, com excepção apenas da mucosa do íleo e das glândulas 

adrenais, atingindo concentrações mais elevadas no citoplasma das células proximais 

do epidídimo, bem como no rim, fígado, baço e pulmões (Adachi et al., 1981; Ong et 

al., 1982; Erikson et al., 1984; Kato et al., 1985). É de realçar que, em alguns destes 

órgãos, nomeadamente no fígado, timo e pulmões, se observam diferenças 

relativamente ao género, apresentando os indivíduos do sexo feminino valores 

superiores aos existentes nos machos (Kato et al., 1985). 

A extensa distribuição da CRBP-I é patente quer em animais adultos, quer em 

fetos (Erikson et al., 1984; Kato et al., 1985). No decorrer do desenvolvimento 

embrionário, a CRBP-I é expressa com o receptor membranar para a proteína ligante 

do retinol e diversas enzimas envolvidas no processamento intracelular do retinol e 

retinal. Uma tal associação temporo-espacial denuncia que esta proteína deverá ser a 

principal responsável pela manutenção das concentrações de retinóides e de ácido 

retinóico exigidas durante os processos de proliferação e citodiferenciação o 

embrionários e fetais (Dollé et al., 1990; Ruberte et al., 1991,1992). A concentração 

celular da CRBP-I é mais elevada do que a do seu ligante, possuindo esta proteína 

uma afinidade de ligação cerca de 100 vezes superior à da sua congénere de tipo II 

(Harrison et al., 1989; Napoli, 1996). 

Ao invés da CRBP-I, a presença da CRBP-II está, no adulto, limitada aos 

enterócitos do intestino delgado, sendo a sua expressão particularmente abundante no 

jejuno, local onde, recordemos, se dá a absorção da maior parte da vitamina A 

ingerida (Ong e Page 1987; Li e Norris, 1996; Kakkad e Ong, 1988). 

Nas gestantes, a CRBP-II pode ser detectada, de forma transitória, no 

endométrio, na decídua uterina, no sincíotrofoblasto e no saco vitelino (Sapin et al., 
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1997a; Xueping et al., 2002). Durante o desenvolvimento fetal, pode ainda verificar--

se a expressão da mesma no pulmão e no fígado, órgãos com uma elevada capacidade 

de armazenamento de retinóides (Morris-Kay e Ward, 1999). A localização 

preferencial desta proteína, assim como o facto de ser detectada no intestino delgado 

pouco dias antes do termo da gestação indiciam a importante função da CRBP-II nos 

mecanismos de absorção intestinal dos retinóides (Ong e Page 1987; Li e Norris, 

1996; Morris-Kay e Ward, 1999). De facto, nos enterócitos, qualquer que seja a 

origem do retinol, a esterificação com os ácidos gordos de cadeia longa pressupõe 

uma ligação prévia à CRBP-II, sendo praticamente desprezível a quantidade de retinol 

em que tal não se verifica (Nayak et al., 2001). 

Ao contrário das suas congéneres, a CRBP-III é ainda pouco conhecida e a sua 

função permanece relativamente incerta. Esta proteína foi isolada pela primeira vez 

no olho de peixes (Nishiwaki et al., 1990), e posteriormente no homem e no 

murganho. Contudo, e apesar de terem a mesma designação, as variantes da CRBP-III 

humana e de murganho não são homólogas, e exibem diferentes padrões de expressão 

(Folli et al., 2001; Vogel et al., 2001; Caprioli et al., 2004; Piandetosi et al., 2005). 

No murganho, foi verificada a presença desta proteína no coração, tecido adiposo e 

tecido muscular esquelético, a partir do 10º dia de gestação (Vogel et al., 2001). No 

homem, a distribuição é distinta, pois durante o desenvolvimento fetal a CRBP-III é 

mais abundante no baço. No adulto, a expressão desta proteína é maior no rim e no 

fígado (Folli et al., 2001). 

Estudos adicionais no murganho revelaram que nas células endoteliais é 

também distinta a expressão da CRBP-III, sendo esta mais acentuada no coração, nos 

vasos glândulas salivares, timo, tecido adiposo e tecido muscular, e praticamente 

indetectável no cérebro, pulmões ou fígado (Caprioli et al., 2004). No murganho, foi 

ainda demonstrada a presença da CRBP-III na glândula mamária, onde detém um 

importante papel na incorporação de retinol no leite (Piantedosi et al., 2005). 

Uma vez no citoplasma das células alvo, o retinol é transformado em ácido 

retinóico. Esta transformação pode ocorrer através de diversas vias metabólicas, não 

existindo, até ao presente, consenso acerca das vias que prevalecem, quer para um 

determinado tipo celular, quer para uma determinada fase do ciclo de vida da célula. 

Pese embora este facto, e particularmente no que ao período embrionário e fetal diz 

respeito, a síntese de ácido retinóico a partir do retinol realiza-se através de uma 

primeira oxidação enzimática mediada pela retinol desidrogenase, de que resulta a 
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formação de retinal, seguida de uma nova reacção oxidativa, esta mediada pela retinal 

desidrogenase, que converte o retinol, quer em ácido trans-retinóico, quer no seu 

isómero 9-cis, as formas metabolicamente activas deste metabolito (Goodman, 1984; 

Rodrigues et al., 2004). 

Nas células o ácido retinóico não se encontra livre, mas conjugado com as 

proteínas celulares ligantes do ácido retinóico, ou CRABP (Cellular Retinoic Acid 

Binding Proteins). À semelhança do que se verifica com as CRBP, as CRABP fazem 

também parte das proteínas intracelulares ligantes de lípidos, tendo sido identificadas 

a CRABP-I e a CRABP-II (Ong e Chytil, 1976, 1978; Takase et al., 1979; Ong et al., 

1982; Ruberte et al., 1992; Okuno et al, 1993; Morris-Kay e Sokolova 1996). Estas 

duas proteínas apresentam uma massa molecular relativa de aproximadamente 14 kDa 

e são muito similares e têm um grau de homologia de 74%, e elevado grau de 

conservação na escala filogenética (Allenby et al., 1993; Chambon 1996; Morris-Kay 

e Sokolova, 1996; Gaub et al., 1998). A sua semelhança não se reflecte, contudo, nas 

características funcionais e distribuição temporo-espacial (Ruberte et al., 1992; 

Fiorella et al., 1993; Okuno et al., 1993). De facto, a CRABP-I e a CRABP-II 

diferem, em muito, na sua afinidade para o ácido retinóico, visto que a primeira 

apresenta o triplo da da sua homóloga (Fiorella et al., 1993). 

Para além do mencionado no parágrafo anterior, a CRABP-I tem como 

principal atributo funcional o sequestro e catabolismo do ácido retinóico, contribuindo 

assim para a regulação dos teores intracelulares deste metabolito (Boylan e Gudas, 

1991; Napoli, 1993; Okuno et al., 1993). Por sua vez, a CRABP-II actua como 

elemento capaz de potenciar a acção promotora da transcrição por parte dos 

receptores nucleares do ácido retinóico (RAR e RXR), pois ao conjugar-se com estes 

forma um complexo que permite acelerar a sua ligação às sequências de ADN 

responsivas ao ácido retinóico (RARE) presentes na região promotora de 

determinados genes (Dong et al., 1999; Delva et al., 1999), assunto este que será 

abordado com maior detalhe em parágrafos seguintes.  

Relativamente à distribuição da CRABP-I e da CRABP-II, há igualmente 

diferenças a assinalar. Assim, enquanto que no adulto a CRABP-I está presente na 

grande maioria dos diferentes tipos celulares (Ruberte et al., 1992), a CRABP-II é 

expressa apenas na pele (Ross et al, 1998), no útero, nos ovários (Zheng et al., 1999) 

e nos plexos coróides (Yamamoto et al., 1998). O mesmo não se verifica nos 

embriões e fetos, onde ambas podem ser detectadas nos mais diversos tecidos e 
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órgãos, apesar de serem escassas as vezes em que a expressão ocorre de modo 

simultâneo (Ruberte et al., 1992; Horton e Maden, 1995; Sapin et al., 1997). 

 

 O ácido retinóico como agente de controlo da expressão genética  
 

A diversidade e complexidade dos efeitos da vitamina A advêm da capacidade 

pouco usual do ácido retinóico para o reconhecimento e controlo do processo de 

transcrição dos genes alvo da sua acção. Tal característica é-lhe conferida por 

intermédio de receptores nucleares específicos, pertencentes à superfamília dos 

receptores nucleares de hormonas activados por ligando, e da qual fazem também 

parte os receptores nucleares das hormonas tiroideas e os receptores da vitamina D3 

(Chambon, 1996; Rodrigues et al., 2004). Como reguladores de transcrição, estes 

receptores influenciam e controlam os vários níveis do processamento da informação 

genética, assumindo assim uma posição hierárquica de destaque em inúmeras vias de 

sinalização metabólica, quer durante o desenvolvimento embrionário, quer durante a 

vida adulta (Rodrigues et al., 2004).  

 A acção do ácido retinóico é mediada por duas famílias de fosfoproteínas que 

actuam como factores reguladores da transcrição activados por ligando, os RAR e os 

RXR. Cada um destes receptores possui ainda 3 subtipos distintos (α, β, e γ) e várias 

isoformas, nomeadamente as RARα1 e RARα2, as RARβ1, RARβ2, RARβ3 e 

RARβ4, as RARγ1 e RARγ2, bem como 3 isoformas do RXR (Chambon, 1996). 

 Os RAR têm capacidade de ligação a todas as formas do ácido trans-retinóico 

e ao ácido 9-cis-retinóico, enquanto que os RXRs são activados apenas pela ligação 

ao último (Malgesdorf et al., 1992; Allenby et al., 1993; Rodrigues et al., 2004; 

Kumar et al., 2005). Por sua vez, ambos os grupos receptores do ácido retinóico 

constituem unidades funcionais de homo (RXR) ou heterodímeros (RAR/RXR), que 

estabelecem ligações de elevada afinidade com sequências específicas do ADN 

(Mader et al., 1992; Rodrigues et al., 2004). A sigla inglesa por que são conhecidas 

tais sequências, RARE (Retinoic Acid Response Elements), traduz precisamente essa 

característica de elementos de resposta ao ácido retinóico (Fig. 8). Estas sequências 

localizam-se na extremidade flanqueadora 5’ da sequência promotora dos genes alvo, 

sendo a sequência de consenso mais comum composta por uma repetição directa 

5’-G(G/T)TCA(X)n G(G/T)TCA, onde n é igual a 2, 3, 4 ou 5 pb para os RAR e 1, 2 
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e 5 pb para os RXR. O arranjo mais observado é, por seu turno, o RD5 (Mader et al., 

1993b; Chambom, 1996). 

 Pelo que até aqui foi mencionado, pode concluir-se que os múltiplos de 

mecanismos moleculares subjacentes à acção do ácido retinóico resultam, em parte, 

das diferentes afinidades dos dímeros dos receptores nucleares para os diversos 

ligandos, bem como das diferentes afinidades de ligação dos mesmos dímeros às 

várias sequências de RARE. Apesar deste facto, e pese embora a existência de oito 

variantes de receptores RAR e seis de RXR com possibilidade de estabelecerem 

ligações aos RAREs, há combinações que são mais frequentes e eficazes na regulação 

transcripcional dos genes alvo do ácido retinóico. 

 Como activadores preferenciais da transcrição podem apontar-se os 

heterodímeros RXR/RAR, pois, para além da sua acção directa quando ocupados pelo 

ácido retinóico, possibilitam ainda a ligação de factores co-activadores (Chambon, 

1996; Aranda e Pascual, 2001). Os últimos detêm actividade autónoma de activação 

da transcrição e sequências de ligação a factores co-integradores, dando assim origem 

a um potente complexo de activação da tanscrição do ADN ao qual se unem (Li e 

Chen, 1998; Aranda e Pascual, 2001; Rodrigues et al., 2004). 

O mesmo mecanismo de acção dos receptores nucleares do ácido retinóico 

como agentes de activação da transcrição, pode ser referido, de forma análoga e 

inversa, em relação ao importante papel desempenhado pelos mesmos como agentes 

repressores da transcrição genética (Chambon, 1996). Actualmente, estão descritos 

dois factores co-repressores, com diversas isoformas, que se ligam com elevada 

afinidade aos RAR, os SMRT (Silence Mediator for RAR and TR) e os N-CoR 

(Nuclear CoRepressor). Com características e um mecanismo de acção similares aos 

co-activadores e co-integradores, os factores co-repressores exibem actividade 

repressora independente e são ainda capazes de interactuar com outros factores de 

repressão genética, formando deste modo, potentes complexos de repressão da 

transcrição dos genes alvo (Chen et al., 1995, Horlein et al., 1995). 
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Figura 8: Metabolismo do ácido retinóico (AR) e influência deste composto durante o 
desenvolvimento pulmonar. No fígado, a maior parte dos ésteres de retinilo é convertida em 
retinol, que é depois distribuído através da circulação sanguínea, onde circula conjugado com 
a proteína ligante do retinol (RBP), às células alvo. Nestas, o retinol liga-se às proteínas 
celulares ligantes do retinol (CRBP), sendo posteriormente oxidado e transformado em 
retinal. Os metabolitos activos do AR, trans-AR e 9-cisAR, surgem após uma segunda 
reacção oxidativa do retinal e ligam-se aos receptores nucleares do AR (RAR e RXR). Estes 
formam heterodímeros que se unem aos elementos do ADN responsivos ao AR (RARE) 
conduzindo à transcrição dos genes alvo. Entre os últimos incluem-se, no pulmão, os genes de 
vários factores de crescimento (IGF, TGF, EGF) que influenciam a diferenciação celular e a 
septação secundária, bem como os genes do complexo homeótico Hox, que regulam a 
difrenciação cefalo-caudal dos vertebrados. Adaptado de Kumar e colaboradores (2004, 2005).  
 

 A regulação transcripcional dos genes cuja região promotora apresenta 

sequências RARE é exercida pelo ácido retinóico e seus derivados de forma directa. 

Contudo, e de acordo com Balmer e Blomhoff (2002), de um total de mais de 532 

genes referidos pela literatura como sujeitos a regulação pelo ácido retinóico, estima-

se que apenas cerca de 100 o sejam directamente. Entre esses, assumem particular 

importância o grupo de genes do complexo homeótico Hox, responsáveis pela 

organização das estruturas que se dispõem ao longo do eixo cefalo-caudal dos 
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vertebrados (Lohones et al., 1994; Marshal et al, 1996; Cardoso et al., 1996; Packer et 

al., 2000), bem como os genes que codificam o FGF-2 (Gaetano et al., 2001), a 

proteína 3 ligante do IGF, o EGF e o TGF-β2 (Cardoso et al., 1995; Han et al., 1997; 

Malpel et al., 2000; Wontrakool et al., 2003). Apesar dos estudos até agora 

efectuados não o terem demonstrado de forma inequívoca, foi já verificada a presença 

de múltiplas sequências RARE no promotor do gene TGF-β1, sugerindo assim uma 

regulação semelhante à descrita para o TGF-β2 (Bohnsack et al., 2004). Sobre os 

demais genes, a influência do ácido retinóico exercer-se-á de forma indirecta, por 

associação a outras proteínas, que por seu turno são reguladoras da transcrição de 

genes distintos, como foi previamente descrito em relação ao factor de transcrição 

Sp-1 (Shimada et al., 2000).  

 Um dos exemplos de genes objecto de regulação indirecta por parte do ácido 

retinóico é o gene do VEGF. Com efeito, em cultura de células do carcinoma 

bonquíolo-alveolar humano, o ácido trans-retinóico provoca a sobre-expressão deste 

factor de crescimento, acção esta mediada pelos factores de transcrição Sp-1 e Sp-3. 

Estes ligam-se a uma zona específica do promotor do gene do VEFG rica em citosina 

e guanina (Maeno et al., 2002). Um mecanismo semelhante, mas apenas por 

intermédio do factor Sp-1, ocorre ainda em culturas celulares das células do 

retinoblastoma Y79. Neste último estudo, foi demonstrado que o efeito do ácido 

trans-retinóico estava sujeito a regulação temporal, sendo também variável consoante 

a dose ministrada (Akiyama et al., 2002).  

 

Factor de crescimento vascular endotelial (VEGF) 
 

A família do VEGF compreende 7 glicoproteínas designadas respectivamente 

por VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, factor de crescimento 

placentário (PlGF) (Ferrara et al., 2003, Parikh e Ellis 2004) e, por fim, o último e 

mais recente membro da família, o VEGF-F, presente no veneno das serpentes (Suto 

et al., 2005; Hofer e Schweighofer, 2007). O VEGF-A, referido genericamente como 

VEGF, é o factor melhor caracterizado desta família de proteínas, sendo essencial 

para o desenvolvimento do embrião (Stenmark e Abman, 2005; Raab e Plate, 2007). 

De facto, este factor de crescimento é de tal forma importante que a perda de um 

único alelo do seu gene resulta em morte embrionária precoce, por volta do dia 9,5 de 
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gestação no murganho, devido a defeitos no desenvolvimento do sistema 

cardiovascular (Carmeliet et al., 1996; Gerber et al., 1999a). 

O VEGF é um potente agente mitogénico para as células endoteliais obtidas a 

partir de artérias, veias e vasos linfáticos, e contudo, é praticamente desprovido de 

actividade mitogénica em relação a outros tipos celulares (Connolly et al., 1989a; 

Keck et al., 1989; Leung et al., 1989; Ploüet et al., 1989; Conn et al., 1990; Pepper et 

al., 1994; Ferrara e Henzel, 1999; -31 do 84R). Em modelos in vitro tridimensionais, 

o VEGF promove a angiogénese ao induzir a migração confluente de células 

endoteliais em géis de colagéneo, de modo a formarem capilares (Pepper et al., 1992). 

Através da embebição de anéis aórticos de rato em gel de colagéneo também se 

verificou que o VEGF induzia a formação de ramificações compostas quase 

exclusivamente por células endoteliais (Nicosia et al., 1994). Este achado traduz a 

especificidade do VEGF e contrasta com a proliferação conjunta de células 

endoteliais e fibroblastos induzida pelo factor de crescimento semelhante à insulina-I 

(IGF-I) e pelo factor de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) (Nicosia et al., 

1994). O VEGF é também responsável pela resposta angiogénica desencadeada in 

vivo em modelos como a membrana cório-alantóica de pinto (Leung et al., 1989; 

Ploüet et al., 1989), a córnea e o tecido ósseo de coelho (Phillips et al., 1995; 

Connolly et al., 1989a) e a íris de primatas (Tolentino et al., 1996). 

O VEGF foi outrora designado por factor de permeabilidade vascular (VPF) 

devido à sua capacidade de induzir edema na pele do cobaio, nomenclatura esta que, 

embora pouco usual, ainda é por vezes utilizada (Senger et al., 1983; Connolly 

et al., 1989b). 

 

Organização do gene do VEGF  
 

 O gene humano do VEGF está organizado em oito exões, separados por sete 

intrões e a sua região codificante possui cerca de 14 kb (Houck et al., 1991; Tisher et 

al., 1991). No Homem, este gene localiza-se no cromossoma 6, enquanto que no 

murganho se encontra no cromossoma 17 (Vincenti et al., 1996).  

 Através de um processamento alternativo, o ARNm do gene humano do 

VEGF dá origem a proteínas constituídas por 121, 165, 189 e 206 amino-ácidos 

(Keck et al., 1989; Leung et al., 1989, Houck et al., 1991; Tisher et al., 1991; Ferrara 
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et al., 1992; Park et al. 1993). O VEGF165 é destituído dos amino-ácidos codificados 

pelo exão 6, enquanto que o VEGF121 não possui os resíduos codificados pelos exões 

6 e 7, fazendo com que esta isoforma tenha menos 44 amino-ácidos do que a primeira. 

Por seu lado, o VEGF189 apresenta uma inserção de 24 resíduos, quase todos de 

cáracter básico, e o VEGF206 possui ainda uma inserção adicional de 17 amino-

ácidos. Na respectiva região de codificação, é curioso verificar que entre as inserções 

de 24 amino-ácidos para o VEGF189 e a de 17 amino-ácidos para o VEGF206 não 

existe qualquer intrão (Tisher et al., 1991; Houck et al., 1991).  

 A análise da região de promotora do gene do VEGF revelou a existência de 

um único local de iniciação da transcrição, na proximidade de um agregado de 

potenciais zonas de ligação ao factor de transcrição Sp-1. Na região promotora estão 

ainda presentes diversos locais de possível ligação aos factores de transcrição 

designados por proteína activadoras, AP-1 (Diaz et al., 2000) e AP-2 (Tisher et al., 

1991; Diaz et al., 2000). 

À semelhança do que se verifica para o gene humano do VEGF, o gene 

homólogo do murganho está também organizado em oito exões separados por sete 

intrões e a sua região de codificação é constituída, aproximadamente, por 14 kb 

(Shima et al., 1996). Nesta espécie, o processamento alternativo do ARNm do VEGF, 

dá origem a três isoformas, cada uma delas com menos um amino-ácido do que as 

suas congéneres humanas: VEGF120, VEGF164 e VEGF188 (Shima et al., 1996; 

Ferrara, 1999 abstract). Na maioria das células que expressam o gene do VEGF, para 

além da isoforma VEGF165, as isoformas VEGF121 e VEGF189 são as mais 

comuns, ao invés da isoforma VEGF206 (Fig. 9), a mais rara (Tisher et al., 1991; 

Houck et al., 1991). 
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Figura 9: Estrutura dos exões do VEGF-A humano e das suas isoformas mais comuns. A 
isoforma VEGF165b constitui uma forma inibitória do VEGF-A, a qual não apresenta os 
amino-ácidos codificados pelos exões 6 e 8 e que termina numa porção da extremidade 3’ não 
traduzida, aqui designada por exão 9. Os exões não se encontram representados à escala. 
Adaptado de Nagy e colaboradores (2007).  
 

 Controlo transcricional da expressão do gene do VEGF 
 
 O controlo da transcrição do VEGF é determinado por uma região localizada 

na região do promotor do gene, a cerca de -930 pb do local de iniciação da 

transcrição. Esta região, composta por 50 pb, é responsiva à hipóxia, a famílias de 

oncoproteínas como o c-Myc (Mezquita et al., 2005) ou o v-src (Jiang et al., 1997), e 

aos designados activadores dos factores de crescimento (Kim et al., 2001; Josko e 

Mazurek, 2004). Assim, a regulação da expressão do gene do VEGF compreende 

múltiplos mecanismos e factores, sendo um dos mais importantes a tensão oxigénio, 

quer in vivo, quer in vitro (Neeman e Dafni, 2003).  

 A região de controlo transcricional do gene do VEGF, inclui uma sequência de 

resposta à hipóxia ou HRE (Hypoxia Response Element), ao qual se vai ligar um 

heterodímero composto pelo HIF-1α (Hypoxia-Inducible Factor-1α), (Ramanathan et 

al., 2003; Semenza 2003) e pelo HIF-1β (Hypoxia-Inducible Factor-1β), que, em 

condições de reduzida tensão do oxigénio, se torna activo como factor de transcrição, 

induzindo assim um aumento da transcrição do gene do VEGF (Gnarra et al., 1996; 

Iliopoulos et al., 1996; Semenza, 2003; Asikainen et al., 2005a,b). Ao promover a 
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ligação de proteínas designadas como ligantes do ARNm à extremidade 3’ não 

traduzida do ARNm do VEGF (Levy et al., 1998), a hipóxia contribui ainda para a 

estabilização do ARNm deste factor de crescimento (Stein et al., 1995; Damert et al., 

1997; Claffey et al., 1998). Tal mecanismo é aliás apontado como o grande 

responsável pela angiogénese que acompanha a formação dos diversos órgãos durante 

o desenvolvimento embrionário (Neufeld et al., 1999). No pulmão, foi ainda 

identificada uma proteína denominada HIMF (Hypoxia-induced Mitogen Factor) que 

induz a sobre-expressão do VEGF através da activação do factor de transcrição 

NF-kB (Wagner et al., 2004; Tong et al., 2006). 

 A expressão do gene do VEGF depende também de factores hormonais 

(Shweiki et al., 1993), como o comprovam estudos nos quais é descrita a acção dos 

estrogéneos sobre este factor de crescimento. Assim, o gene do VEGF contém, a 

cerca de 1,5 kb do local de iniciação da transcrição, uma sequência designada por 

ERE (Estrogen Receptor Element), região esta que confere afinidade de ligação aos 

receptores nucleares de estrogéneos α e β (Hyder et al., 2000). Deste modo, a síntese 

do VEGF é regulada pelos estrogéneos, cuja ligação aos respectivos receptores 

contribui para um aumento da transcrição do respectivo gene (Hyder et al., 2000; 

Mueller et al., 2000; Long et al., 2001; Losordo e Isner, 2001; Zaitseva et al., 2004). 

Em algumas linhas celulares do cancro da mama, e em células endoteliais de vasos do 

miométrio, a acção acima descrita parece ser mediada preferencialmente pelo receptor 

de estrogénios α (Buteau-Lozano et al., 2002; Zaitseva et al., 2004). Trabalhos 

recentes demonstraram que a ligação do receptor nuclear de estrogéneos α à região do 

promotor do gene do VEGF inclui a via de transdução do sinal cinase-3 

fosfatidilinositol/cinase serina-treonina (PI3K/Akt), requerendo ainda a ligação 

conjunta do HIF-1α (Kazi et al., 2006; Kazi e Koos, 2007). 

Vários factores de crescimento, como os já referidos PDGF, TGF-α, TGF-β, 

IGF-1, FGF e o KGF (Keratinocyte Growth Factor) estimulam igualmente a síntese 

do VEGF (Pertovaara et al., 1994; Ahmed et al., 1998; Feldser et al., 1999; Jung et 

al., 2003). Como elementos inibidores da transcrição do VEGF merecem especial 

menção algumas citocinas, nomeadamente as interleucinas 10 e 13 (Matsumoto et al., 

1997). Estes elementos exercem a sua acção através da sua ligação directa ou 

activação de factores de transcrição, nomeadamente a AP-1, AP-2, NF-kB, Sp-1 e  
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Sp-2, os quais se vão unir a sequências específicas localizadas no promotor do gene 

(Diaz et al., 2000; Kimura et al., 2001; Shibata et al., 2002; Ramanathan et al., 2003). 

 Como se pode inferir pelo exposto nos parágrafos anteriores, a regulação do 

VEGF obedece a uma vasta hierarquia de factores, cujos mecanismos moleculares 

ainda não se encontram esclarecidos na sua totalidade e que, mercê da sua 

complexidade e extensão, não serão abordados neste trabalho.  

 

 Propriedades das diferentes isoformas do VEGF 
 

As isoformas VEGF121 e VEGF165 são sintetizadas e excretadas como 

glicoproteínas homodiméricas, enquanto que as de maiores dimensões (VEGF 189 e 

206) se apresentam ligadas a proteoglicanos da matriz extracelular. O VEGF165, de 

carácter básico e com um massa molecular de 45 kDa, é a isoforma predominante na 

maioria dos tecidos humanos, sendo também aquela que demonstra maior potencial 

mitogénico (Ferrara et al., 1992). Apesar desta proteína se apresentar sobretudo ligada 

à superfície celular e à matriz extracelular, quando comparada com as isoformas 

VEGF189 e VEGF206, apresenta uma menor afinidade de ligação à heparina. Uma 

pequena fração desta isoforma pode encontrar-se sob a forma solúvel (Houck et al., 

1992; Park et al., 2003). 

 A isoforma VEGF121 é um polipeptídeo fracamente acídico, sem 

capacidade de ligação à heparina e com elevada solubilidade (Houck et al., 1992). Por 

seu turno, as isoformas VEGF 189 e 206 são fortemente alcalinas e possuem grande 

afinidade para a heparina, encontrando-se sequestradas na matriz extracelular (Park et 

al., 2003). Contudo, podem tornar-se solúveis através do tratamento com heparinase 

ou plasmina (Houck et al., 1992; Park et al., 2003). Sendo assim, a diversa 

capacidade de ligação à heparina é determinante para a biodisponibilidade do VEGF. 

A activação do plasminogénio, com a consequente formação de plasmina, 

desempenha um importante papel na cascata da angiogénese e foi demonstrado que 

após a degradação da extremidade carboxílica das isoformas longas do VEGF, estas 

dão origem a um fragmento proteolítico bioactivo com uma massa molecular de 

aproximadamente 34 kDa (Houck et al., 1992; Park et al., 2003). Este fragmento é 

composto pelos primeiros 110 amino-ácidos da extremidade amina do VEGF (Keyt et 

al., 1996). Tendo em conta estes estudos, podemos inferir que as diferentes isoformas 
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do VEGF se encontram disponíveis como proteínas solúveis (VEGF121 e 165) ou, no 

caso das isoformas longas, se tornam disponíveis através da activação por intermédio 

de proteases específicas (Keyt et al., 1996). 

Quanto às diferentes isoformas do VEGF no murganho, o VEGF120 possui 

uma elevada solubilidade devido à ausência de ligação ao sulfato de heparina e 

desempenha um papel fundamental na formação de vasos, ao promover a 

diferenciação e a expansão das células endoteliais (Ng et al., 2001). As isoformas 

VEGF164 e VEGF188 possuem uma grande afinidade de ligação ao sulfato de 

heparina, na superfície celular e matriz extracelular, e também à neuropilina presente 

na superfície das células endoteliais (Neufeld et al., 1996; Soker et al., 1998). 

 

 Distribuição das diferentes isoformas do VEGF 
 

A maioria dos processos fisiológicos, como o desenvolvimento embrionário, 

as funções reprodutivas e a reparação e cicatrização, dependem, de forma crucial, da 

proliferação de vasos sanguíneos. Durante o desenvolvimento embrionário, a 

expressão do VEGF é detectada nas células do sincício-trofoblasto poucos dias após a 

implantação, facto que indicia o importante papel desempenhado por este factor na 

indução do crescimento vascular da decídua e das membranas vasculares da placenta. 

No feto humano, a expressão do ARNm do VEGF é detectável em praticamente todos 

os órgãos, apesar de ser mais acentuada no pulmão, rim e baço. Quanto à proteína, ela 

existe em células tão diversas como os hepatócitos, as células musculares esqueléticas 

e cardícas, os queratinócitos, os osteoclastos, bem como os neutrófilos, macrófagos e 

as células endoteliais (Yamane et al., 1994; Namiki et al., 1995; Goad et al., 1996; 

Mclaren et al., 1996; Ferrara e Davis-Smith, 1997; Gaudry et al., 1997; Diaz et al., 

2000). 

É durante os períodos de grande proliferação endotelial, isto é, durante o 

desenvolvimento embrionário e durante a regeneração de lesões, que o ARNm das 

isoformas com elevado potencial mitogénico ou elevada solubilidade (VEGF165 e 

VEGF121), se torna mais abundante (93 do 207R). 

No pulmão adulto, é o ARNm das formas de armazenamento (VEGF189 e 

VEGF206) o predominante (Watkins et al., 1999). É de salientar que a proporção 

relativa do ARNm para o VEGF189 é maior no pulmão adulto do que em muitos 
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outros tecidos. De facto, durante o desenvolvimento pulmonar a proporção do ARNm 

para o VEGF165 diminui de forma significativa, correspondendo a esta diminuição 

um aumento proporcional do ARNm para o VEGF 189 (Watkins et al., 1999). No 

murganho, e à semelhança do que se verifica em outras espécies, o VEGF é detectado 

em fases muito precoces do desenvolvimento pulmonar, quer no epitélio, quer no 

mesênquima (Bhatt et al., 2000; Marszalek et al., 2001; Ng et al., 2001; Greennberg 

et al., 2002; Akeson et al., 2003; Gebb e Stevens, 2004;). Em culturas de pulmão 

fetal, foi demonstrado que o VEGF é depositado na matriz das extremidades dos 

brotamentos epiteliais, estimulando, nesses locais, a neovascularização (Healy et al., 

2000). Contudo, a abundância relativa das diferentes isoformas durante o 

desenvolvimento pulmonar é variável (Watkins et al., 1999; Ng et al., 2001). 

A importância das isoformas VEGF164 e VEGF188 no desenvolvimento 

pulmonar foi bem demostrada no estudo de Galambos e colaboradores (2002), no qual 

murganhos modificados para exprimir apenas o VEGF120 apresentavam uma menor 

proporção da barreira ar-sangue e dos espaços aéreos em relação aos animais 

controlo.  

Durante o desenvolvimento embrionário os níveis de VEGF120 e 164 

aumentam apenas de forma ligeira e, mesmo no adulto, permanecem relativamente 

baixos (Ng et al., 2001). Por oposição, os níveis pulmonares de VEGF188 aumentam 

de forma contínua a partir do 13º dia de gestação até ao nascimento, e persistem 

elevados durante o período pós-natal e no adulto (Ng et al., 2001). No entanto, é de 

salientar que, de acordo com Greenberg e colaboradores (2002), a presença de ARNm 

para esta isoforma não é detectada no mesênquima pulmonar até ao 18º dia de 

gestação.  

Assim, cada uma das isoformas do VEGF-A tem propriedades distintas, 

incluindo o grau de afinidade para com os componentes de sulfato de heparano da 

matriz extracelular, e também o grau de afinidade para os receptores VEGFR-1 (Flt-1) 

e VEGFR-2 (Flk-1/Kdr). Pode concluir-se que as diversas isoformas do VEGF 

exibem padrões de expressão temporal e espacial distintos, sugerindo assim que cada 

uma delas possui funções específicas. 

Outros membros da família do VEGF são, consoante já foi mencionado, o 

VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D e o VEGF-E e o PlGF. Estas proteínas possuem 

diferentes afinidades para os receptores específicos deste factor de crescimento. O 

VEGFR3 tem como ligandos o VEGF-C e D (Carmeliet, 2003; Lohela et al., 2003; 
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Saharinen e Petrova, 2004), figura 10, e a interacção entre estas moléculas é crucial 

para o desenvolvimento do sistema vascular linfático (Lohela et al., 2003; Saharinen e 

Petrova, 2004; Raab e Plate, 2007). No murganho, verificou-se que os padrões de 

expressão pulmonar do VEGF-D e VEGF-A são muito distintos (Greennberg et al., 

2002). Mais uma vez, esta diferença faz prever a existência de funções específicas 

para cada um dos membros desta família proteica. Além disso, a expressão proteica 

VEGF-D pelos fibroblastos, ou seja, por células do mesênquima distintas das células 

endoteliais e das células musculares, sugere que as células mesenquimatosas 

influenciam o fenótipo das células endoteliais através da expressão alternada de 

VEGF-A, VEGF-D e possivelmente de VEGF-C (Stenmark e Abman, 2005). Sendo 

assim, é plausível supor que a existência de sub-populações distintas na mesoderme 

condicione e dirija a nível local, as interacções que se estabelecem entre as células 

epiteliais endodérmicas do revestimento bronquíolo-alveolar e as células endoteliais, 

de origem mesenquimatosa, contribuindo desta forma para o heterogeneidade do 

fenótipo das mesmas (Stenmark e Abman, 2005). 

 
 
 

 
 

Figura 10: Diferentes membros da família do VEGF e respectivos receptores. O VEGF-C e 
VEGF-D constituem ligandos do VEGFR-2 apenas quando sujeitos a proteólise enzimática 
(prot.). sVEGFR-1: forma solúvel do VEGFR-1; NRP-1: neuropilina-1; NRP-2: neuropilina-
2. Adaptado de Nagy e colaboradores (2007). 
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Receptores do factor de crescimento vascular endotelial (VEGFR) 
 
Os receptores do VEGF fazem parte da família de receptores celulares 

tirosina-cinase (RTK). A activação dos RTK é iniciada pela dimerização dos 

receptores mediada pelo respectivo ligando, da qual resulta a auto-fosforilação 

cruzada dos resíduos de tirosina específicos de cada par do dímero. Esta reacção, por 

sua vez, tem um efeito duplo sobre o receptor, pois aumenta a sua actividade e altera a 

conformação do mesmo de forma a expor os locais de ligação a moléculas portadoras 

de domínios de ligação fosfotirosina (Hofer e Schweighofer, 2007). As vias de 

sinalização nas quais estão envolvidas tais moléculas, determinam, em última 

instância, as respostas celulares, e consequentemente, a actividade biológica obtida 

por intermédio da via activada (Hubbard e Till, 2000). Como tal, a ligação do VEGF 

aos seus receptores específicos desencadeia as vias de transdução de sinal 

responsáveis pelos efeitos biológicos deste factor de crescimento, modelando-os, quer 

de forma positiva, quer negativamente, de acordo com o leito vascular em causa, as 

diferentes fases de desenvolvimento e, por último, o possível estado de doença em 

causa (Voelkel et al., 2006). Tais vias de sinalização incluem a indução de fenómenos 

como a migração, a sobrevivência e a proliferação celular, que conduzem à criação de 

formações tubulares tridimensionais, bem como à regulação da permeabilidade 

vascular (Olsson et al., 2006). 

 

 Características e propriedades de ligação dos VEGFR 
 

Encontram-se actualmente definidas duas classes de RTK (receptores de tipo 

tirosina-cinase) que actuam como receptores do VEGF: a Flt-1 (fms-like-tyrosine 

kinase) ou VEGFR-1 e a KDR (kinase domain region) ou VEGFR-2, sendo ambas 

responsáveis por ligações de elevada afinidade ao VEGF. A Flk-1 (fetal liver kinase-

1) de murino, apresenta uma homologia de 85% em relação à KDR humana (Ferrara e 

Davis-Smith, 1997; Fournier et al., 1997; Hubbard and Till, 2000; Shibuya et al. 

2001; Olsson et al., 2006). 

A família de RTK, que possuem sete domínios semelhantes às 

imunoglobulinas no domínio extracelular, inclui ainda a Flt-4 (VEGFR3), que, no 

entanto, não constitui um receptor do VEGF, mas antes tem como ligandos o VEGF-

C ou peptídeo relacionado com o VEGF (VRP) (Lee et al., 1996; Ferrara e  
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Davis-Smith, 1997) e o VEGF-D (Achen et al., 1998). A Flt-4 é expressa nos vasos 

linfáticos (Jussila et al., 1998) e parece estar intimamente associada à linfangiogénese 

(Veikkola et al., 2001). Da mesma família de receptores tirosina-cinase fazem ainda 

parte os receptores do PDGF e do FGF (Olsson et al., 2006). 

No murganho, os genes que codificam o VEGFR-1 e o VEGFR-2 localizam-

se no cromossoma 5. A sequência do promotor  do gene do VEGFR-1 apresenta um 

fragmento de 1-kb na região flanqueadora 5’  essencial à expressão endotelial 

específica. Do mesmo modo, o promotor do VEGFR-2 possui uma sequência de 4-kb 

na região flanqueadora 5’, o que lhe confere activação celular endotelial específica 

(Ferrara e Davis-Smith, 1997).  

O VEGFR-1 e o VEGFR-2 (Fig. 11) possuem ambos sete domínios 

semelhantes às inunoglobulinas (Ig-like) no domínio extracelular, que compreende 

aproximadamente 750 ácidos aminados, uma região transmembranar e uma sequência 

de consenso tirosina-cinase que é interrompida por um domínio de inserção-cinase 

com cerca de 70 resíduos, e, por fim, uma extremidade carboxílica terminal (Olsson et 

al., 2006). No VEGFR-1, o segundo domínio Ig-like foi identificado como o local de 

ligação ao ligando (Davis-Smyth et al., 1996; Christinger et al., 2004), enquanto que 

no VEGFR-2 é o terceiro domínio Ig-like o responsável pela especificidade de ligação 

às diferentes moléculas (Fuh et al., 1998). 

Aquando da interacção dos distintos ligandos aos respectivos receptores, estes 

podem formar homodímeros ou heterodímeros (Fig. 12), dependendo das 

propriedades específicas de cada ligando, contudo, ainda não se encontra esclarecido 

qual o significado funcional do estabelcimento dos diferentes dímeros (Dixelius et al., 

2003). No entanto, foi recentemente demonstrado que oVEGFR3 necessita de estar 

associado ao VEGFR-2 para que a auto-fosforilação dependente do ligando ocorra e 

desencadeie a consequente resposta biológica (Alam et al., 2004). 
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Figura 11: Representação esquemática da estrutura primária dos receptores do VEGF: a 
porção extracelular compreende sete domínios semelhantes às imunoglobulinas (Ig-like), aos 
quais se segue o domínio transmembranar e a região intracitoplasmática composta por dois 
domínios tirosina-cinase. O receptor encontra-se representado sob a forma de um 
homodímero. Adaptado de Olsson e colaboradores (2006). 
 

 

 

 

 

 
Figura 12: Esquema representativo dos homodímeros e heterodímeros formados pelos vários 
receptores do VEGF aquando da interacção com os respectivos ligandos. As formas do 
VEGF-C e VEGF-D constituem ligandos do VEGFR-2 somente após um processo de 
degradação proteolítica. SS: ponte dissulfídica. Adaptado de Olsson e colaboradores (2006). 
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O VEGFR-1 apresenta uma maior afinidade para o VEGF165, com uma 

constante de dissociação de aproximadamente 10 pM a 20 pM. Pelo contrário, o 

VEGFR-2 possui uma afinidade mais reduzida para o VEGF, visto que a sua 

constante de dissociação é de apenas 75 a 125 pM. Apesar da constante de dissociação 

do primeiro ser inferior, o grau de autofosforilação do VEGFR-2 aquando da sua 

ligação ao VEGF é superior (Waltenberger et al., 1994; Ferrara e Davis-Smith, 1997; 

Ferrara, 2004). 

Existe ainda uma forma solúvel do VEGFR-1, o sVEGFR-1, obtido através de 

processamento alternativo do ARNm, cujo ADNc não apresenta o sétimo domínio 

semelhante às imunoglobulinas, nem a sequência transmembranar e o domínio 

citoplasmático (Kendall e Thomas, 1993). Esta forma solúvel foi identificada nas 

células endoteliais da veia umbilical humana e, além de estabelecer uma ligação de 

elevada afinidade (Kd 10 pM a 20 pM) com o VEGF, é também capaz de inibir a 

mitose induzida por este factor de crescimento, constituindo por isso um regulador 

fisiológico negativo da acção mediada por esta molécula (Kendall e Thomas, 1993; 

Ferrara e Davis-Smith, 1997; Ferrara, 2004; Raab e Plate, 2007). De forma análoga, 

no plasma humano e de murganho foi igulamente isolada uma forma solúvel do 

VEGFR-2 (sVEGFR-2) com um peso molecular de cerca de 160 kDa, contudo, até ao 

momento, não está clarificado se esta resulta de um processamento alternativo do 

respectivo ARNm ou de uma clivagem proteica do próprio receptor (Ebos 

et al., 2004). 

 

Características funcionais dos receptores VEGFR-1 e VEGFR-2 
 

Nos embriões de murganho desprovidos do gene que codifica o VEGFR-2, os 

ilhéus sanguíneos do saco vitelino não se formam, e a vasculogénese não ocorre 

(Shalaby et al., 1995). Por esse motivo, a morte advém mais precocemente do que nos 

embriões em que foi inactivado um alelo do VEGF. De facto, nos últimos animais a 

morte ocorre entre o 11º e o 12º dias de gestação (Carmeliet et al., 1996; Ferrara et 

al., 1996), enquanto que nos embriões em que se procedeu à inactivação do gene do 

VEGFR-2 (vegfr-2-/-) a morte verifica-se aos 8,5 dias de gestação, sendo semelhante o 

fenótipo exibido em ambos os casos é semelhante (Shalaby et al., 1995).  
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Por outro lado, as células endoteliais são incapazes de se organizar e dar 

origem a vasos funcionais se o gene que codifica o VEGFR-1 estiver ausente. O 

quadro lesional destes embriões caracteriza-se pela existência de células endoteliais 

que sofrem uma proliferação excessiva, obstruindo assim o lúmen vascular (Fong et 

al., 1995; Kearney et al., 2002). Pensa-se que a expansão das células endoteliais 

verificada em tais condições esteja relacionada com uma maior disponibildade do 

VEGF para se ligar e activar o VEGFR-2 (Kearney et al., 2002). Por seu turno, em 

situações de eclampsia, o excesso de produção da variante solúvel do VEGFR-1 

(Levine et al., 2004; Romero et al., 2008; Chaiworapongsa et al., 2008a) promove o 

sequestro de parte do VEGF, tornando-o indisponível para a ligação ao VEGFR-2, 

motivo pelo qual é verificada uma diminuição da sinalização mediada pelo último na 

placenta destas gestantes (Levine et al., 2004). Acresce também a recente descoberta 

da associação entre a eclampsia e a detecção de valores plasmáticos da forma solúvel 

do VEGFR-2 inferiores ao normal (Chaiworapongsa et al., 2008b). 

As observações acima relatadas fundamentaram o conceito segundo o qual, 

em condições fisiológicas, o VEGFR-1 é um dos principais agentes que modelam o 

crescimento vascular, através do controlo do índice mitótico das células endoteliais 

(Kearney et al., 2002). O equilíbrio gerado entre o sVEGFR-1, o VEGFR-1 e a 

concentração precisa do VEGF num determinado local, provaram ser mecanismos 

cruciais na regulação da emissão e ramificação dos brotamentos vasculares (Kearney 

et al., 2004). Uma outra característica peculiar do VEGFR-1 reside no facto deste 

possuir vários ligandos (VEGF, VEGFB e PLGF),  que traduzem respostas biológicas 

distintas, ainda que não se conheça em detalhe qual o processo que as desencadeia. 

Um desses processos poderá ser a existência de diferentes padrões de fosforilação do 

receptor, de acordo com o ligando em causa (Olsson et al., 2006).  

A inibição ou a estimulação da actividade do VEGFR-1 parece ser alvo de 

influência da transferência de sinais entre este e o VEGFR-2. Com efeito, foram 

diversos os trabalhos que referiram  a supressão da proliferação endotelial mediada 

pelo VEGFR-2 em consequência de uma regulação negativa por parte do VEGFR-1, 

acção esta dependente da PI3K (Rahimi et al., 2000; Zeng et al., 2001a). Mais se 

verificou que as células estaminais embrionárias desprovidas do VEGFR-1 

apresentam elevados níveis de fosforilação do VEGFR-2, indiciando assim uma 

regulação que é exercida  durante as fases iniciais do desenvolvimento de um novo 

vaso (Roberts et al., 2004). Por oposição, há estudos que atestam que o VEGFR-1 
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pode constituir um regulador positivo da acção do VEGFR-2 em determinadas 

patologias (Carmeliet et al., 2001). A activação do VEGFR-1 pelo PLGF tem como 

resultado o aumento da fosforilação do VEGFR-2, possivelmente devido à maior 

disponibilidade de VEGF livre para estabelecer ligações com o último receptor 

(Autiero et al., 2003). Se os efeitos díspares ora mencionados ocorrem em condições 

ou em tipos celulares distintos são questões ainda por desvendar. 

Uma das mais importantes vias de sinalização activadas por intermédio da 

ligação do VEGF ao VEGFR-2 é o desencadear da cascata de eventos que culmina na 

proliferação das células endoteliais (Takahashi et al., 2001; Zeng et al., 2001b). A 

migração e a sobrevivência desta células é igualmente mediada pelo VEGFR-2, 

processos que decorrem da activação da PI3K e da Akt (Fujio e Walsh, 1999; Dayanir 

et al., 2001). As células endoteliais envolvidas em processos de angiogénese migram 

graças à reorganização contínua dos filamentos de actina do seu citosqueleto, 

actividade esta induzida pela fosforilação de determinados resíduos de tirosina após a 

interaccção do VEGF com oVEGFR-2 (Rousseau et al., 1997; Rousseau et al., 2000; 

Lamalice et al., 2004; Lamalice et al., 2007). Durante o processo de migração, foram 

já identificadas outras moléculas relacionadas com a activação do VEGFR-2, 

nomeadamente a cinase de adesão focal e o seu substracto, a paxilina, que regulam os 

locais precisos de adesão da célula à matriz durante o seu movimento (Abedi e 

Zachary, 1997; Le Boeuf et al., 2004). Assim, a célula endotelial localizada na 

extremidade do brotamento vascular é guiada por gradientes de VEGF, que, por sua 

vez, são modificados pela interacção deste com os proteoglicanos de sulfato de 

heparano da matriz extracelular (Ruhrberg et al., 2002). A proliferação endotelial que 

ocorre entretanto no eixo do brotamento vascular é regulada pela concentração do 

VEGF. Ambos os processos mencionados, a migração da célula endotelial “guia” e a 

proliferação das restantes células endoteliais do vaso em formação, são mediados pela 

acção agonista do VEGF sobre o VEGFR2 (Gerhardt et al., 2003). 

Em relação ao VEGFR2 é pertinente também referir que este receptor, ao 

invés do que ocorre com a maioria dos receptores de tipo tirosina-cinase (RTK), é 

alvo de armazenamento intraciplasmático no interior de vesículas endossómicas das 

células endoteliais. Com efeito, trabalhos recentes provaram a existência de um 

mecanismo de reciclagem deste receptor, controlado pelo VEGF, que inclui a 

compartimentalização e reserva do mesmo no citoplasma (Gampel et al., 2006). De 

acordo com os autores do estudo, tal mecanismo, permitiria ao VEGF modelar a 
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sensibilidade das referidas células aos diversos estímulos pró-angiogénicos (Gampel 

et al., 2006).  

 

Regulação dos receptores VEGFR-1 e VEGFR-2 
 

Em primeira instância, e tal como acontece com a generalidade das moléculas 

que actuam como receptor, a actividade dos VEGFR é regulada pela disponibilidade 

de ligando. Como tal, qualquer factor que interfira directa ou indirectamente com a 

expressão do VEGF, vai, por inerência, condicionar a acção dos seus receptores e as 

vias de transdução de sinal por eles mediadas (Olsson et al., 2006). 

Como foi mencionado, a influência da hipóxia na regulação da expressão do 

VEGF é notória (Brogi et al., 1995; Pham et al., 2002), não sendo por isso de 

estranhar que também a expressão dos genes que codificam os receptores para este 

factor de crescimento seja por ela condicionada. De facto, a exposição a condições de 

hipóxia aguda ou crónica resulta na sobre-expressão dos genes do VEGFR-1 e do 

VEGFR-2 nos vasos pulmonares (Tuder et al., 1995; Ferrara e Davis-Smith, 1997) e 

nas células endoteliais da retina e do plexo vascular da coróide (Ottino et al., 2004). 

Não obstante, persistem algumas dúvidas sobre o modo como ocorre o controlo 

transcricional dos VEGFR. Alguns estudos in vitro revelaram resultados inesperados, 

uma vez que embora a hipóxia possa induzir um aumento (cerca de 50%) dos 

receptores do VEGF nas células endoteliais da retina de bovinos, a expressão do 

VEGFR-2 não é induzida e sofre até um declínio. De facto, Gerber e colaboradores 

(1997) comprovaram a existência de um segmento, composto por 40 pb, no gene do 

Flt-1, cuja sequência contém um local de ligação aos factores induzidos pela hipóxia 

(HIF), o que indicia uma regulação directa da transcripção do gene pela hipóxia. O 

mesmo segmento ou segmento análogo não foi identificado no gene do Flk-1/KDR.  

Uma possível explicação para os resultados acima mencionados foi 

inicialmente apontada por Brogi e colaboradores em 1996, segundo os quais a sobre-

expressão do gene do VEGFR-2 em condições de hipóxia observada in vivo não é 

uma consequência de um efeito directo, mas necessita de um mediador parácrino não 

identificado mas libertado pelas células submetidas a isquémia. Estudos recentes, 

comprovaram que no pulmão, a expressão do gene VEGFR-2 está também sujeita à 
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regulação transcricional pelo HIMF, acção esta que, à semelhança do que se verifica 

com o VEGF, é mediada pelo factor de transcrição NF-kB (Tong et al., 2006).  

Um outro importante nível de controlo da transdução de sinal mediada pelos 

VEGFR é exercido por moléculas que actuam como co-receptoras do VEGF. Como 

se pode facilmente inferir, estas afectam a distribuição do supracitado factor nos 

tecidos, condicionando assim a composição e estabilidade do complexo de sinalização 

na célula alvo. Já em parágrafos anteriores foi referida a interacção do VEGF com os 

proteoglicanos de sulfato de heparano presentes, quer na superície celular, quer na 

matriz extracelular. De facto, os estudos desenvolvidos por Ashikari-Hada e 

colaboradores (2005) comprovaram a amplificação do sinal decorrente da interacção 

VEGF/VEGFR-2. De forma similar, foi igualmente confimado o aumento 

significativo do tempo de semi-vida deste mesmo complexo quando em presença da 

heparina ou sulfato de heparano (Ibrahimi et al., 2004) expresso nos pericitos 

adjacentes ao endotélio (Jakobsson et al., 2006). Do mesmo modo, os trabalhos em 

angiogénese tumoral revelaram que a expressão da neuropilina por parte de células 

contíguas às células alvo contribui, nestas, para a estabilização dos complexos 

VEGF/VEGFR (Miao et al., 2000). 

Para além das moléculas acima mencionadas, os factores de natureza física 

são também capazes de influenciar o desenvolvimento e remodelação vascular, por 

intermédio de complexos mecano-sensoriais, reagindo a estímulos como o 

estiramento e a pressão sanguínea, com o envolvimento do VEGFR-2, do PECAM1 

(Platelet-endothelial-cell adhesion molecule 1) e da caderina vascular endotelial 

(Tzima et al., 2005). 

Um estudo recente veio demonstrar, que, no útero, o VEGFR-2 é objecto de 

regulação positiva por parte do estradiol. Pese embora este facto, os mesmo 

investigadores realçam que a sobre-expressão observada não resulta de um efeito 

directo, sendo antes o resultado de um mecanismo parácrino mediado pelo VEGF. 

Tendo em conta estes resultados, os autores sugerem que a regulação da expressão do 

VEGFR-2 pelo estradiol efectuar-se-á por intermédio do VEGF e limitar-se-á aos 

tecidos responsivos às hormonas sexuais, tais como o miométrio (Hervé et al., 2006). 

A regulação negativa dos receptores do VEGF reveste-se de grande 

importância, na medida em que limita e regula a resposta das células alvo deste factor 

de crescimento. Em muitos casos esta regulação é exercida por intermédio de 

fosfatases-tirosina específicas, cuja actividade promove a rápida desfosforilação dos 
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supracitados receptores (Guo et al., 2000; Gallichio et al., 2005). Uma outra via de 

regulação é a degradação proteassómica, bem como a endocitose do receptor seguida 

de degradação do mesmo nos interior dos lisossomas. O último processo parece 

assumir um papel fundamental na precisão do local de resposta determinado pelos 

gradientes em VEGF (Olsson et al., 2006). 

A expressão in vitro do gene do VEGFR-2 em células endoteliais é inibida 

pelos factores de necrose tumoral, TNF-α (Patterson et al., 1996), e TNF-β 

(Mandriota et al., 1996). O VEGFR-1 constitui igualmente um regulador negativo do 

VEGFR-2, uma vez que mediante a ligação da sua forma solúvel ao VEGF impede a 

interacção deste com referido receptor (Olsson et al., 2006). 

 

 Distribuição do VEGFR-1 e do VEGFR-2  

 

A expressão dos receptores do factor de crescimento vascular endotelial é um 

dos acontecimentos mais precoces na diferenciação das células endoteliais, como o 

comprova a ligação de elevada afinidade que se estabelece entre estes e o VEGF nos 

hemangioblastos dos ilhéus sanguíneos do saco vitelino (Jakeman et al., 1993). 

Apresentados como parte integrante da superfície da célula endotelial, o VEGFR-1 e 

o VEGFR-2 foram pela primeira vez identificados em células endoteliais de bovinos, 

onde se verificou que apresentavam uma constante de dissociação (Kd) de 10 pM e 

100 pM, respectivamente, e um peso molecular entre 180 kDa a 220 kDa. Numa fase 

posterior, foram igualmente descritos receptores de baixa afinidade para o mesmo 

factor de crescimento nas células do sistema monocítico-macrofágico, células 

tumorais, e também nas células endoteliais (Ferrara e Davis-Smith, 1997).  

O endotélio vascular é o local de expressão preferencial dos genes do 

VEGFR-1 e VEGFR-2, embora existam outros tipos celulares que podem também 

expressar um ou ambos os receptores. Assim, o VEGFR-1 pode ser identificado nas 

células do trofoblasto, nos monócitos e nas células mesangiais do glomérulo renal. 

Por seu turno, o VEGFR-2 está presente nas células estaminais hematopoiéticas, nos 

megacariócitos, nas células progenitoras da retina (Neufeld et al., 1999), bem como 

nos neurónios, osteoblastos, células epiteliais dos canais pancreáticos e células 

musculares lisas da parede vascular (Shibuya, 2006). Foi igualmente demonstrada, em 

estudos in vitro, a presença do VEGFR-2 nos pneumócitos de tipo II (Brown et al., 
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2001; Raoul et al., 2004) e do VEGFR-1, quer no pulmão adulto (Fehrenbach et al., 

1999), quer no pulmão fetal (Lassus et al., 2001). 

Os estudos de hibridação in situ revelaram a presença  do ARNm do VEGFR-

2 é detectado no saco vitelino e na mesoderme intra-embrionária, verificando-se 

depois a sua presença nos angioblastos, endocárdio e endotélio de vasos de pequeno e 

grande calibre. O aparecimento do ARNm do VEGFR-2 na mesoderme a partir da 

qual se forma o coração, e a detecção do próprio receptor nas células endocárdicas do 

primórdio cardíaco, indicam que o VEGFR-2 pode ser utilizado como um dos 

marcadores mais precoces dos precursores das células endoteliais. Por outro lado, nas 

células endoteliais de um indivíduo adulto os níveis do ARNm deste receptor são 

menores do que aqueles que se verificam nas suas congéneres fetais. Os factos acima 

mencionados demonstram o importante papel desempenhado pelo VEGFR-2 na 

regulação da vasculogénese e angiogénese dos vários órgãos (Ferrara e Davis-Smith, 

1997), não obstante estarem ainda por esclarecer as funções deste receptor quando 

expresso por outros tipos celulares (Shibuya, 2006) 

 

O sistema ligando-receptor Angiopoietinas-TIE 
 

Enquanto que o VEGF é necessário para a sobrevivência e proliferação das 

células endoteliais, as angiopoietinas e o Tie (Tyrosine kinase with Immunoglobulin 

and EGF-like domains) desempenham um importante papel na remodelação do plexo 

vascular primário (Folkman e D’Amore, 1996; Gale e Yancopoulos, 1999; Veikkola e 

Alitalo, 2002; Rossant e Hirashima, 2003; Semenza, 2003; Madeddu, 2005; Pfaff et 

al., 2006). O sistema ligando-receptor Angiopoietinas-Tie foi identificado há cerca de 

uma década, constituindo, depois do VEGF-VEGFR, o segundo sistema que actua 

através de receptores tirosina-cinase (RTK) associado ao desenvolvimento, maturação 

e estabilização vascular (Hubbard e Till, 2007). A família das angiopoietinas, que 

inclui 4 membros, exerce a sua actividade biológica por intermédio da ligação ao seu 

principal receptor, o Tie-2 (Eklund e Olsen, 2006; Pfaff et al., 2006). O outro membro 

da mesma família, o Tie-1, apesar de possuir um padrão arquitectural semelhante ao 

do Tie-2, tem na porção extracelular uma homologia inferior a 50% (Sato 

et al., 1993). 
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As angiopoietinas 1 (Ang-1) e 2 (Ang-2) são os ligandos do Tie-2 que se 

encontram melhor caracterizados a nível molecular. Ambas se ligam ao mesmo local 

do domínio extracelular do receptor e com um grau de afinidade semelhante (Fiedler 

et al., 2003). Da estrutura das angiopoietinas fazem parte um domínio amina terminal 

específico, seguido de um domínio com arranjo em hélice, um domínio de ligação 

peptídica e uma extremidade carboxílica terminal homóloga do fibrinogéneo (Davis et 

al., 1996; Maisonpierre et al., 1997; Valenzuela et al., 1999). A ligação ao receptor 

efectua-se através deste último domínio, enquanto que o domínio em hélice está 

envolvido na dimerização dos monómeros de angiopoietina. Por sua vez, uma curta 

região do domínio amina terminal é o responsável pela formação de estruturas 

anelares que promovem a agregação dos vários dímeros, que resultam na formação de 

multímeros de tamanho diverso, necessários à activação do Tie-2 (Procopio et al., 

1999; Davis et al., 2003; Cho et al., 2004a). 

Relativamente à distribuição intra- e extracelular, bem como à ligação à 

superfície celular, as angiopoietinas apresentam propriedades distintas. Assim a Ang-

1 é incorporada na matriz extracelular, ernquanto que a Ang-2, apesar de ser 

excretada, não possui qualquer ligação ao meio extracelular (Xu e Yu, 2001). A 

excreção da Ang-2, armazenada nos corpos de Weibel-Palade das células endoteliais, 

é um fenómeno que se desencadeia quase de imediato após a estimulação das mesmas 

(Fiedler et al., 2004). A Ang-3 difere igualmente das suas congéneres por se encontrar 

ligada aos grupos de sulfato de heparano da superfície celular (Xu et al., 2004). 

A ligação da Ang-1 ao Tie-2 tem como resultado a imediata autofosforilação 

do receptor e consequente activação de diversas vias de transdução de sinal nas 

células endoteliais (Daly et al., 2004). Por outro lado, o papel da Ang-2, tida como 

antagonista clássico do Tie-2 (Davis et al., 1996; Maisonpierre, et al., 1997; 

Valenzuela et al., 1999), reveste-se de uma maior complexidade, pois os trabalhos 

mais recentes revelam que a sua acção de agonista ou antagonista depende do 

contexto e do tipo celular em causa (Gale et al., 2002; Ward e Dumont, 2002; Lee et 

al., 2004; Peters et al., 2004). 

  Parte dos estudos cujos resultados são apresentados na presente dissertação 

compreende a avaliação imuno-histoquímica da distribuição pulmonar  do Tie-2,

assim como a determinação analítica, através do método de ELISA, dos teores 

deste  receptor  no  referido  órgão, parecendo-nos por  isso  pertinente uma 

descrição dos aspectos mais relevantes do Tie-2.  
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Características estruturais e funcionais do Tie-2 
 

As vias de sinalização desencadeadas pela activação do Tie-2 são múltiplas, 

complexas e incluem a manutenção da integridade vascular, a inibição da apoptose 

das células endoteliais e a comunicação entre estas e as células musculares lisas da 

parede vascular (Thurston, 2003; Peters et al., 2004; Madeddu, 2005; Pfaff et al., 

2006; Hofer e Schweighofer, 2007). Foi também comprovado que o Tie-2 é essencial 

para o desenvolvimento do endocárdio (Vikkula et al., 1996; Jones et al., 2001) e para 

a hematopoiese pós-natal (Puri et al., 1999; Puri e Bernstein, 2003 ). Deste modo, o 

Tie-2 é um receptor crucial durante as fases de desenvolvimento fetal e pós-natal, 

todavia, é também expresso no endotélio de todos os tecidos adultos examinados até 

ao momento (Wong et al., 1997), o que sugere o seu importante papel na manutenção 

do estado quiescente dos vasos do adulto (Peters et al., 2004), nos quais actuará como 

um regulador parácrino (Hofer e Schweighofer, 2007). 

No murganho, o Tie-2 é uma glicoproteína transmembranar de 145 kDa, cujo 

precursor é composto por 1122 amino-ácidos, dos quais fazem parte uma sequência 

de sinal com 18 resíduos, uma região extracelular com 726 ácidos aminados, um 

segmento transmembranar que compreende 25 resíduos e, por fim, uma porção 

citoplasmática com 353 amino-ácidos (Sato et al., 1993). A estrutura primária do 

receptor (Fig. 13) apresenta uma região extracelular cuja organização é pouco usual, 

visto que é composta por dois domínios C2 semelhantes às imunoglobulinas, três 

domínios semelhantes ao EGF e três sequências repetitivas de fibronectina de tipo III, 

às se segue uma região transmembranar e a porção citoplasmática, esta constituída por 

dois domínios tirosina-cinase (Partanen et al., 1992; Sato et al., 1993; Snurch e Risau, 

1993). A estrutura primária descrita é igualmente aplicável ao Tie-2 dos bovinos e dos 

humanos, com os quais o receptor do murganho apresenta, respectivamente, 89% e 

90% de homologia (Sato et al., 1993; Zigler et al., 1993). Este receptor está, aliás, 

amplamente conservado entre os vertebrados, desde o peixe-zebra até aos humanos 

(Lyons et al., 1998), o que denota a relevância das funções biológicas a ele adstritas. 
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A expressão do Tie-2 predomina nas células endoteliais (Partanen et al., 1992; 

1996; Dallabrida et al., 2003; Feraud et al., 2003), embora não seja exclusiva deste 

tipo celular, pois é também detectada em células estaminais hematopoiéticas (Sato et 

al., 1998; Takakura et al., 1999; Yuasa et al., 2002) e em linfócitos B (Sato et al., 

1998). 

 

Figura 13: Representação esquemática da estrutura primária do receptor Tie-2, composto por 
uma porção extracelular de ligação aos respectivos ligandos da qual fazem parte dois 
domínios semelhantes à Ig, três domínios semelhantes ao EGF e três domínios repetitivos de 
fibronectina de tipo III. O receptor compreende ainda uma porção transmembranar e uma 
porção citoplasmática, esta com dois domínios tirosina-cinase. Adaptado de Peters e 
colaboradores (2004). 

 

Vários estudos mutacionais realizados no murganho revelaram algumas das 

vias de sinalização subjacentes à activação do Tie-2. A falta deste receptor resulta em 

morte embrionária entre o 9,5 e os 12,5 dias de gestação devido à ausência de 

remodelação do plexo vascular primário. O fenótipo exibido pelos embriões é 

também caracterizado por diversos defeitos cardíacos, entre os quais se destacam a 

inexistência de projecções trabeculares do miocárdio e uma deficiente adesão entre as 

células endoteliais os pericitos e células musculares lisas (Dumont et al., 1994; Sato et 

al., 1995). É importante salientar que este fenótipo é similar ao que se observa quando 

o desenvolvimento ocorre na ausência do ligando Ang-1, situação esta em que a 

morte embrionária advém aos 12,5 dias de gestação (Suri et al., 1996).  
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A coincidência dos fenótipos acima mencionados é reveladora da acção 

agonista da Ang-1 em relação ao Tie-2. Com efeito, e à semelhança do que se verifica 

em relação aos VEGFR (pertencente também aos RTK como o já mencionado em 

alíneas anteriores) a autofosforilação do Tie-2 mediada pela Ang-1 activa uma série 

de cascatas de sinalização (Hubbard e Till, 2000). O significado funcional da 

activação de todas essas cascatas, assim como as moléculas efectoras e moléculas 

alvo envolvidas in vivo está longe de ser esclarecido, contudo começam agora a ser 

desvendadas algumas dessas vias de sinalização. 

Uma das vias de transdução de sinal activadas por intermédio da Ang-1 é a da 

PI3K. É através desta enzima que são desencadeados diversos mecanismos que 

promovem a sobrevivência das células endoteliais (Fujikawa et al, 1999; 

Papapetropoulos et al, 2000; Harfouche et al, 2002; Harfouche et al, 2003; DeBusk et 

al, 2004; Kim et al, 2006, Cho et al., 2004b), bem como o brotamento, a migração 

(Fujikawa et al, 1999; Kim et al., 2000) e a formação de estruturas capilares tubulares 

por parte dessas células (Babaei et al., 2003; Saito et al., 2003). O efeito anti-

apoptótico do Tie-2 quando estimulado pela Ang-1 deve-se à activação da PI3K, a 

qual, por sua vez activa a Akt (Hayes et al, 1999; Fujikawa et al, 1999; Kim et al, 

2000; DeBusk et al, 2004). 

É na capacidade de desencadear, de forma sequencial, as vias de sinalização 

PI3K/Akt que reside uma das mais significativas funções biológicas do Tie-2, 

porquanto a mesma não só é fulcral para a activação da sintetase endotelial do óxido 

nítrico (eNOS) e das cinases de adesão focal, mas também para a excreção de 

proteases (Kim et al., 2000; Babaei et al., 2003). Todos estes processos mencionados 

são essenciais para a angiogénese, tal como corroborado por vários estudos através da 

inibição da eNOS ou da PI3K (Babaei et al., 2003; Chen et al., 2004). Em ambos os 

trabalhos mencionados observaram-se anomalias no brotamento e formação de 

estruturas capilares tubulares, acompanhadas de deficiente migração das 

células endoteliais. 

Com base nos pressupostos apresentados nos parágrafos precedentes, pode 

concluir-se que a estimulação do Tie-2 através da Ang-1 influencia e dirige a 

remodelação e estabilização das interacções entre célula-célula e célula-matriz, assim 

como participa no recrutamento de células mesenquimatosas peri-endoteliais para a 

parede vascular. Foi ainda comprovado que a Ang-1 diminui a permeabilidade 

vascular (Thurston et al., 1999; Thurston et al., 2000, Gamble et al., 2000; Hori et al., 
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2004; Li et al., 2004; Wang et al., 2004) e tem propriedades anti-inflamatórias 

(Gamble et al., 2000; Kim et al., 2001; Kim et al., 2002). 

Ao contrário do que ocorre com a Ang-1, a ligação da Ang-2 ao Tie-2 não 

induz a autofosforilação do receptor (Thurston, 2003; Peters, 2004; Ecklund e Olsen, 

2006; Pfaff, 2006; Hofer e Schweighofer, 2007). Os estudos iniciais de Maisonpierre 

e colaboradores (1999), com recurso a murganhos transgénicos com sobre-expressão 

de Ang-2, revelaram que estes exibiam um fenótipo semelhante ao observado em 

murganhos com deficiência em Ang-1 ou Tie-2. Como tal, a Ang-2 seria um 

antagonista natural do Tie-2. O mesmo estudo demonstrou ainda que, no adulto, ao 

invés do padrão de expressão relativamente estável da Ang-1, a expressão da Ang-2 

era detectada em locais de remodelação activa de neovasos, nomeadamente no corpo 

lúteo em formação. Nestes, a Ang-2 localizava-se na extremidade dos vasos em 

proliferação, enquanto que a Ang-1 se encontrava distribuída de forma mais difusa e 

numa posição caudal em relação à da Ang-2. Ao mesmo tempo, estudos efectuados 

sobre a angiogénese tumoral revelaram resultados idênticos (Holash et al., 1999; 

Zagzag et al., 1999).  

Os padrões de expressão da Ang-2 acima descritos sugerem que a ligação da 

Ang-2 ao Tie-2 desestabiliza as células endoteliais quiescentes, tornando-as 

responsivas a citocinas e a outros factores de crescimento associados à angiogénese, 

como o VEGF. Numa fase posterior, a interacção entre a Ang-1 e o Tie-2 resultará 

então na remodelação e estabilização dos neovasos entretanto formados. Com efeito, 

os resultados de investigações no âmbito da angiogénese tumoral reforçam esta teoria. 

Nos tecidos tumorais, observou-se uma sobre-expressão concomitante de Ang-2 e do 

VEGF nos locais de brotamento angiogénico, enquanto que a diminuição deste em 

relação à Ang-2 coincidia com os fenómenos de regressão vascular (Stratmann et al., 

1998; Holash et al., 1999; Zagzag et al., 1999). Vários estudos experimentais 

posteriores demonstraram que a Ang-2 promove uma maior receptividade das células 

endoteliais ao VEGF (Korff et al., 2001; Lobov et al., 2002; Visconti et al., 2002; 

Zhang et al., 2003; Oshima et al., 2004, 2005; Zhu et al., 2005). 

É de considerar que, em alguns estudos in vitro nos quais se utilizaram 
culturas de células endotelais, um aumento da concentração da Ang- 2 ou do tempo de 
exposição é capaz de induzir a autofosforilação do Tie-2, comportando-se assim como 
um agonista, ou pelo menos agonista parcial deste receptor (Kim et al., 2000a; 
Teichert-Kuliszewska et al., 2001; Mochizuki et al., 2002; Bogdanovic et al., 2006; 
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Daly et al., 2006). Por seu turno, os estudos in vivo efectuados por Gale e 
colaboradores (2002) sugerem que a Ang-2 actua como um antagonista do Tie-2 para 
os vasos sanguíneos, ao mesmo tempo que se comporta como um agonista do referido 
receptor em relação aos vasos linfáticos. Assim, avaliando no conjunto os vários 
trabalhos desenvolvidos nos últimos anos é de concluir que os efeitos decorrentes da 
estimulação do Tie-2 pela Ang-2 dependem quer do estado funcional do tecido ao 
órgão, quer do leito vascular em causa. Se, para além destes estudos, se tiver ainda em 
conta que são as próprias células endoteliais activadas a principal fonte de Ang-2 
(Stratmann et al., 1998; Gale et al., 2002), esta surge então como um regulador 
autócrino da quiescência e activação destas células (Scharpfenecker et al., 2004; 
Scharpfenecker et al., 2005; Daly et al., 2006).  

 

Metaloproteinases da matriz (MMP) e seus inibidores tecidulares (TIMP) 
 
 A família das metaloproteinases da matriz (MMP) ou matrixinas é constituída 
por enzimas proteolíticas ligadas ao zinco e dependentes do cálcio que, no murganho, 
é composta por 25 endopeptidases, enquanto que no Homem, a mesma família 
compreende 24 elementos (Lee e Murphy, 2004; Greenlee et al., 2007). Aquando da 
sua identificação, os membros desta família eram originalmente denominados 
consoante a afinidade que demonstravam para um determinado substrato, de tal forma 
que eram comuns as designações de colagenases, gelatinases, estromelisinas e 
matrilisinas (Chau et al., 2003; Greenlee et al., 2007). Não obstante, estudos 
ulteriores desvendaram a existência de numerosas proteínas com características 
idênticas às descritas, revelando a inadequação da nomenclatura anterior. Foi então 
adoptada uma classificação numérica sequencial, cuja aplicação persiste na 
actualidade. Assim, e de acordo esta nomenclatura, a família das MMP nos 
vertebrados inclui desde a MMP-1 até à MMP-28. Desta classificação foram 
posteriormente excluídas as MMP-4, MMP-5 e MMP-6, pois verificou-se que os 
produtos dos respectivos genes não existiam, ou eram idênticos a outras proteinases já 
identificadas (Greenlee et al., 2007). 
 À medida que novos membros da família das metaloproteinases foram sendo 
descobertos, tornou-se cada vez mais evidente a complexidade de interacções 
moleculares, quer com os diversos substratos, quer com outras proteinases. Uma tal 
complexidade traduz-se, por sua vez, numa plêiade de efeitos biológicos ainda por 
desvendar na sua multiplicidade (Lee e Murphy, 2004; Cummins et al., 2007; 
Greenlee et al., 2007; Raffetto e Khalil, 2007). 
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As MMP são sintetizadas por diferentes tipos celulares sob condições 
específicas, estando envolvidas em numerosos processos fisiológicos e de doença, 
incluindo os processos reprodutivos, o desenvolvimento embrionário, a morfogénese, 
a remodelação óssea, a reparação tecidular, o cancro e diversas doenças inflamatórias. 
Tal decorre da sua capacidade de influenciar a composição da matriz extracelular e 
assim modular o comportamento celular (Shapiro, 1998). De facto, mercê da sua 
actividade proteolítica, as MMP afectam não só a adesão célula a célula e célula-
matriz, como provocam também a libertação ou activação de moléculas ou 
fragmentos moleculares com propriedades bioactivas (Fig. 14). Uma vez disponíveis, 
o micro-ambiente celular é modificado e são activadas as vias de tansdução de sinal 
mediadas pelas respectivas moléculas, o que desencadeia a correspondente resposta 
por parte das células alvo (Sternlicht e Werb, 2001; Lee e Murphy, 2004; Mott e 
Werb 2004 ). 
 

 
Figura 14: Processos nos quais estão envolvidas as MMP. Para além da mediarem as 
interacções celulares e célula-matriz, as MMP com localização pericelular estão ainda 
envolvidas na activação ou inibição de receptores ou de proteínas da superfície celular. 
Possuem ainda a capacidade de sequestrar ou libertar numerosas moléculas ou fragmentos 
moleculares, intervindo assim nos processos de crescimento e diferenciação celular, bem 
como nos processos de angiogénese e quimiotaxia. Adaptado de Sternelicht e Werb, 2001. 
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A maioria das MMP é excretada sob a forma latente, de pró-enzima, sendo 

activadas através de um processo de lise de um domínio hidrofóbico com cerca de 10 

kDa (domínio pró-peptídeo), localizado na extremidade amina da molécula. Todavia, 

algumas MMP possuem um domínio com afinidade para as convertases to tipo 

furin-like, permitindo a sua activação intracelular, na face trans do complexo de 

Golgi. É este o caso das MMP-11, MMP-21, MMP-28 e das metaloproteinases de tipo 

membranar ou MT-MMP (Visse e Nagase, 2003; Gueders et al., 2006). As últimas 

representam uma sub-classe da mesma família de metaloptroteinases, mas diferem das 

restantes pelo facto de se encontrarem ancoradas à membrana citoplasmática por 

intermédio de um domínio transmembranar específico (Zucker et al., 2003; Sounni e 

Noel, 2005).  

As MMP têm uma vasta distribuição filogenética, uma vez que estão presentes 

quer no reino vegetal (Kinoshita et al., 1992; MacGeehan et al., 1992; Maidment et 

al., 1999), quer no reino animal, partilhando características estruturais e funcionais. 

Como tal, a sua estrutura molecular apresenta-se bem conservada, sendo os vários 

membros desta família constituídos por domínios semelhantes (Chau et al., 2003; 

Cummins et al., 2007; Greenlee et al., 2007). 

Nos vertebrados, entre as sequências altamente conservadas das MMP  

(Fig. 15) destacam-se a região que contém três histidinas no local de ligação ao zinco 

do domínio catalítico (HEXXHXXGXXH, onde X é um amino-ácido variável), e uma 

volta de metionina (XXMXP), cuja presumível função é a de conferir estabilidade 

estrutural ao local de ligação ao zinco (Stöcker et al., 1995; Massova et al., 1998; 

Sternlicht e Werb, 2001). Outra sequência bem conservada é a região de switch de 

cisteína (PRCGXPD) do domínio pró-peptídeo. É graças à interacção do resíduo de 

cisteína com o zinco, presente no domínio catalítico, que a enzima se mantém 

inactiva, estado este modificado apenas com a remoção do pró-peptídeo (Sternlicht e 

Werb, 2001; Visse e Nagase, 2003; Lee e Murphy, 2004). A maioria das MMP têm 

ainda em comum a região de hinge rica em prolina e o domínio semelhante à 

hemopexina (Massova et al., 1998), o último em grande parte responsável pela 

especificidade para com determinado substrato ou inibidor (Murphy e 

Knauper, 1997).  
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Figura 15: Representação esquemática da estrutura primária e dos respectivos domínios que 
constituem os elementos da família das MMP nos vertebrados. Pre: sequência de sinal; Pro: 
domínio pró-peptídeo; Zn: local de ligação ao zinco; Fn: sequências semelhantes à 
fibronectina de tipo II; V: domínio vitronectina; I e II: domínios transmembranares; Cp: 
domínio citoplasmático; C: domínio cisteína array; Ig: domínio semelhante à IgG; GPI 
domínio de ancoragem glicofosfatidil-inositol. O domínio com afinidade para as convertases 
furin-like está representado como uma banda preta entre o domínio pró-peptídeo e o domínio 
catalítico. Adaptado de Visse e Nagase, 2003. 
 

Regulação da expressão das MMP 
  

A capacidade de regular o destino celular e o desenrolar dos processos de 

morfógenese tecidular de que as MMP são dotadas torna imperiosa a existência de 

elevados níveis de controlo molecular. A maioria dos mecanismos de regulação da 

síntese e funções das MMP está ainda por esclarecer, embora estejam já definidos três 

grupos ou níveis principais de regulação, a transcricional, a pós-transcricional, e, 

finalmente o controlo exercido por uma família de inibidores endógenos, designados 

por inibidores tecidulares das metaloproteinases da matriz ou TIMP. Estes 

representam um dos mais importantes níveis de controlo da actividade das MMP 

(Sternlicht e Werb, 2001; Chau et al., 2003; Visse e Nagase, 2003; Gueders et al., 

2006; Cummins et al., 2007; Greenlee et al., 2007).  

 Com excepção da MMP-2, expressa de forma constitutiva e controlada por 

estabilização do respectivo ARNm (Sternlicht e Werb, 2001) e por um mecanismo 

único de activação (Strongin et al., 1995), a maioria das MMP é alvo de um estrito 

controlo transcricional, exercido por numerosos factores. Entre estes podem 

definir-se vários grupos, como os factores de transcrição, factores de crescimento, 

citocinas, mediadores inflamatórios endógenos, factores ambientais e factores 



 

 68 

mecânicos. Cada um dos membros destes grupos pode, por sua vez, interagir com 

elementos de outros grupos e assim promover a sub- ou a sobre-expressão do gene 

que codifica determinada MMP (Sternlicht e Werb, 2001; Lee e Murphy, 2004; 

Gueders et al., 2006; Cummins et al., 2007; Greenlee et al., 2007). Assim sendo, é 

evidente a complexidade das vias de sinalização subjacentes aos mecanismos de 

controlo transcricional das MMP, pelo que este tema será desenvolvido de forma 

sucinta, tendo em conta apenas os aspectos considerados mais pertinentes. 

 A expressão de muitas MMP é regulada por factores de crescimento, tais 

como os EGF, KGF, FGF, VEGF e PDGF, que, por seu turno, induzem a expressão 

ou activação de produtos de proto-oncogenes como o c-fos ou c-jung. Estes, por seu 

turno, formam heterodímeros com a AP-1, nos respectivos locais de ligação a este 

factor, presentes na região promotora de vários genes, como o da MMP-9 (Huhtala et 

al., 1991) contribuindo, deste modo, para a sobre-expressão dos mesmos (Chakraborti 

et al., 2003; Lopez-Otin e Overall, 2002). 

Quanto aos mediadores inflamatórios endógenos, as ROS (Reactive Oxygen 

Species) destacam-se como uma das principais responsáveis pela activação da AP-1 e 

consequente aumento da expressão de várias MMP (Greenlee et al., 2007), tal como 

se verifica em relação à MMP-2 e MMP-9 (Pustovrh et al., 2005; 2007). Igualmente 

responsáveis pela activação de alguns genes das MMP são várias citocinas, como a 

IL-1β, ou interferões, nomeadamente o IFNγ, e o TNF-α (Allen et al., 2003; Ning et 

al., 2004).  

O TGF-β é um reconhecido inibidor da transcrição genética de algumas 

metaloproteinases, como é o caso da MMP-1 (Wang et al., 2005). Relativamente a 

esta, a alteração da forma celular associada à secreção de IL-1 tem o efeito inverso, ou 

seja, aumenta a sua a transcrição (Werb et al., 1989; Kheradmand et al., 1998). No 

que diz respeito aos factores mecânicos, foi também demonstrado que o estiramento 

induz um aumento da expressão da MMP-9 por parte das células endoteliais (Magid 

et al., 2003) 

É ainda de referir que não é raro, tal como se verifica em relação à MMP-1, 

que o próprio substrato de uma determinada proteinase seja também um dos 

reguladores da sua expressão (Vogel et al., 1997; Shrivastava et al., 1997). Por 

último, é importante mencionar que o ácido retinóico influencia a expressão de várias 

MMP, quer através de mecanismos indirectos, quer por intermédio das regiões 
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responsivas ao ácido retinóico ou RARE, existentes nos genes de algumas 

metaloproteinases, como é o caso da MMP-11 (Ludwig et al., 2000; Balmer e 

Blomhoff, 2002).  

 A modificação pós-transcricional das metaloproteinases da matriz, efectuada 

através da activação das respectivas formas latentes, é um processo crucial na 

regulação da actividade proteolítica das mesmas (Sternlicht e Werb, 2001; 

Chakraborti et al., 2003; Gueders et al., 2006; Cummins et al., 2007; Greenlee et al., 

2007; Raffetto e Khalil, 2007). Por outro lado, o facto de várias MMP possuírem 

formas solúveis e formas que se encontram confinadas à superfície celular, torna 

possível um nível adicional de regulação, por intermédio da compartimentalização e 

localização específica destas enzimas (Bendeck et al., 2000; Lee e Murphy, 2004; 

Owen et al., 2004; Owen, 2005). 

Apesar de numerosos compostos se terem revelado capazes de activar as 

MMP in vitro (Saari et al., 1992; Nagase, 1997; Visse e Nagase, 2003; Greenlee et 

al., 2007), os mecanismos in vivo, em condições saúde ou de doença, requerem uma 

hierarquização complexa de processos, cujo conhecimento preciso ainda não foi 

alcançado. Das diversas formas de activação das MMP, destaca-se a existência de um 

mecanismo comum cujo resultado é a remoção do domínio pro-peptídeo contendo o 

grupo de cisteínas, quer por lise enzimática, quer pela destruição da interacção entre 

as cisteínas e o zinco (Van Wart e Birkedal-Hansen, 1990; Chen et al., 1993; 

Sternlicht e Werb, 2001; Greenlee et al., 2007). 

Com a excepção óbvia das metaloproteinase de tipo membranar e das MMP já 

referidas em parágrafos anteriores, que são alvo de activação intracelular, a maioria 

destas enzimas é activada por intermédio de outras MMP ou por proteases de serina 

(Noel et al., 2004). Há, no entanto, outras proteinases, entre as quais se destacam a 

tripsina e a catepsina G, capazes de efectuar a degradação enzimática do domínio pro-

peptídeo. O mesmo se verifica relativamente à plasmina (Chau et al., 2003) e à 

uroquinase activadora do plasminogénio, que, para além de activarem outras 

proteinases, estendem também esse efeito às MMP. A acção exercida pelo 

plasminogénio é ilustrativa da complexidade dos mecanismos de regulação das MMP 

(Greenlee et al., 2007). Este é um dos substratos das mesmas enzimas (Sternlicht e 

Werb, 2001) ao mesmo tempo que a plasmina não só activa várias MMP, mas é 

também capaz de inactivar os inibidores tecidulares das metaloproteinases ou TIMP 

(Kucharewicz et al., 2003).  
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Um outro mecanismo de regulação pós-transcricional, ainda mais precoce, já 

foi identificado em algumas MMP. A estabilização do ARNm da MMP-1 e MMP-3 

por ésteres de forbol e pelo EGF é disso um exemplo, bem como o fenómeno idêntico 

que ocorre em relação à MMP-13 por acção do PDGF e dos glicocorticóides 

(Sternlicht e Werb, 2001). 

A avaliação imuno-histoquímica da expressão da MMP-1 (colagenase-1) e da 

MMP-9 (gelatinase B) em fetos e nascituros pertencentes aos grupos controlo e aos 

grupos sujeitos à influência da vitamina A faz parte dos estudos registados na presente 

dissertação, parecendo-nos por isso adequado descrever com maior profundidade a 

organização e aspectos funcionais destas MMP. 

 

Características estruturais e funcionais da MMP-1 
 
 A MMP-1 pertence a um sub-grupo da família das MMP designado por 

colagenases, que inclui ainda as MMP-8, MMP-13 e a MMP-18 (Visse e Nagase, 

2003). Esta última foi apenas identificada na espécie Xenopus laevis, não estando por 

isso descrita, até à data, uma enzima equivalente nos mamíferos (Stolow et al., 1996). 

Como se pode facilmente inferir pela denominação comum, a principal função 

biológica destas enzimas é a degradação do colagéneo intersticial, em particular dos 

colagéneos de tipo I, II e III (Visse e Nagase, 2003; Raffetto e Kalil, 2007).  

 A actividade proteolítica da MMP-1, e das diversas colagenases, caracteriza-se 

por um mecanismo de acção no qual é quebrada uma ligação peptídica específica na 

fibrilha de colagéneo, localizada na proximidade da extremidade terminal NH2 da 

proteína. Deste modo, são gerados fragmentos cujo comprimento oscila entre 1/4 a 

3/4 do comprimento original da molécula de colagéneo. Estes, por sua vez, em 

condições de temperatura fisiológica, sofrem um processo de desnaturação 

espontânea, tornando-se assim no substrato de outras MMP, como a MMP-9 (Welgus 

et al., 1981; Hasty et al., 1987; Freije et al., 1994; Knauper et al., 1994). 

 Embora a MMP-1 se encontre perfeitamente caracterizada no Homem 

(Goldeberg et al., 1986), o mesmo não se verifica em relação à  sua congénere no 

murganho. De facto, e apesar da mesma ter sido já identificada em bovinos, suínos, 

coelho e rã (Goldeberg et al., 1986; Fini et al., 1986; Oofusa et al., 1994), os estudos 

dirigidos para a identificação inequívoca de uma enzima equivalente à MMP-1 no 
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murganho têm-se revelado pouco esclarecedores (Henriet et al., 1992; Gack et al., 

1994) . Em 1995, Schorpp e colaboradores isolaram um clone de murganho cuja 

sequência genómica apresentava uma homologia elevada relativamente às MMP-1 

humana e de coelho. Esta sequência incluía os exões que codificavam a estrutura 

primária típica desta metaloproteinase (Fig. 16), nomeadamente o peptídeo de 

sinalização, o domínio pró-peptídeo, o domínio catalítico e parte do domínio 

semelhante à hemopexina. Contudo, quer o tamanho, quer as sequências dos intrões 

diferiam de forma significativa dos genes que codificavam a respectiva proteína nas 

espécies acima mencionadas. 

 
 
 

 
 

 
 
Figura 16: Representação esquemática dos domínios que constituem a estrutura primária da 
MMP-1. Pre: sequência de sinal; Pro: pró-peptídeo com um grupo tiol livre (SH); Zn: local de 
ligação ao zinco; H: região de hinge. O domínio semelhante à hemopexina é composto por 
quatro sequências repetitivas, em que a primeira e a última se encontram ligadas por uma 
ponte dissulfídica. Adaptado de Sternlicht e Werb, 2001. 
 

Estudos posteriores no murganho revelaram a existência de duas proteínas 

cujo ADNc ostenta um elevado grau de homologia em relação à MMP-1 humana , a 

Mcol-A e a Mcol-B (Murine collagenase-like A e B) (Balbin et al., 2001). A sua 

expressão é detectada em maior concentração durante a embriogénese, 

particularmente nas células do sincício-trofoblasto, e parecem estar associadas ao 

processo de implantação embrionária. De acordo com os mesmos autores, as 

características estruturais e funcionais da Mcol-A apontam-na como o verdadeiro 

equivalente da MMP-1 humana. Assim, os estudos mais recentes em que se procede à 

análise do ADNc da MMP-1 no murganho são baseados quer nas sequências 

apontadas por Schorpp e colaboradores (1995), quer nas Mcol-A e Mcol-B (Guyot, 

2003; Wang et al., 2005).  

A terminologia aplicada à MMP-1, também denominada por colagenase-1 ou 

colagenase dos fibroblastos, ainda que reflicta o principal substrato da enzima é 



 

 72 

redutora, uma vez que a mesma possui a capacidade de degradar outros componentes 

da matriz além de outras proteínas (Quadro 3). Por conseguinte, a acção da MMP-1 é 

vasta e complexa. Esta enzima detém um papel essencial nos fenómenos de 

ramificaçã, crescimento e migração de uma determinada formação através do 

estroma, que requerem a degradação do colagéneo intersticial. Tal capacidade traduz-

se no envolvimento da mesma em inúmeros processos de carácter fisiológico, tais 

como a morfogénese epitelial (Pardo e Selman, 2005) e a angiogénese (Newby, 2005; 

Brauer, 2006), mas também em situações patológicas, nas quais estes mesmos 

processos se apresentam desregulados. Neste contexto, a capacidade de invasão e 

metastização das células tumorais é um dos exemplos mais flagrantes da acção da 

MMP-1 (Wojtowicz-Praga et al., 1997; Benbow et al., 1999; Murray et al., 1998; 

Johansson et al., 2000; Gueders et al., 2006), a qual se encontra implicada também 

em diversas afecções de cariz inflamatório (Beehler et al., 2003; Forongy et al., 2003; 

Rutkauskaite et al., 2004).  
 

Quadro 3: Principais substratos da MMP-1 

Substratos da MMP-1 

Proteínas da matriz extracelular 

 

Citocinas 
Colagénio (I, II, III, VII, VIII, X, XI) 
Gelatina  
Fibronectina 
Entactina 
Laminina 
Agrecano 
Tenascina 
Vitronectina 

IL-1β 
IL-1α 
TGF-β latente 
TNF-α latente 
 

 
Antiproteinases 

 
Outras proteínas 

α2-antiquimiotripsina 
α2-macroglobulina 
 

Fibrina 
Fibrinógeneo 
Plasminogéneo 
Proteína básica da mielina 

Adaptado de Sternlicht e Werb, 2001e Chakrabarti e Patel, 2005. 
 

A MMP-1 é alvo de controlo transcricional por parte de vários factores de 

crescimento, ésteres de forbol, mediadores inflamatórios e proto-oncogenes como o c-

fos ou c-jun. As diversas vias de sinalização iniciadas por qualquer um dos estímulos 

referidos convergem para o local de ligação à AP-1 no gene da MMP-1, tendo como 

consequência um aumento da transcrição do gene  (Gack et al., 1994; Hu et al., 1994; 

Schorpp et al., 1995, Pierce et al., 1996; Westermark et al., 1997; Sato et al. 2002). 
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Por outro lado, os estudos desenvolvidos por Nawrocki-Raby e colaboradores (2003) 

demonstraram que a expressão de caderina-E provoca a sub-expressão da MMP-1.  

O peróxido de hidrogénio, o HOCl e os radicais OH, bem como as ROS são 

alguns dos compostos implicados na activação da pró-MMP-1 (Greenlee et al., 2007). 

Por seu turno, a α2-macroglobulina, produzida pelo fígado e presente no soro, e os 

TIMP constituem os inibidores mais conhecidos da acção proteolítica da MMP-1 

(Wojtowicz-Praga et al., 1997). 
 

Características estruturais e funcionais da MMP-9 
 

O ADNc da MMP-9 foi isolado pela primeira vez em 1989 por Wilhelm e 

colaboradores (1989) em fibroblastos modificados provenientes de pulmões humanos. 

Desde então, o gene que codifica esta metaloproteinase tem sido clonado em diversas 

espécies de mamíferos, incluindo bovinos, coelhos, ratos e murganhos, verificando-se 

um elevado grau de homologia com a proteína humana (cerca de 80% do ARNm) 

(Raffetto e Kalil, 2007). 

O ARNm da MMP-9 do murganho possui, em relação ao ARNm humano, 24 

pb adicionais no exão 9 e 15 pb no exão 13, fazendo com que a massa molecular desta 

proteinase seja de 105 kDa, enquanto que a correspondente humana apresenta uma 

massa de apenas 92 kDa. O promotor do gene da MMP-9 localiza-se na região 

flanqueadora 5’ de 2 kb que contém locais à AP-1 e ao Sp-1 (Atkinson e Senior, 

2003). 

A MMP-9, cuja estrutura básica se encontra representada na figura 17, é 

sintetizada sob a forma de pró-enzima, e faz parte, tal como a MMP-2, das 

metaloptroteinases denominadas por gelatinases, porquanto têm uma elevada 

afinidade para a gelatina (colagéneo desnaturado) e elastina. Tal propriedade é-lhes 

conferida pela presença de sequências repetitivas semelhantes à fibronectina de tipo II 

no domínio catalítico (Murphy et al., 1994; Shipley et al., 1996; Chau et al., 2003; 

Visse e Nagase, 2003). A MMP-9 possui igualmente a capacidade de degradar 

colagéneo de tipo IV, devido a um domínio específico altamente glicosilado 

(Atkinson e Senior, 2003). Porém, estes são apenas alguns dos substratos desta 

metaloproteinase da matriz, sumariados no quadro 4.  
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Figura 17: Esquema representativo dos domínios que constituem a estrutura primária da 
MMP-9. Pre: sequência de sinal; Pro: pró-peptídeo com um grupo tiol livre (SH); Zn: local de 
ligação ao zinco; II: sequências semelhantes à fibronectina de tipo II; H: região de hinge. O 
domínio semelhante à hemopexina é composto por quatro sequências repetitivas, em que a 
primeira e a última se encontram ligadas por uma ponte dissulfídica. Adaptado de Sternlicht e 
Werb, 2001. 
 
 
Quadro 4: Principais substratos da MMP-9 

Substratos da MMP-9 

Proteínas da matriz extracelular 

 

Citocinas 
Gelatina 
Colagéneo (IV, V, XI, XVII) 
Elastina 
Fibronectina 
Entactina 
Fibrilina 
Agrecano 
Vitronectina 

IL-1β 
IL-1α 
TGF-β latente 
TNF-α 
IL-8 

Pro-MMP 
Pro-MMP-2 
Pro-MMP-9 
Pro-MMP-13 

 
Antiproteinases 

 
Outras proteínas 

α1-antitripsina 
α2-antiquimiotripsina 

Galectina 3  
Proteína básica da mielina 
Fibrina 
Plasminogénio   
VEGF 

Adaptado de Sternlicht e Werb, 2001, Atkinson e Senior, 2003, Chakrabarti e Patel, 2005 e Gueders e 
colaboradores (2006) 

 
 
A variedade de moléculas que pode ser alvo da actividade da MMP-9 sugere o 

envolvimento simultâneo da mesma em múltiplos processos e em diversos micro-

ambientes. Assim, a MMP-9 tem uma participação activa em mecanismos como a 

degradação da membrana basal e consequente possibilidade de migração das células 

epiteliais (Shapiro e Senior, 1999), a quimiotaxia para os neutrófilos (Van den Steen 

et al., 2000), e a angiogénese através da libertação do VEGF ligado à matriz 

extracelular (Gerber et al., 1999b; Bergers et al., 2000; Engsig et al., 2000), entre 

outros. Qualquer um dos processos mencionados ocorre em situações de cariz 
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fisiológico, contudo estão igualmente patentes em doenças do foro tumoral e 

inflamatório (Wojtowicz-Praga et al., 1997; Sternlicht e Werb, 2001; Atkinson e 

Senior, 2003; Gueders et al., 2006; Greenlee et al., 2007). Como tal, a síntese da 

MMP-9 é alvo de um controlo rigoroso a nível transcricional, à semelhança do que se 

verifica com a MMP-1, tendo sido abordados alguns aspectos dessa regulação em 

parágrafos anteriores.  

A activação da MMP-9 in vivo inclui uma cascata de proteases (Cuzner e 

Opdenakker, 1999) através da qual o pró-domínio de cerca de 10 kD é degradado. 

Neste processo a MMP-3 tem um papel fundamental, embora a MMP-2 possa 

também intervir (Peppin e Weiss, 1986; Goldberg et al., 1992; Ogata et al., 1992). 

No que diz respeito à inibição da actividade da MMP-9, todos os TIMP 

apresentam afinidade para a referida metaloproteinase, no entanto é de salientar que a 

mesma é excretada sob a forma de um complexo, no qual se encontra ligada ao 

TIMP-1. A ligação não-covalente entre a MMP-9 e o TIMP-1 é única na família das 

MMP, na medida em que esta se estabelece quer com a extremidade COOH terminal 

da pró-enzima (Wilhelm et al., 1989), quer com o domínio catalítico da sua forma 

activa. Contudo, o porquê desta dualidade de associação não está ainda elucidado, 

sendo apenas conhecidas algumas consequências, tais como a impossibilidade de se 

constituírem dímeros com outra molécula de MMP-9 ou MMP-1, quando a primeira 

se encontra associada ao TIMP-1 (Goldberg et al., 1992). As trombospondinas 

(Egeblad e Werb, 2002) e o TFPI-2 (Tissue Factor Protease Inhibitor -2) podem 

igualmente ligar-se à MMP-9 e impedir a sua actividade proteolítica (Herman et al., 

2001). O principal inibidor circulante da forma activa desta proteinase da matriz é a 

α2-macroglobulina, que, por intermédio de receptores scavenger, sequestra e remove 

da circulação a MMP-9 (Atkinson e Senior, 2003). 

 

Características estruturais e funcionais dos TIMP 
 
A homeostasia da matriz extracelular é mantida pelo equilíbrio gerado entre a 

proteólise enzimática, exercida pelas MMP, e a inibição dessa mesma actividade, da 

qual os TIMP são, em última instância, os principais responsáveis. Nos vertebrados, a 

família dos TIMP é composta por 4 proteínas (TIMP-1 a TIMP-4) capazes de 

estabelecer ligações reversíveis com as MMP, numa proporção estequiométrica de 1:1 
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(Brew et al., 2000; Baker et al., 2002). Uma vez formados, estes complexos são 

resistentes à degradação proteolítica e à desnaturação por elevadas temperaturas 

(Lambert et al., 2004). 

Apesar de todos os membros da família dos TIMP serem capazes de inibir a 

actividade das MMP, existem, porém, variações quanto à solubilidade, à capacidade 

de interacção com as formas latentes de determinadas MMP, à regulação da 

expressão, bem como às funções adicionais desempenhadas pelos diversos elementos 

desta família. Assim, enquanto que os TIMP-1, TIMP-2 e TIMP-4 são proteínas 

solúveis, o TIMP-3 é caracterizado pela forte ligação à matriz extracelular (Baker et 

al., 2002; Chau et al., 2003; Lambert et al., 2004; Gueders et al., 2006). Por outro 

lado, o TIMP-4 distingue-se dos seus congéneres pelo padrão de expressão tecidular 

específico, uma vez que foi demonstrado que o seu ARNm é detectado no cérebro, 

coração, ovário e tecido muscular esquelético. Tal padrão sugere um papel singular 

deste inibidor na remodelação da matriz extracelular dos referidos órgãos (Greene et 

al., 1996; Leco et al., 1997).  

Embora os TIMP formem complexos com as MMP activas, possuem 

igualmente a capacidade de interagir com as formas de pró-enzima de alguns 

membros da mesma família, contribuindo deste modo para a regulação do seu 

processo de activação, como se verifica em relação ao TIMP-2 e à pró-MMP-2 

(Howard e Banda, 1991; Ward et al., 1991). O TIMP-3 (Butler et al., 1999) e o 

TIMP-4 (Big et al., 1997) são também capazes de se ligar à pró-MMP-2. 

Relativamente ao TIMP-2  e TIMP-3, pode-se ainda acrescentar que, ao contrário do 

TIMP-1, são dotados de actividade inibitória face às metaloproteinases de tipo 

membranar (Bode e Maskos, 2001). 

Os TIMP são proteínas compostas por 184 a 195 amino-ácidos, cujos pesos 

moleculares oscilam entre 21 kDa a 35 kDa. A sua estrutura (Fig. 18), bem 

conservada, compreende 12 resíduos de cisteína que, ao estabelecerem 6 pontes 

dissulfídicas entre si, dão origem à divisão da proteína em dois domínios 

fundamentais, cada um dos quais com 3 ansas internas formadas por essas mesmas 

pontes (Williamson et al., 1990; Williamson et al., 1997; Tuuttila et al., 1998). Vários 

estudos, alguns dos quais através de cristalografia por raios-X (Fernandez-Catalan et 

al., 1998), demonstraram que as características acima descritas fazem com que a 

proteína adopte uma configuração em cunha ou calço que se encaixa no sulco do local 

activo das MMP, de forma em tudo idêntica ao que ocorre com os substratos das 
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respectivas enzimas (Williamson et al., 1994; Gomis-Ruth et al., 1997). Para além 

destas, a presença da sequência VIRAK é outra das características comuns a todos os 

membros da família dos TIMP (Lambert et al., 2004). 

 
 

 
Figura 18: Esquema representativo da estrutura primária e domínios que fazem parte das 
proteínas pertencentes à família dos TIMP. As cisteínas estão ligadas por 6 pontes 
dissulfídicas. A seta indica o local de ligação entre os domínios da extremidade amina e da 
extremidade carboxílica da molécula. A sequência VIRAK está destacada a amarelo. 
Adaptado de Lambert e colaboradores (2004). 
 
 
 Os estudos mutacionais realizados por Caterina e colaboradores (1997) 

revelaram que o domínio da extremidade NH2 terminal, em particular a região da 

ponte dissulfídica entre os resíduos de cisteína 1 e 70, é crucial para a acção inibitória 

dos TIMP sobre as MMP. Por outro lado, o domínio da extremidade carboxílica 

terminal parece ser o responsável pela ligação às formas inactivas das MMP  

(Lambert et al., 2004). 

Embora a função biológica mais reconhecida dos TIMP seja o seu efeito 

inibidor sobre a actividade proteolítica das MMP, esta não é, contudo, a sua única 

função. De facto, os TIMP são proteínas multifuncionais, envolvidas em diversos 
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processos de cariz fisiológico e patológico, e cuja a acção é independente do efeito 

que os mesmos exercem sobre as MMP. Assim, numerosos estudos comprovaram que 

vários membros desta família actuam como agentes promotores da proliferação 

celular (Bertaux et al., 1991; Yang e Hawkes, 1992; Hayakawa et al., 1992; 

Yamashita et al., 1996; Corcoran e Stetler-Stevenson, 1995; Kikuchi et al., 1997; 

Wojtowicz-Praga et al., 1997; Saika et al., 1998; Fata et al.,1999;  Wang et al., 2002). 

Verificou-se ainda que alguns TIMP possuem actividade anti-apoptótica (Matsumoto 

et al., 1993; Stetler-Stevenson et al., 1997; Guedez et al., 1998; Li et al., 1999) 

enquanto que outros, nomeadamente o TIMP-3, promovem a apoptose em células 

tumorais (Bond et al., 2002) e em células musculares (Baker et al., 1998). A acção 

anti-angiogénica foi já descrita em relação à forma solúvel do TIMP-3 (Kang et al., 

2003) e ao TIMP-1 (Murphy et al., 1993), contudo, esta capacidade parece estar 

relacionada, pelo menos em parte, com a inibição do efeito das MMP (Johnson et al., 

1994; Lee et al., 2002). 

Face ao exposto nos parágrafos precedentes pode verificar-se a necessidade de 

uma regulação temporo-espacial específica dos genes que codificam qualquer um dos 

membros da família dos TIMP (Lee e Murphy, 2004). O facto de nos genes do 

TIMP-1 (Kwak et al., 2006) e do TIMP-3 (Qureshi et al., 2005; Qureshi et al., 2007) 

terem sido identificados locais de ligação ao factor de transcrição Sp-1, comprova a 

existência, isto é, a existência de mecanismos de regulação comuns à expressão das 

metaloproteinases e dos seus inibidores tecidulares. 

Parte do trabalho prático experimental da presente dissertação inclui a 

avaliação imuno-histoquímica do TIMP-1, o membro mais ubiquitário desta família 

(Wojtowicz-Praga et al., 1997), em fetos e recém-nascidos a cujas mães foi 

administrada vitamina A, pelo que serão desenvolvidas com maior detalhe algumas 

particularidades relativas a este inibidor.  

 O TIMP-1 é uma proteína com uma massa molecular com de cerca de 28,5 a 

35 kDa, dependendo do seu grau de glicosilação, cujo ADNc foi já isolado em 

diversas espécies (Brew et al., 2000; Baker et al., 2002; Chau et al., 2003; Visse e 

Nagase, 2003; Lambert et al., 2004; Lee e Murphy, 2004; Raffeto e Khalil, 2007). No 

murganho, a glicoproteína recém-sintetizada compreende 205 resíduos, 24 dos quais 

constituem o peptídeo de sinalização, sendo a sua forma madura composta apenas por 

181 amino-ácidos (Gewert et al., 1987; Johnson et al., 1987). Entre os oligossacáridos 

ligados a esta proteína encontram-se o ácido siálico, a manose, a galactose e a N-



 

 79

acetilglucosamina. Não obstante, a glicosilação de todos os locais de ligação aos 

oligossacáridos nem sempre é necessária para a funcionalidade do referido inibidor. 

Com efeito, o grau de glicosilação parece desempenhar diferentes papéis, como o da 

correcta formação da estrutura terciária da proteína nascente, o transporte da molécula 

até à superfície celular, bem como o aumento da estabilidade da proteína (Caterina et 

al., 1998). 

 A expressão do TIMP-1 foi detectada em diferentes tecidos e culturas 

celulares, incluindo fibroblastos, células endoteliais e em diversas células epiteliais, 

bem como em condrócitos, osteoblastos, osteoclastos, células musculares lisas e 

vários tipos de células tumorais (Welgus et al., 1985; Cawston et al., 1986; Leco et 

al., 1994; Bord et al., 1999; Haeusler et al., 2005). Ao invés da linha linfocítica, foi 

ainda verificada a presença da mesma proteína em células das linhas mielóide, 

eritróide e megacariocítica (Murate et al., 1997; Ries et al., 1999). 

Ao contrário do TIMP-2, cuja expressão é constitutiva, a expressão do TIMP-

1 requer a existência de um ou vários estímulos externos, tais como factores de 

crescimento, nomeadamente o b-FGF, o EGF e o PDGF, ésteres de forbol e citocinas, 

entre as quais se incluem a IL-6, IL-1 e a sua congénere, a IL-1β (Lambert et al., 

2004). Como se pode inferir pelo mencionado, o controlo tanscricional da expressão 

do TIMP-1, à semelhança aliás do que ocorre com outros membros da mesma família, 

está intimamente ligado ao das MMP de forma recíproca e coordenada. A acção do 

TGF-β, ao inibir a expressão das MMP ao mesmo tempo que induz um aumento da 

transcrição do TIMP-1, constitui um dos exemplos da regulação conjunta de ambas as 

famílias proteicas (Overall, 1994). Um outro dado que comprova a existência de 

mecanismos reguladores comuns é o facto de na região 5’ do gene do TIMP-1, tal 

como em algumas  MMP, estarem presentes locais de ligação à AP-1 e ao Sp-1 (Sato 

et al., 2002; Kwak et al., 2006). 

Os estudos realizados por Kadri e colaboradores (2000) demonstraram que a 

eritropoietina induz a expressão do TIMP-1, acção esta sujeita a regulação temporal e 

dependente da dose. De forma análoga, mas inversa, verificaram ainda a sub-

expressão concomitante da pró-MMP-9. No que diz respeito a estas proteínas, foi 

igualmente descrito um mecanismo similar de regulação, mas exercido por parte do 

TGF-β1 e dos retinóides (Overall, 1994). Quanto aos últimos compostos, foi 

demonstrado que o ácido retinóico é um dos agentes envolvidos, ainda que de forma 
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indirecta, na regulação da expressão do TIMP-1 e da MMP-9 (Balmer e Blomhoff, 

2002). 

Relativamente à eritropietina, é curioso salientar o facto de o TIMP-1 ter pela 

primeira vez sido descrito como um factor capaz de estimular a eritropoiese 

(Westbrook et al., 1984; Murate et al., 1993; Baker et al., 2002). A indução da 

proliferação celular por parte do TIMP-1 ocorre igualmente noutros tipos celulares, 

quer em situações fisiológicas (Hayakawa et al., 1992; Fata et al., 1999), quer em 

situações patológicas (Kikuchi et al., 1997). Este inibidor é também capaz de 

estimular a síntese de esteróides nas células de Leydig e nas células da granulosa 

(Boujrad et al., 1995; Nothnick e Curry, 1996). O TIMP-1 é ainda dotado de 

actividade anti-angiogénica (Johnson et al., 1994; Lee et al., 2002) e anti-apoptótica, 

actividades decorrentes, em parte, da sua acção sobre as MMP (Murphy et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 

Estudo morfológico da expressão pulmonar do VEGF e 
quantificação da concentração do VEGF no pulmão e plasma 
de fetos e recém-nascidos 
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Introdução 
 
 O VEGF é um potente agente mitogénico para as células endoteliais, e um 

mediador crucial dos processos de angiogénese (Lamalice et al., 2007). Não obstante, 

a sua actividade biológica estende-se muito para além dos efeitos directos que exerce 

sobre as células endoteliais. Este factor comporta-se como uma molécula 

multifuncional, cuja acção depende quer da fase de desenvolvimento, quer das 

funções fisiológicas do órgão em que é expresso (Breen, 2007). 

No pulmão, o intrincado padrão arquitectural do órgão em formação requer a 

coordenação precisa das interacções entre as células epiteliais endodérmicas e a rede 

vascular, processo este em que o VEGF detém um papel essencial (Acarregui et al., 

1999; Brown et al., 2001; Compernolle et al., 2002; Zhao et al., 2005). Durante a vida 

fetal, este factor de crescimento está presente nas células epiteliais da extremidade dos 

brotamentos das vias aéreas, localização esta que permite a indução do 

desenvolvimento da rede vascular (Healy et al., 2000), através da activação de 

receptores específicos das células endoteliais (Abman, 2003; Stenmark e Abman, 

2005; Thébaud e Abman, 2007). Por outro lado, os estudos elaborados por Brown e 

colaboradores (2001), bem como os desenvolvidos por Raoul e colaboradores (2004) 

demonstraram, respectivamente, que in vitro o VEGF estimula a proliferação de 

células epiteliais do pulmão e influencia a maturação dos pneumócitos de tipo II. 

Trabalhos mais recentes in vivo vieram corroborar e atestar a influência do VEGF na 

diferenciação e maturação destas células, ao constatar um aumento significativo das 

proteínas B e D do surfactante pulmonar após a administração intra-uterina deste 

factor de crescimento (Chen e Wang, 2007). 

 A patofisiologia das doenças respiratórias mais frequentes, incluindo a 

síndrome da dificuldade respiratória aguda, a asma, a doença pulmonar obstrutiva 

crónica, a apneia do sono, a fibrose pulmonar idiopática, a hipertensão pulmonar e o 

cancro do pulmão têm em comum alterações na expressão do VEGF (Papaioannou et 

al., 2006), também patentes na broncodisplasia pulmonar da criança  

(Bhatt et al., 2001).  
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A regulação genética exercida pelo ácido retinóico sobre diversas citocinas e 

factores de crescimento foi alvo de descrição pormenorizada no capítulo II do 

presente trabalho. Aí se mencionou a acção distinta deste composto sobre a expressão 

do VEGF, sujeita a regulação temporal e dependente da dose (Maeno et al., 2002; 

Akiyama et al., 2002). Estudos posteriores, revelaram ainda que a ausência de ácido 

retinóico diminuía a expressão de VEGF na endoderme durante as fases mais 

precoces do desenvolvimento embrionário (Bohnsack et al., 2004). 

No pulmão de murganho, vários trabalhos demonstraram que o ácido retinóico 

é imprescindível para o processo de alveolização, sendo também o responsável pela 

recuperação da arquitectura alveolar em murganhos e ratos tratados com 

dexametasona (Massaro e Massaro, 1996; Hind e Maden 2004; Maden e Hind 2004; 

Maden 2006). O ácido retinóico está igualmente envolvido no controlo do ciclo 

celular das células endoteliais durante os processos de angiogénese e vasculogénese 

(Lai et al. 2003). 

Da abordagem e análise efectuada nos capítulos e parágrafos precedentes, 

pareceu-nos importante avaliar a expressão do VEGF no pulmão de fetos e recém-

nascidos desenvolvidos sob a influência da vitamina A, recorrendo a métodos imuno-

histoquímicos e a ELISA. Para além disso, a investigação efectuada em humanos, 

relativamente à concentração pulmonar e plasmática do VEGF, especialmente em 

recém-nascidos com síndrome respiratório neonatal, aponta para uma eventual relação 

entre ambas (Lassus et al., 1999; 2001; Kaner e Crystal, 2001). Como tal, pareceu-nos 

igualmente oportuno avaliar este parâmetro, de forma a poder contribuir para o 

esclarecimento desta questão. 
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Material e Métodos 
 

Animais 
 

 Foram utilizados murganhos, Mus musculus, da estirpe ICR (CD-1®), 

provenientes da Harlan-Interfauna Ibérica, Barcelona. Os animais, de ambos os 

sexos, com 5 a 6 semanas de idade, e com estatuto microbiano convencional, foram 

colocados em gaiolas apropriadas e alojados em armários ventilados à temperatura de 

+22 ºC (Tecniplast, Itália). Durante o alojamento, os animais estiveram submetidos a 

ciclos diários de luz/escuridão de 12 horas. O período de quarentena aplicado foi de 

15 dias. Os murganhos foram alimentados com dieta comercial de manutenção da 

Panlab®, Espanha, fornecida, tal como a água, ad libitum.  

 

Protocolo experimental 
 
 De acordo com o protocolo experimental previamente estabelecido procedeu-se 

ao acasalamento dos murganhos em regime poligâmico: as fêmeas foram colocadas 

nas gaiolas dos machos por um período nunca superior a 16 horas. Segundo Broustail 

(1967), a utilização de períodos de acasalamento inferiores a 24 horas diminui a 

probabilidade de obter fêmeas gestantes, contudo possui a vantagem de permitir a 

datação mais correcta dos fetos. O dia em que os animais foram separados foi 

considerado como o dia 0 da gestação. Na grande maioria dos casos, a visualização do 

rolhão vaginal permitiu melhor assegurar a datação da gestação, bem como a imediata 

separação destas fêmeas, de forma a serem vigiadas com especial cuidado. As fêmeas 

com a mesma idade gestacional foram separadas, de forma aleatória, em dois grupos. 

A um foi administrada, por via subcutânea, uma dose única de 150 µl (45.000 UI) de 

vitamina A, a que correspondem 13,5 µg de retinol (Budavari, 1989), enquanto que 

aos animais do grupo controlo se procedeu à administração de volume equivalente de 

placebo. 
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Colheita de pulmão  
 

 As colheitas de pulmão foram efectuadas diariamente, durante o período fetal, 

do 15º ao 18º dias de gestação, e em recém-nascidos. Durante o processo de colheita 

procedeu-se ainda à separação por sexos, uma vez que era nosso objectivo avaliar se a 

variável “sexo” constituía factor de diferença em relação aos agentes modeladores do 

desenvolvimento pulmonar estudados. Visto que se pretendia que a amostragem fosse 

em número igual quer para os grupos controlo, quer para os grupos submetidos à 

administração de vitamina A e que fosse também equivalente em relação quanto ao 

número de indivíduos de ambos os sexos em cada um dos grupos, o número de 

animais utilizado foi muito superior ao que inicialmente se tinha estimado. Esta foi, 

porém, a única forma de rigorosamente cumprir os requisitos necessários ao estudo 

que nos propusemos realizar. 

 Em relação ao período fetal, os fetos foram colhidos por histerectomia após 

prévia anestesia da gestante. Para tal, cada animal foi colocado numa câmara 

anestésica com vias de entrada e saída independentes. A indução anestésica efectuou-

se com 5% isoflurano em 100% de oxigénio, administrado a uma taxa de 5 l/min. até 

à perda do reflexo postural. A anestesia foi mantida com um fluxo de 1,5 l/min., 

recorrendo a uma máscara facial ligada a um circuito coaxial. Uma vez atingido o 

plano anestésico desejado, efectuou-se uma incisão ao nível da linha média da 

gestante, procedendo-se, em seguida, à remoção do útero e imediata imersão deste 

numa tina com soro fisiológico (B. Braun, Alemanha) à temperatura ambiente. Após a 

histerectomia, a fêmea foi sacrificada através de deslocamento cervical, tendo sido 

ainda realizada a secção da aorta abdominal. 

 Os fetos foram removidos do útero, libertos do saco amniótico e fixados na 

plataforma de observação de uma lupa binocular (Nikon SMZ-U, Japão). O acesso à 

cavidade torácica foi efectuado mediante esternectomia. Os pulmões destinados ao 

processamento para inclusão em parafina foram removidos e fixados por imersão em 

formaldeído a 4% em tampão fosfato 0,1M, pH=7,4, a +4 ºC, mantendo-se em muitos 

casos a continuidade anatómica com o coração, traqueia e grandes vasos. O período 

de fixação foi de cerca de 6h a +4 ºC. Os pulmões destinados a análise bioquímica 

foram dissecados das formações anatómicas envolventes e colocados em microtubos 

previamente arrefecidos num recipiente com gelo moído, e em seguida armazenados a 

-80 ºC para posterior utilização. 
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 Na anestesia dos recém-nascidos foi utilizado o mesmo método aplicado às 

fêmeas gestantes. A colheita de pulmão ocorreu de modo em tudo idêntico ao descrito 

nos anteriores parágrafos em relação aos fetos. 

 

Colheita de sangue  
 
 No murganho, a colheita de sangue em fetos e recém-nascidos não é uma 

prática comum, devido ao reduzido volume que, para muitos estudos, pode 

inviabilizar uma posterior análise. Na literatura consultada, não encontrámos qualquer 

referência específica quanto ao melhor método indicado para obter um maior volume 

de sangue.  

 Para a colheita de sangue, a anestesia das gestantes e a remoção dos fetos foi 

efectuada tal como o descrito na secção anterior, sendo os fetos colocados na 

plataforma de observação de uma lupa binocular (Nikon SMZ-U, Japão). Procedeu-se 

então a um acesso à cavidade torácica por esternectomia. 

 Numa primeira fase, foi realizada uma tentativa de colheita de sangue fetal por 

via intracardíaca, com uma agulha de 25 G acoplada a uma seringa 1ml/100 IU 

(Ominifix 100 solo, B Braun, Alemanha). Esta técnica revelou-se ineficiente, uma vez 

que os volumes obtidos nos diferentes dias em estudo eram muito reduzidos, na 

ordem dos 5 a 10 µl, sendo mesmo impossível recolher qualquer material em fetos 

com 15 dias de gestação. Seguiram-se novas tentativas com agulhas de maior calibre, 

no entanto estas apresentavam um bisel demasiado longo que, mercê do seu tamanho, 

destruía as cavidade torácica dos fetos e todas as formações anatómicas nela contidas. 

Encontrando-se disponíveis no mercado sistemas de colheita capilar, 

experimentámos tubos capilares de vidro e o sistema Microvette® CB 300 (Sarstedt, 

Alemanha), este último já com EDTA tripotássico (Sigma, USA). Estes sistemas 

também se revelaram infrutíferos na colheita de sangue fetal, pois as suas dimensões 

eram desproporcionalmente elevadas em relação aos fetos e os volumes eram 

insuficientes para realizar a análise pretendida. A utilização de micropipetas com as 

respectivas pontas foi igualmente tentada na colheita de sangue, no entanto apenas se 

conseguiram resultados equivalentes aos anteriores. 

 Por fim, no decurso da aplicação dos diversos métodos de colheita de sangue 

fetal, verificou-se que ao seccionar os grandes vasos torácicos se libertava um volume 
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de sangue apreciável para esta cavidade. Assim, e tendo em mente a colheita do maior 

volume possível, preservando ao mesmo tempo a integridade da cavidade torácica e 

dos órgãos nela contidos, por forma a diminuir o risco de que uma parte ou mesmo o 

órgão por inteiro fosse inadvertidamente colhido, procedeu-se ao seguinte: 

- abertura da cavidade torácica por esternectomia; 

- corte dos grandes vasos; 

- deposição na cavidade torácica de cerca de 3 µl de uma solução de EDTA 

tripotássico (Sigma, USA), na concentração de 1 mg/ml de soro fisiológico 

(B. Braun, Alemanha), p/v, nos fetos com 15 dias de gestação e na 

concentração de 25 mg/ml nos fetos das restantes idades gestacionais; 

- lavagem de uma seringa de 1ml (Ominifix 100 solo, B. Braun, Alemanha) 

com a solução de EDTA de modo a revestir o seu interior com uma fina 

película da solução; 

- colheita do sangue fetal com uma agulha de 20G (Sterican 100, B. Braun, 

Alemanha), cujo bisel foi previamente encurtado (Fig. 19) com o auxílio 

de uma pedra de afiar; 

- transferência do sangue para um microtubo apropriado; 

- centrifugação dos microtubos a 1 000 g durante 2 min.; 

- recolha do plasma para um microtubo; 

- armazenamento do plasma a -80 ºC. 

 

 
Figura 19: Imagem da agulha de 20G utilizada nas colheitas de sangue, após a modificação 
com o auxílio de uma pedra de afiar, onde se observa o bisel encurtado e com a superfície 
desprovida de arestas cortantes.  
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Para todos os dias estudados, a utilização da metodologia acima descrita 

permitiu obter volumes que eram, em média, 3 vezes superiores aos auferidos com as 

metodologias já anteriormente descritas. Assim, em fetos de 15, 16, 17 e 18 dias de 

gestação obtiveram-se volumes que variaram respectivamente, de 30 µl a 45 µl, 50 µl 

a 70 µl, 80 µl a 100 µl e 120 a 140 µl. Nos recém-nascidos a variação foi maior, desde 

cerca de 170 µl a 230 µl de sangue por colheita. 

 

Imuno-histoquímica 
 

 Para os estudos imuno-histoquímicos, os pulmões foram fixados por imersão 

em formaldeído a 4% em tampão fosfato, 0,1M, pH=7,4 a +4 ºC, de acordo com o 

mencionado em anteriores parágrafos. Após a fixação, o material foi processado, 

seguindo-se a habitual inclusão em parafina. Procedeu-se à obtenção de cortes com 3 

µm, 4 µm e 5 µm de espessura, que uma vez colhidos para lâminas serviram para 

optimizar a espessura de acordo com o soro a utilizar. Após vários ensaios, verificou-

se que para a detecção imuno-histoquímica do VEGF se obtinha uma melhor relação 

sinal/ruído com  cortes de 3 µm. 

 

Da metodologia de imuno-histoquímica fizeram parte os seguintes 

procedimentos:  

- desparafinação com xilol e hidratação dos cortes em concentrações 

crescentes de etanol; 

- recuperação antigénica – 1 ciclo de 5 min. em micro-ondas (MO) a 750W 

em tampão Tris-HCl a 100 mM, a pH = 10; 

- bloqueio das peroxidases endógenas através da incubação em solução 

aquosa de peróxido de hidrogénio (H2O2) a 3%, v/v, durante 30 min.; 

- lavagem em tampão fosfato salino (PBS) a pH = 7,4;  

- incubação em soro normal de cabra (UltraV block, Labvision Neomarkers, 

USA), durante 5 min.; 

- incubação com o soro primário anti-VEGF a 5 µg/ml (RB-222-Ab1, 

Labvision Neomarkers, USA) durante cerca de 12 h a +4 ºC; 

- lavagem em PBS durante 5 min. duas vezes; 
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- incubação com soro normal de cabra biotinilado polivalente (Labvision 

Neomarkers, USA) durante 5 min; 

- incubação com o complexo streptavidina-peroxidase (Labvision 

Neomarkers, USA) durante 10 min.; 

- lavagem em PBS durante 5 min. duas vezes; 

- incubação, durante 6 min., em solução aquosa de tetra-hidrocloreto de 

3,3’-diaminobenzidina (DAB, Novocastra, USA) a 0,01%, p/v, à qual se 

adicionou, imediatamente antes da sua utilização, 0,01% de peróxido de 

hidrogénio a 30%, v/v; 

- lavagem em água destilada; 

- contraste nuclear com hematoxilina de Gill durante 20 seg.; 

- lavagem das lâminas em água corrente durante cerca de 5 min., 

- montagem das lâminas com Entellan (Merk, Alemanha). 

 

Em paralelo e processados nas mesmas condições, utilizaram-se cortes que 

serviram como controlo negativo, em que a aplicação do soro primário foi substituída 

por correspondente aplicação do tampão de diluição. Como controlo positivo 

recorreu-se à utilização de cortes de angiossarcoma humano, cedidos pelo Laboratório 

de Anatomia Patológica do Hospital de Vila Real. 

 A imunorreactividade para o VEGF foi avaliada através do método semi-

quantitativo, com aplicação de um sistema gradativo, numa escala de 0 (negativo) a 3, 

de acordo com a intensidade (I) e a distribuição da imunomarcação (D). Os tecidos 

com um grau de IxD igual ou inferior a 3, foram considerados fracamente positivos 

(imunomarcação ténue e escassa), e aqueles cujo grau de IxD era superior a 3 foram 

designados por fortemente positivos (imunomarcação moderada a intensa). Este 

método baseou-se nos estudos desenvolvidos por Ozer e colaboradores (2000, 2005). 

Por cada dia em estudo e por cada grupo (controlo e submetidos à acção da vitamina 

A), procedeu-se à observação de, pelo menos, 4 preparações histológicas provenientes 

de diferentes animais. 
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Quantificação da concentração do VEGF no pulmão pelo método de ELISA 
 

 Os estudos para a detecção e quantificação da presença do VEGF por ELISA 

seguiram indicações fornecidas pelo fabricante do kit utilizado (Quantikine, R&D 

Systems, USA), o qual reage com as isoformas de VEGF de murganho de 120 e 164 

amino-ácidos. A metodologia utilizada é descrita nos parágrafos seguintes. 

 

 Preparação das amostras:  

- homogeneização dos pulmões congelados em 5 ml de tampão fosfato salino 

(PBS) com um homogenizador do tipo Potter-Elvejhem (Wheaton 

Instruments, USA) todo o material foi colocado num recipiente com gelo 

moído durante esta operação); 

- centrifugação dos homogeneizados a 5 000 g durante 5 min. a +4 ºC; 

- armazenamento das alíquotas do sobrenadante a -80 ºC. 

 

 O sobrenadante das amostras foi utilizado para a quantificação do VEGF nos 

pulmões pelo método de ELISA, de acordo com o seguinte protocolo: 

- deposição de 50 µl de tampão de diluição nos poços da placa de microtitulação 

sensibilizada; 
- deposição, em duplicado, de 50 µl de cada um dos padrões, do controlo positivo 

ou das amostras nos poços, seguida de breve agitação; 

- incubação durante 2 h à temperatura ambiente; 

- despejo do conteúdo e lavagem dos poços da placa de microtitulação com 

tampão de lavagem; 

- deposição de 100 µl do conjugado de VEGF de murganho a cada um dos poços; 

- incubação durante 2 h à temperatura ambiente; 

- despejo do conteúdo e lavagem dos poços da placa de microtitulação com 

tampão de lavagem;  

- deposição de 100 µl da solução de solução de revelação em cada um dos poços; 

- incubação (placa protegida da luz) durante 30 min. à temperatura ambiente,  

- deposição de 100 µl da solução de paragem em cada um dos poços; 

- leitura da densidade óptica das amostras a 450 nm, no leitor de placas de 

microtitulação (Labsystems Multiskan MCC⁄340, Finlândia), com correcção a 

540 nm; 
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- breve agitação das placas até à homogeneização da cor da solução; 

- determinação da concentração do VEGF das amostras através da construção de 

uma curva-padrão de regressão de 4 parâmetros (4-parameter logistic curve-

fit). 

 

 Por dia e por sexo, foram analisados 3 homogeneizados, cada um dos quais 

formado a partir de 3 pulmões de, pelo menos, duas progenitoras distintas, tendo sido 

utilizados, por cada dia em estudo, um total de 18 pulmões controlo e 18 pulmões 

provenientes de gestantes às quais foi administrada vitamina A. A concentração do 

VEGF nas amostras foi normalizada em relação à concentração da proteína total 

nessas mesmas amostras, sendo por isso expressa em ng de VEGF por mg de 

proteína.  

 A concentração da proteína total nas amostras de pulmão foi determinada pelo 

método do ácido bicincónico. 

 

Quantificação da concentração da proteína total nos homogeneizados de pulmão 
pelo método do ácido bicincónico (BCA) 
 

 A determinação da proteína total no sobrenadante dos homogeneizados de 

pulmão foi efectuada através do método do ácido bicincónico (BCA), cujos limites de 

detecção se situam entre 200 a 1000 µg de proteína total por mililitro. Quaisquer que 

sejam os volumes e amostras a preparar, são necessários 24 ml de reagente BCA, na 

proporção de 25 ml de Reagente A e 0,5 ml de Reagente B. A metodologia seguida é 

descrita nos próximos parágrafos: 

 

 Preparação do reagente de ácido bicincónico (Sigma, USA): 

 - Reagente A: solução de BCA, contendo carbonato de sódio, tartarato de 

sódio, bicarbonato de sódio em 0,1 N NaOH.  

 - Reagente B: solução a 4% de sulfato de cobre (II) penta-hidratado, contendo 

carbonato de sódio, tartarato de sódio e bicarbonato de sódio em 0,1 N NaOH. 

 Juntar ambos os reagentes na quantidade apropriada para o estudo, incluindo 6 

tubos para a determinação da curva-padrão da proteína (o reagente BCA assim 

preparado é estável durante 1 dia). 



 

 93

 Determinação da proteína total: 
- marcação dos tubos destinados à colocação de cada uma das amostras e do 

padrão (em triplicado para ambos os casos); 
- deposição de 90 µl de água destilada em cada um dos tubos destinados às 

amostras; 
- deposição de 100 µl, 80 µl, 60 µl, 40 µl e 20 µl de água destilada nos tubos 

destinados às diferentes diluições do padrão; 
- deposição de 10 µl de amostra em cada um dos tubos destinados a esse fim; 
- deposição de 20 µl, 40 µl, 60 µl, 80 µl e 100 µl de padrão, albumina sérica 

bovina (Sigma, USA), a 1 mg/ml em água destilada em cada um dos tubos 
destinados às diferentes diluições; 

- deposição de 2 ml de reagente de BCA em cada um dos tubos; 
- incubação à temperatura ambiente durante aproximadamente 12 h; 
- leitura da absorvância das amostras e das diferentes diluições do padrão a 562 

nm no espectrofotómetro (Milton Roy Spectronic 601, USA); 
- determinação da concentração da proteína total das amostras a partir da 

construção da curva-padrão. 

 

Quantificação da concentração do VEGF no plasma pelo método de ELISA 
 
 A quantificação da concentração do VEGF no plasma decorreu de forma 
semelhante ao já descrito para a determinação em homogeneizado de pulmão, 
contudo, todas as amostras sofreram uma diluição de 1:5 em tampão de calibração. Os 
valores obtidos representam a concentração plasmática por animal expressa em pg de 
VEGF por ml de plasma. Neste estudo foram utilizados 4 animais por sexo e por cada 
um dos grupos etários (8 controlos e 8 submetidos à acção da vitamina A). 
 

Análise estatística 
 
 Os dados, expressos em χ ± DP, foram analisados recorrendo ao programa 
SPSS 13.0 (SPSS, Inc., USA). O grau de imunorreactividade dos tecidos foi avaliado 
através do teste do χ2. Relativamente aos resultados obtidos através do método de 
ELISA, uma vez verificada a normalidade e homogeneicidade de variâncias, foi 
utilizada a análise de variância por um factor (one-way ANOVA) para avaliar os 
diferentes grupos. O nível de significância estatística foi estabelecido a p<0,05. 
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Resultados 
 
 Antes de procedermos à descrição dos padrões de imuno-expressão das 

moléculas que nos propusemos a abordar no presente estudo, parece-nos pertinente 

clarificar alguns aspectos da acção morfogénica da vitamina A no pulmão fetal. 

Assim, é importante referir que ainda durante o período canalicular, em especial ao 

17º dia de gestação, e também no período sacular, se observa um pulmão mais denso 

e menos sacular nos fetos submetidos ao efeito da vitamina A (Fig. 20). Este aspecto 

deve-se não só a um aumento da densidade celular no epitélio canalicular, mas 

também a uma maior quantidade de canais terminais e sacos aéreos revestidos por 

células cúbicas com um citoplasma pálido patente nos pulmões dos animais a cujas 

mães foi administrada vitamina A (Fig. 21) . Este fenótipo é característico dos 

pneumócitos de tipo II que irão sofrer uma diferenciação topo-citológica em 

peneumócitos de tipo I. Nos recém-nascidos provenientes de gestantes às quais foi 

admnistrada vitamina A, é igualmente visível um maior do número de pneumócitos de 

tipo II (Figs. 22 e 23). 

 

Imuno-expressão do VEGF 
 
 A imunomarcação com o soro policlonal anti-VEGF (recombinante humano 

do VEGF165) permitiu demonstrar que este factor de crescimento é expresso nas 

células epiteliais e nas células mesenquimatosas, podendo igualmente ser observado 

na matriz extracelular do pulmão em desenvolvimento.  

 Nos pulmões provenientes de fetos controlo com 15 dias de gestação, 

verifica-se uma forte imuno-expressão do VEGF, quer em termos de intensidade, quer 

em relação à sua distribuição (Fig. 24). A imunomarcação desta proteína é bem 

evidente nas células cilíndricas do epitélio pseudo-estratificado que reveste os canais 

principais ou tubos brônquicos, na região central do pulmão, e também no citoplasma 

das células cúbicas que revestem os canais secundários, mais periféricos. O 

mesênquima que rodeia estes canais apresenta também uma intensa expressão do 

VEGF (Fig. 25; Tab. 1). Contudo, no tecido intersticial podem distinguir-se duas 

regiões com padrões ligeiramente diferentes: uma marcação mais intensa no 

citoplasma das células mesenquimatosas das zonas intercanaliculares e uma 

reactividade mais ténue nas células das zonas pericanaliculares adjacentes à 
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membrana basal dos canais da árvore respiratória. No tecido pericanalicular, as 

células mesenquimatosas possuem características morfológicas que as distinguem das 

restantes células intersticiais, pois têm núcleo e citoplasma alongados, são fusiformes, 

e tendem a rodear os canais respiratórios, formando uma bainha de delimitação entre 

estes e o restante mesênquima. 

Para a mesma idade em estudo, os pulmões dos fetos cujas mães foram 

submetidas à administração de vitamina A, exibem uma fraca imunorreactividade 

para o VEGF, tanto no que diz respeito ao componente epitelial, como ao 

mesenquimatoso. Apesar disso, a imunomarcação é mais pronunciada no 

mesênquima, especialmente no tecido conjuntivo laxo dos locais onde se irão 

desenvolver os futuros septos interlobares (Fig. 26). Adicionalmente, pode observar-

se ainda uma tendência para o aumento da reactividade nas regiões subpleurais 

(Fig. 27). 

 A desigualdade de expressão do VEGF entre fetos controlo e fetos 

provenientes de mães sujeitas à administração de vitamina A, faz com que ao 15º dia 

de gestação se alcance uma diferença com significado estatístico (p<0,05; Tab. 1) 

entre os dois grupos em estudo. 

 Durante o período canalicular, ao 16º dia de gestação, tem lugar uma inversão 

dos padrões de intensidade e distribuição da imunomarcação do VEGF entre os fetos 

controlo e os fetos sujeitos à influência de vitamina A. Com efeito, no grupo 

submetido à administração materna de vitamina A, observa-se nos pulmões dos fetos 

com 16 dias de gestação uma intensidade de reacção muito superior, bem como uma 

distribuição mais abundante da marcação (Figs. 28 e 29). A imuno-expressão pode ser 

visualizada no epitélio dos canais pulmonares, particularmente no crescente número 

de canais secundários e terminais, que por esta altura o pulmão ostenta. Também no 

epitélio mais baixo de algumas formações saculares primitivas que entretanto se 

formaram a partir da ramificação dos canais terminais observa-se o mesmo tipo de 

marcação. Neste dia, é de referir ainda a presença de imunomarcação nas células 

endoteliais (Fig. 30). 

À semelhança do que se verifica no período pseudoglandular em relação aos 

fetos controlo, existe, ao 16º dia de gestação, um elevado número de células do tecido 

mesenquimatoso intersticial nas quais a intensa imunorreactividade para o VEGF é 

uma constante, sendo este facto especialmente visível nos fetos provenientes de mães 

às quais foi administrada vitamina A (Figs. 29 e 30). Entre as células com 



 

 96 

imunomarcação positiva incluem-se as células endoteliais e mesoteliais da pleura 

visceral. Nos fetos submetidos ao efeito da vitamina A, deve igualmente ser 

assinalada a presença de uma forte imunomarcação nas células musculares lisas da 

túnica média dos vasos arteriais (Fig. 29). Em consequência do mencionado nos 

parágrafos precedentes, a disparidade da imuno-expressão nos pulmões de ambos os 

grupos avaliados (controlo vs tratados) traduz-se, ao 16º dia de gestação, numa 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05; Tab. 1). 

 Os pulmões dos fetos com 17 dias de gestação apresentam características 

próprias da fase final do período canalicular. Observam-se canais de médio calibre, 

revestidos por epitélio cúbico pseudo-estratificado, e outros de pequeno calibre, 

revestidos por epitélio simples. Nestes, e de forma abrupta, surgem ramificações que 

dão origem a inúmeros espaços amplos e irregulares, denominados sacos aéreos 

primitivos ou imaturos, com um epitélio de revestimento mais achatado. Por 

oposição, no grupo dos que se desenvolveram sob o efeito da vitamina A, e em 

pequenas zonas distribuídas aleatoriamente pelos lobos pulmonares, os sacos aéreos 

imaturos originaram entretanto formações também saculares mas distintas, os sacos 

terminais. Em torno destes o estroma torna-se mais fino, com uma aproximação nítida 

à rede capilar, espaço intersticial este que forma os septos intersaculares. 

 Relativamente ao período em estudo, o 17º dia de gestação foi aquele que 

apresentou resultados mais díspares na imunomarcação do VEGF, sobretudo nos 

indivíduos pertencentes ao grupo controlo (Tab. 1). A imunorreactividade para o 

VEGF é moderada a intensa (Figs. 31 e 32) em ambos os grupos (controlo e tratados), 

contudo, o padrão de distribuição de células imunomarcadas não é homogéneo. As 

áreas centrais do pulmão apresentam, quando comparadas com as áreas mais 

periféricas, uma imuno-expressão mais ténue, padrão este que é mais acentuado nos 

fetos do grupo controlo (Fig. 31). 

 O 18º dia de gestação, período sacular, é caracterizado por uma intensa imuno-

expressão do VEGF por parte das células das formações saculares de lume amplo, os 

sacos aéreos terminais e os sacos alveolares. Não obstante, o padrão de distribuição 

das células com imunomarcação positiva é, tal como se verifica no dia precedente, 

heterogéneo, havendo áreas do parênquima pulmonar em que a 

imuno-expressão do VEGF é escassa ou mesmo ausente (Figs. 33 e 34). Também 

neste dia de gestação, quer em fetos dos grupos controlo, quer em fetos sujeitos à 

influência da vitamina A, as células musculares lisas da parede vascular exibem uma 
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imunomarcação intensa para o VEGF (Fig. 35). Pelo contrário, em ambos os grupos 

estudados, a imuno-expressão é ténue ou está mesmo ausente nas células cúbicas do 

epitélio de revestimento das vias aéreas distais. As observações ora mencionadas para 

os fetos com 18 dias de gestação, aplicam-se de forma idêntica em relação aos recém-

nascidos. Apesar disto, há, no entanto, que destacar o facto de se verificar uma 

tendência para uma maior intensidade de imunomarcação nos animais pertencentes ao 

grupo controlo (Tab 1.). 

 Nos recém-nascidos, é importante salientar a presença de imunomarcação para 

o VEGF nas células epiteliais, nomeadamente nos pneumócitos de tipo II, e nas 

células endoteliais do parênquima pulmonar, bem como nas células musculares lisas 

da parede vascular e da parede das vias aéreas de maior diâmetro (Figs. 36 e 37). 

 

Tabela 1: Resultados da imunorreactividade para o VEGF classificada em graus, de acordo 
com a intensidade e distribuição. 

Imunorreactividade para o VEGF  

 Controlo Vitamina A 

Idade Ausente Ténue Moderada Intensa Ausente Ténue Moderada Intensa 

15E 0 0 2 2 0 4a 0 0 

16E 1 3 0 0 0 0 3a 1a 

17E  1 2 1 0 1 2 1 

18E 0 0 4 0 0 0 4 0 

0P 0 0 2 2 0 0 4 0 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida ; ap< 0.05 (vitamina vs controlo) 
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Figura 20: Imagem histológica do pulmão de um feto controlo com 17 dias de gestação (A) e 
de um feto a cuja mãe foi administrada vitamina A (B). Observar em B o aspecto mais denso, 
dado existir um maior número de canais terminais e sacos aéreos primitivos, aspecto 
corroborado em observação macroscópica. H-E; Estalão = 100 µm.  
 
 
 
 

            
 
Figura 21: Cortes histológicos do pulmão fetal no dia que antecede o nascimento (18º dia de 
gestação). Notar a menor espessura e densidade celular da parede dos sacos alveolares no 
pulmão proveniente de um feto controlo (A), quando comparado com o de um feto a cuja mãe 
foi administrada vitamina A (B). H-E; Estalão = 50 µm. 
 
 
 
 
 

A B
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Figura 22: Imagem histológica do pulmão de um recém-nascido controlo corado por H-E. 
Observar dos sacos alveolares e os alvéolos primitivos, cuja parede é fina e revestida por 
alguns pneumócitos de tipo II e pneumócitos de tipo I. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 23: Corte histológico, corado por H-E, do pulmão de um recém-nascido cujo 
desenvolvimento decorreu sob o efeito da vitamina A. Notar a existência de maior número de 
pneumócitos de tipo II, que provoca o aumento da espessura da parede dos sacos alveolares e 
alvéolos, quando comparados com os da figura anterior. Estalão = 100 µm. 
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Figura 24: Imuno-expressão do VEGF no pulmão de um feto controlo ao 15º dia de gestação. 
Notar a presença deste factor de crescimento nas células do componente epitelial 
endodérmico e mesenquimatoso. Estalão = 100 µm. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 25: Aspecto da imuno-expressão do VEGF num corte histológico de pulmão de um 
feto desenvolvido em condições idênticas ao da figura anterior. Para além da reacção nas 
células epiteliais e mesenquimatosas, observa-se ainda uma presença difusa de VEGF entre as 
células matriz extracelular. Estalão = 100 µm. 
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Figura 26: Corte histológico de um pulmão ao 15º dia de gestação, submetido ao efeito da 
vitamina A. Observar a imunorreactiviade ténue para o VEGF no tecido conjuntivo laxo das 
regiões dos futuros septos interlobares e em algumas regiões subpleurais. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 27: Imagem histológica do pulmão com 15 dias de gestação, submetido à acção da 
vitamina A. Notar a imuno-expressão escassa e ténue nas células mesenquimatosas do 
insterstício canalicular e a maracção ligeiramente mais intensa nas células do mesotélio 
pleural. Estalão = 100 µm. 
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Figura 28: Imagem histológica de um pulmão fetal com 16 dias de gestação, proveniente 
de um feto controlo, onde se observa ausência de imuno-expressão para o VEGF. 
Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 29: Corte histológico de um pulmão com 16 dias de gestação, proveniente de um feto 
desenvolvido sob o efeito da vitamina A. É de salientar a imunorreactividade intensa para o 
VEGF, distribuída por todo o parênquima pulmonar. Estalão = 100 µm. 
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Figura 30: Imuno-expressão do VEGF no pulmão com 16 dias de gestação, proveniente de 
um feto submetido ao efeito da vitamina A. A intensidade da reacção varia de moderada a 
intensa, sendo esta a que predomina nas células endoteliais. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 31: Imagem histológica da imuno-expressão do VEGF no pulmão de um feto controlo 
ao 17º dia de gestação. Notar a intensa marcação dos canais terminais e sacos aéreos 
primitivos e o padrão de distribuição heterogéneo da reacção. Estalão = 100 µm. 
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Figura 32: Corte histológico de um pulmão com 17 dias de gestação, proveniente de um feto 
desenvolvido sob o efeito da vitamina A. Observar a imuno-expressão intensa do VEGF nas 
células do epitélio canalicular, células endoteliais e células musculares da parede vascular. O 
padrão de marcação é homogéneo. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 33: Imuno-expressão do VEGF no pulmão de um feto controlo com 18 dias de 
gestação. A imunorrreactiviadde é intensa no parênquima sacular, sendo a sua distribuição 
heterogénea. Estalão = 100 µm. 
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Figura 34: Imagem histológica do pulmão ao 18º dia de gestação, proveniente de um feto 
submetido ao efeito da vitamina A. Notar a disparidade da imuno-expressão do VEGF na 
região sacular de dois lobos pulmonares contíguos. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 35: Aspecto histológico do pulmão fetal ao 18º dia de gestação, desenvolvido em 
condições idênticas ao da figura anterior. É de salientar a intensa imuno-expressão do VEGF 
nas células musculares da parede vascular. Estalão = 50 µm. 



 

 107

 
 

 
 

Figura 36: Corte histológico do pulmão de um recém-nascido controlo. A. Imuno-expressão 
intensa do VEGF nos sacos alveolares e alvéolos imaturos. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 37: Imagem histológica do pulmão de um recém-nascido cujo desenvolvimento 
embrionário decorreu sob a influência da vitamina A. A imunorreactividade para o VEGF é 
semelhante à observada na figura anterior. Notar a ausência de marcação no epitélio das vias 
aéreas distais. Estalão = 100 µm. 
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Concentração pulmonar do VEGF  
 

A concentração pulmonar do VEGF em fetos e recém-nascidos do grupo 

controlo e em animais que se desenvolveram sob a influência da vitamina A está 

expressa na tabela 2 e nas figuras 38 a 40. 

Ao 15º dia de gestação, a concentração de VEGF nos homogeneizados de 

pulmão de fetos controlo é mais elevada, 76,5 ± 15,1 ng de VEGF/proteína total do 

sobrenadante  do que a observada em fetos a cujas mães foi administrada vitamina A, 

48,05 ± 10,55 ng/mg, com p<0,0001. A partir deste dia, a concentração de VEGF nos 

pulmões de fetos tratados aumenta gradualmente e atinge os 192,7 ± 42,8 ng/mg ao 

18º dia de gestação. Por outro lado, a concentração de VEGF nos pulmões de fetos 

controlo sofre uma diminuição, apresentado ao 16º dia de gestação valores 

acentuadamente inferiores, cerca de 1/3 dos valores encontrados para o fetos tratados, 

26,8 ± 5,4 ng/mg, existindo assim uma diferença estatisticamente significativa 

(p<0,0001). Ao 17º dia de gestação, a concentração pulmonar de VEGF aumenta em 

fetos controlo, 70,2 ± 10,2 ng/mg, mas volta a sofrer uma diminuição ao  18º dia de 

gestação, 48,4 ao ± 11,3 ng/mg. É de salientar que para este dia, e para os fetos 

controlo, se observa uma diferença estatisticamente significativa (p=0,01) entre os 

fetos do sexo feminino e os fetos do sexo masculino. Assim, os valores nos pulmões 

dos fetos do sexo feminino são cerca do dobro dos existentes nos do sexo masculino. 

Uma diferença estatisticamente significativa (p<0,0001) entre fetos controlo e fetos 

tratados, com estes a apresentarem valores superiores, observa-se também ao 18º dia 

de gestação, mas, ao contrário do que se verifica no grupo controlo, não existe para os 

fetos tratados diferença significativa no que diz respeito ao sexo. 

É de referir ainda que durante o período fetal visado no presente estudo, e com 

excepção do 15º e 18º dias de gestação em fetos submetidos ao efeito da vitamina A, a 

concentração pulmonar de VEGF apresenta sempre valores mais elevados nos fetos 

do sexo feminino (Figs. 38), embora nos restantes dias estudados esta diferença não 

seja estatisticamente significativa. 

Durante o período pré-natal é ainda de salientar o facto de os fetos controlo 

pertencentes aos diversos grupos etários apresentarem diferenças diárias com 

significado estatístico (Tab. 2). O mesmo já não se verifica nos fetos tratados, onde as 

diferenças com significado estatístico apenas se verificam entre os grupos etários do 
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15º e 16º dias de gestação (p=0,015) e os grupos do 17º e 18º dias de gestação 

(p=0,01). 

No dia do nascimento, a concentração pulmonar de VEGF em animais 

controlo e animais desenvolvidos sob o efeito da vitamina A não apresenta diferença 

assinalável (213,8 ± 37,8 ng/mg para o grupo controlo e 188,7 ± 48,3 ng/mg para o 

grupo de animais tratados). Os valores obtidos para os recém-nascidos a cujas mães 

foi adminsitrada vitamina A são muito semelhantes aos obtidos ao 18º dia do 

gestação, facto este que não ocorre no grupo controlo (Tab. 2; Fig. 38).  

Em relação à concentração pulmonar de VEGF e quanto ao sexo, verifica-se 

que no grupo dos animais tratados apenas os recém-nascidos do sexo feminino 

apresentam valores ligeiramente superiores aos observados no sexo masculino 

(Figs. 39 e 40; Tab. 2). Apesar deste facto, não foi encontrada qualquer diferença com 

significado estatístico, relativamente ao sexo, em qualquer um dos dias estudados. 

Ainda no que concerne ao grupo controlo no período pós-natal, pode 

constatar-se que, à semelhança do que se verifica durante o período pré-natal, existem 

diferenças diárias com significado estatístico (Tab. 3). 

 
 
 
 
Tabela 2: Concentração pulmonar do VEGF, determinada pelo método de ELISA, em 
animais controlo e animais cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A, 
valores expressos em ng de VEGF por mg de proteína total no sobrenadante. 

 VEGF 
χ ± (DP) 

Idade 
 Controlo Vitamina A 

15E 79,7 (8,6)     48,06 (10,6)a 
16E 28,5 (3,9) 63,4 (7,3)a 
17E   70,2 (10,2) 105,3 (46,5) 
18E   48,4 (14,3)  184,4 (24,2)a 
0P 202,1 (22,1)          185,1 (14,2) 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; a p<0,0001, vitamina A vs controlo 
χ: Média; DP: Desvio Padrão  
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Figura 38: Concentração pulmonar do VEGF em fetos e recém-nascidos pertencentes ao 
grupo controlo e ao grupo cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A. Em a 
p<0,0001, vitamina A vs controlo. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 39: Concentração pulmonar do VEGF em fetos e recém-nascidos pertencentes ao 
grupo controlo. Em a p=0,01, sexo feminino vs sexo masculino. 
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Figura 40: Concentração pulmonar do VEGF em fetos e recém-nascidos cujas mães foram 
submetidas à administração de vitamina A. Não foram observadas diferenças com significado 
estatístico. 
 
 
 
Tabela 3 Nível de significância estatística relativamente à concentração pulmonar do VEGF 
em dias consecutivos, em animais controlo e animais cujas mães foram submetidas à 
administração de vitamina A. 

 Nível de significância estatística (p) 
Idade Controlo Vitamina A 

15E vs 16E <0,0001 0,015 
16E vs 17E <0,0001  NS 
17E vs 18E 0,012 0,01 
18E vs 0P <0,0001 NS 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; NS: não significativo 
 
 
 

Concentração plasmática do VEGF  
 

Os resultados da quantificação dos valores plasmáticos do VEGF são 

apresentados na tabela 4 e nas figuras 41 a 43. 

Nos fetos e animais pertencentes aos diversos grupos controlo, a concentração 

plasmática do VEGF sofre um aumento gradual e sustentado durante todo o 

desenvolvimento fetal até ao primeiro dia pós-natal, altura em que se observa o valor 

mais elevado para este grupo (53,1 ± 7,8 pg/ml). Durante o desenvolvimento fetal, um 

aumento significativo (p<0,0001) ocorre entre o 15º e 16º dias de gestação, uma vez 
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que os valores observados em fetos de 16 dias representam quase o triplo dos 

observados ao 15º dia de gestação (Tab. 4, Fig. 41). Por seu turno, ao 15º dia de 

gestação, os fetos tratados apresentam uma concentração plasmática que representa 

quase o dobro da observada em fetos controlo (Tab. 4; Fig. 41), atingindo assim uma 

diferença com significado estatístico (p<0,0001). O mesmo se verifica em relação aos 

fetos com 16 dias de gestação (tabela, figura), altura em que, para os fetos tratados, se 

regista os valor mais elevado relativamente ao período fetal em estudo (61,4 ± 7,3 

pg/ml). 

Ainda durante o desenvolvimento fetal, pode constatar-se que os fetos a cujas 

mães foi administrada vitamina A apresentam, ao 17º dia de gestação, uma queda 

abrupta da concentração plasmática do VEGF (p<0,0001), valores estes que se 

mantêm até ao final da gestação. Tal situação reflecte-se na diferença acentuada 

(p=0,046) entre os valores observados em fetos que estiveram sob a acção da vitamina 

A e fetos controlo (Tab. 4; Fig. 41). 

Da análise dos valores da concentração plasmática do VEGF durante o 

desenvolvimento fetal pode ainda verificar-se que não existem diferenças 

significativas relativamente ao sexo (Figs. 42 e 43). No dia do nascimento a 

concentração plasmática do VEGF no grupo dos animais controlo segue a tendência 

de aumento progressivo já observada no período fetal. Um fenómeno semelhante 

ocorre também nos animais cujas mães receberam vitamina A (Tab. 5). 

 
 
 
Tabela 4: Concentração plasmática do VEGF, determinada pelo método de ELISA, em 
animais controlo e animais cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A, 
valores expressos em pg de VEGF por ml de plasma. 

 VEGF  
χ ± (DP) 

Idade Controlo Vitamina A 
15E 13,7 (3,2) 28,1 (7,5)a 
16E 33,7 (9,2) 61,4 (7,3)a 
17E 38,8 (8,5)          34,2 (10)b 
18E   43,9 (14,7)          31,2 (7,4) 
0P   52,6 (14,9)          49,4 (6,6) 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; a p<0,0001 e b p<0,05; 
vitamina A vs controlo; χ: Média; DP: Desvio Padrão  
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Figura 41: Concentração plasmática do VEGF em fetos e recém-nascidos pertencentes ao 
grupo controlo e ao grupo cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A. Em a 
p<0,0001e em b p=0,046, vitamina vs controlo. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 42: Concentração plasmática do VEGF em fetos e recém-nascidos pertencentes ao 
grupo controlo. Não foram observadas diferenças com significado estatístico 
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Figura 43: Concentração plasmática do VEGF em fetos e recém-nascidos cujas mães foram 
submetidas à administração de vitamina A. Não foram observadas diferenças com significado 
estatístico. 
 
 
 
Tabela 5: Nível de significância estatística relativamente à concentração plasmática do 
VEGF em dias consecutivos em animais controlo e animais cujas mães foram submetidas à 
administração de vitamina A. 

 Nível de significância estatística (p) 
Idade Controlo Vitamina A 

15E vs 16E < 0,0001 < 0,0001 
16E vs 17E NS < 0,0001 
17E vs 18E NS NS 
18E vs 0P NS < 0,0001 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; NS: não significativo 
 
 
 

Discussão 
 

A morfogénese do componente epitelial endodérmico do pulmão tem sido 

objecto dos mais variados estudos desde há cerca de 5 décadas. Todavia, apesar dos 

trabalhos mais recentes apontarem para a interdependência entre o desenvolvimento 

da árvore respiratória e da rede vascular, o esclarecimento das vias de transdução de 

sinal entre estes compartimentos e sobretudo as que presidem à formação dos vasos 

sanguíneos do pulmão está ainda no seu advento (Warburton et al., 2000; Demayo et 
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al., 2002; Cardoso e Lü, 2006). Como agentes envolvidos nas diversas vias de 

sinalização subjacentes à maturação e formação da rede vascular pulmonar foram já 

identificados o VEGF, o ácido retinóico e os glicocorticóides (Morrisey e Savani, 

2003). 

Conforme foi já referido em capítulos anteriores, o metabolito activo da 

vitamina A, o ácido retinóico, desempenha um importante papel, modelando a 

produção do surfactante pulmonar e a própria maturação estrutural dos alvéolos 

(Torday e Rehan, 2004). Por seu turno, os efeitos biológicos do VEGF adquirem 

particular relevância no processo de desenvolvimento e maturação pulmonar, bem 

como na manutenção da homeostasia do órgão. O facto de no pulmão se registarem os 

valores mais elevados da expressão do VEGF entre todos os órgãos e sistemas 

animais é revelador do importante papel desempenhado por este factor nos processos 

acima referidos (Voelkel et al., 2006). 

No estudo efectuado, a administração de vitamina A teve lugar no período de 

gestação em que os possíveis efeitos teratogénicos associados a este composto já não 

constituem um risco. Assim, pretendeu-se averiguar qual o efeito da administração 

pré-natal da vitamina A na expressão pulmonar e plasmática do VEGF. Os resultados 

demonstraram que, em ambos os casos, a concentração do VEGF é alterada pela 

administração de vitamina A. 

Da análise morfológica verificou-se, como já referido noutras publicações, que 

existem variações e diferenças, às vezes apreciáveis, entre o que teoricamente 

caracteriza os consecutivos períodos do desenvolvimento pulmonar e o que é 

observável nos diversos indivíduos e num mesmo pulmão. De facto, a diferença entre 

animais com a mesma idade era expectável, e foi facilmente constatada até em fetos 

provenientes da mesma gestação. Porém, no mesmo órgão, puderam também 

observar-se zonas que configuravam aspectos característicos de diferentes períodos de 

desenvolvimento. Este fenómeno foi particularmente evidente em fetos com 17 dias 

de gestação. A partir deste dia, é ainda de salientar que se observa, nos fetos 

submetidos ao efeito da vitamina A, uma quantidade muito maior de formações 

canaliculares terminais, resultado este que esta de acordo com os estudos realizados 

por Rodrigues (2003). Como este autor verificou, apesar do aspecto excessivamente 

denso dos pulmões provenientes de mães às quais foi administrada vitamina A, o 

aumento da celularidade deve-se a um aumento da quantidade de canais e sacos 
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aéreos revestidos por células que sofrem uma diferenciação topocitológica em 

pneumócitos de tipo II e de tipo I.  

A análise quantitativa da concentração pulmonar do VEGF veio corroborar de 

forma inequívoca essas diferenças e, para alguns dias em estudo, revelar ainda um 

aspecto que muitas vezes é subestimado e que não deve ser descurado, a diferença 

entre sexos. 

Os resultados revelaram que, à excepção do dia 15º dia de gestação, os fetos 

cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A apresentam 

concentrações pulmonares de VEGF mais elevadas do que os fetos controlo. No 

período que antecede o nascimento (18º dia de gestação), a concentração pulmonar do 

VEGF nos fetos provenientes de mães às quais foi ministrada vitamina A representa 

perto do quádruplo da observada nos fetos controlo. A administração de vitamina A 

provoca um aumento progressivo e sustentado dos níveis pulmonares do VEGF. O 

mesmo não se verifica nos fetos controlo, onde os valores mais elevados se registam 

em fetos com 17 dias de gestação. Esta observação difere da efectuada por Ng e 

colaboradores (2001) e Chang e colaboradores (2004) que afirmaram que em 

condições gestacionais normais se verifica um aumento contínuo da expressão 

pulmonar do VEGF ao longo do desenvolvimento, mas com uma elevação 

significativa ao 16º dia de gestação. Uma explicação plausível para esta discordância 

pode residir no facto de o kit de ELISA utilizado no nosso estudo detectar as 

isoformas de VEGF 120 e 164, ficando assim excluída da quantificação a isoforma 

VEGF 188. Para além disso, os estudos mencionados quantificam o ARNm do VEGF 

e não as proteínas, como no nosso estudo. Num trabalho recente, ficou patente a 

forma como a variação do ARNm das isoformas VEGF é alterada sob condições de 

hiperóxia, em que se observa uma inibição da emissão de brotamentos epiteliais do 

pulmão fetal em cultura. Em tais condições, há uma descida dos valores do VEGF164 

e VEGF188, sem, no entanto existir qualquer alteração relativamente ao VEGF120. 

Por sua vez, a adição de VEGF165 ao meio de cultura reverteu parcialmente os 

efeitos negativos da hiperóxia (Esquebies et al., 2008). 

O trabalho experimental por nós efectuado sugere que, em condições 

fisiológicas normais, há uma tendência marcada para que a concentração pulmonar do 

VEGF seja superior nos fetos do sexo feminino. De facto de nos animais utilizados 

como controlo, os do sexo feminino apresentam valores mais elevados do que os do 

sexo masculino em todos os escalões etários estudados, havendo mesmo uma 
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diferença com significado estatístico no último dia de gestação (18º dia de gestação). 

A administração de vitamina A parece atenuar essa diferença, uma vez que em fetos 

tratados com 15 e 18 dias de gestação foram apurados valores superiores nos animais 

do sexo masculino, ainda que desprovidos de significância estatística.  

A ocorrência de concentrações mais elevadas do VEGF em pulmões de fetos e 

recém-nascidos do sexo feminino constituiu uma surpresa, embora vários factos 

apontassem para essa possibilidade. Um dos aspectos a considerar prende-se, tal como 

foi referido no capítulo II, com a existência de regiões responsivas aos estrogéneos 

(ERE) no gene do VEGF. Tais regiões permitem a ligação aos receptores nucleares de 

estrogéneos α e β, da qual resulta um aumento da transcrição do gene (Hyder et al., 

2000; Mueller et al., 2000; Zaitseva et al., 2004). O aumento do VEGF ou do 

respectivo ARNm em resposta aos estrogéneos foi previamente demonstrado no 

tecido uterino (Cullinan-Bove e Koos, 1993; Hyder et al., 1996; Shifren et al., 1996), 

bem como em culturas de células epiteliais e do estroma do mesmo órgão (Shifren et 

al., 1996; Bausero et al., 1998). Um efeito idêntico foi também observado em culturas 

de células musculares lisas, retiradas da artéria carótida (Krasinsky et al., 1997) e da 

veia safena (Bausero et al., 2000), expostas ao estradiol. Mais recentemente, 

verificou-se uma resposta análoga às acima descritas por parte das células do epitélio 

dos tubos renais (Kang et al., 2004).  

Relativamente ao pulmão, foi postulada a existência de dimorfismo sexual 

deste órgão em ratos e murganhos adultos por Massaro e colaboradores (1995). As 

diferenças observadas prendem-se com o número, tamanho e superfície alveolar em 

relação à massa corporal, tornando-se claramente evidentes por altura da maturidade 

sexual. Segundo estes autores, os valores superiores dos indivíduos do sexo feminino, 

para cada um dos parâmetros mencionados, são o corolário de uma selecção 

evolutiva, durante a qual houve um incremento das necessidades de um fornecimento 

adicional de oxigénio imposto pela gestação e aleitamento. 

Os diferentes teores de estrogéneos estarão na base do dimorfismo sexual a 

nível pulmonar, uma vez que a ovariectomia realizada antes da maturidade sexual 

impede que se estabeleça esse mesmo dimorfismo, enquanto que a terapia hormonal 

após a cirurgia permite que este se desenvolva (Massaro et al., 1996). Por outro lado, 

se a ovariectomia for realizada em indivíduos adultos o pulmão sofre uma redução do 

número de alvéolos, perda essa que é compensada pela indução da regeneração 
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alveolar após a administração de estrogéneos (Massaro e Massaro, 2004). A 

importância dos estrogéneos no processo de desenvolvimento e maturação alveolar 

foi ainda confirmada por Trotter e colaboradores (2006), os quais verificaram um 

decréscimo do número de alvéolos e do depuração do fluído alveolar pós-natal após o 

bloqueio da acção do estradiol e da progesterona in utero. 

Estudos recentes no murganho vieram demonstrar que os receptores de 

estrogéneos (α e β) são necessários para o estabelecimento do dimorfismo sexual no 

pulmão relativamente às dimensões dos alveólos, contudo a acção mediada por cada 

um dos receptores é distinta. Assim, a ausência do receptor de estrogéneos α diminui 

o grau de subdivisão ou septação dos sacos alveolares ao nascimento, sem uma 

diminuição concomitante da capacidade de retracção elástica do órgão (Massaro e 

Massaro, 2006). A inexistência do receptor estrogéneos β, além de reduzir a septação 

alveolar, tal como o receptor α, conduz ainda a um decréscimo da capacidade de 

retracção elástica do pulmão. Deste modo, os indivíduos em que houve a delecção do 

receptor β, mantém o dimorfismo sexual, uma vez que mercê da redução da retracção 

elástica, os pulmões destes animais são maiores, contribuindo para que se mantenha 

uma relação mais elevada entre a superfície alveolar, alvéolos de maiores dimensões, 

e a massa corporal nos indivíduos do sexo feminino. Tais resultados indicam que 

enquanto ambos os receptores intervêm na regulação das dimensões dos alvéolos, o 

receptor de estrogéneos α é o responsável pela relação entre o número de alvéolos e a 

massa corporal, e deste modo, pela área da superfície alveolar (Massaro e Massaro, 

2006). 

Uma das hipóteses que poderá explicar, no nosso estudo, a presença de 

concentrações mais elevadas do VEGF nos fetos e recém-nascidos do sexo feminino 

do grupo controlo, será o efeito dos estrogéneos produzidos pelas gónadas fetais, cuja 

diferenciação fenotípica é já visível ao 12º dia de gestação (Swain e Lovell-Badge, 

2002). Por outro lado, não podemos excluir a possibilidade de existir, de forma 

constitutiva e por determinismo genético, um número superior de receptores de 

estrogéneos no pulmão dos indíviduos do sexo feminino. Por sua vez, a proximidade 

dos valores do VEGF pulmonar obtidos entre os indivíduos de sexos diferentes do 

grupo de animais submetidos à influência de vitamina A poderá ser atribuída à 

actividade anti-estrogénica deste composto. Com efeito, um dos derivados da 

vitamina A, o ácido trans retinóico, inibe, in vitro, a proliferação dependente de 
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estrogéneos em diversas linhas celulares neoplásicas (Fontana et al., 1990; Muller et 

al., 2002) e, porventura talvez mais importante, interfere com a acção dos estrogéneos 

a nível da sequência responsiva aos mesmos (ERE) existente nos genes alvo 

(Demirpence et al., 1994; Takeyoshi et al., 2002). 

Pese embora as evidências acima referidas, a acção anti-estrogénica da 

vitamina A in vivo tem sido objecto de escassos estudos (Masui et al., 2001; 

Takeyoshi et al., 2002), salientando-se o último (Koda et al., 2007), no qual o ácido 

trans retinóico demonstrou ser capaz de contrariar a acção do estradiol no útero. 

Neste órgão, verificou-se uma diminuição do ARNm do receptor de estrogéneos α e 

da CRBPI após a administração do referido composto, bem como um aumento do 

ARNm do RARβ e do RXRγ. A sobre-expressão dos receptores do ácido retinóico é 

sugestiva de que o efeito anti-estrogénico do ácido trans retinóico será mediado por 

estes receptores e realizar-se-á ao nível da região ERE dos genes alvo (Koda et al., 

2007). Se esta via metabólica se aplica igualmente ao tecido pulmonar e constitui uma 

possível explicação para os nossos resultados são apenas duas das muitas questões 

que permanecem ainda em aberto, sendo necessário desenvolver mais estudos para o 

seu esclarecimento. 

 A regulação precisa da concentração pulmonar do VEGF reveste-se de 

extrema importância. Com efeito, a sobre-expressão deste factor tem como resultado 

uma morfogénese anómala do órgão (Akeson et al., 2003). A situação inversa ocorre 

quando se utiliza o nitrofeno como agente indutor da hipoplasia pulmonar e da hérnia 

diafragmática congénita, em que as lesões observadas são acompanhadas por um 

decréscimo do VEGF e respectivo ARNm (Chinoy et al., 2002; Chang et al., 2004; 

Montedonico et al., 2006; Shinkai et al., 2006; Muehlethaler et al., 2008), apesar da 

existência de um trabalho que refere precisamente o efeito oposto em condições 

experimentais idênticas (Oue et al., 2002). É ainda de realçar a existência de outro 

estudo que menciona o aumento da expressão do VEGF em crianças com hérnia 

diafragmática congénita e hipertensão pulmonar (Shehata et al., 1999). Por sua vez, a 

delecção do gene do VEGF ou a neutralização deste factor de crescimento por um 

inibidor específico, tem como consequência uma deficiente formação dos septos 

alveolares, situação na qual o pulmão apresenta um padrão enfisemataso (Gerber et 

al., 1999a). No síndrome da dificuldade respiratória aguda, o VEGF actua de modo 

diferente consoante a fase da doença. De facto, nos estadios mais precoces o VEGF é 
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o responsável pelo edema pulmonar (Kaner et al., 2000), enquanto que nas fases 

tardias inibe a apoptose das células alveolares induzida pelos estímulos inflamatórios, 

actuando como um factor protector e promotor da regeneração do parênquima 

pulmonar (Mura et al., 2004; Mura et al., 2006; Koh et al., 2007). 

Assim, a acção do VEGF parece assumir diferentes contornos, dependendo da 

concentração e local em que está presente, e dos eventuais processos fisiológicos ou 

patológicos no contexto dos quais é produzido (Papaioannou et al., 2006). 

Em estudos realizados em ratos recém-nascidos e juvenis, nos quais se 

utilizaram a talidomida e a fumagilina, agentes inibidores da angiogénese, bem como 

um inibidor do VEGFR-2, verificou-se que, para além de uma redução na densidade 

vascular, a alveolização é incompleta e há diminuição do peso do órgão (Jakkula et 

al., 2000). Trabalhos semelhantes, em murganhos com poucos dias de idade, 

revelaram ainda que a inibição do VEGF, através de um agente selectivo, induz 

hipertensão pulmonar, redução da densidade vascular, bem como atraso na 

alveolização (Le Cras et al., 2002; Cho et al., 2005). Por seu turno, nos modelos 

experimentais de hipertensão pulmonar persistente do neonato, observa-se um 

decréscimo na expressão do VEGF (Grover et al., 2003; 2005), sendo a severidade da 

referida condição atenuada pela administração do mesmo factor de crescimento 

(Grover et al., 2005). Os estudos de Compernolle e colaboradores (2002) 

demonstraram ainda que a administração intra-uterina ou a instilação intra-traqueal do 

VEGF após o nascimento, protege os murganhos prematuros do síndrome 

respiratório neonatal.  
Para além das graves e variadas perturbações mencionadas nos parágrafos 

precedentes, o enfisema surge igualmente como uma das alterações comuns aos 

estados provocados pela delecção ou neutralização do VEGF (Jakkula et al., 2000; 

Kasahara et al., 2000; Lassus et al., 2001). A este propósito, é pertinente referir os 

trabalhos de Massaro e Massaro (2000), nos quais foram utilizados murganhos cuja 

alteração genética está associada a enfisema devido a uma falha no processo de 

septação alveolar. Os resultados obtidos por estes autores revelaram que a 

administração exógena de ácido retinóico aumenta a formação de septos alveolares, 

contribuindo assim para a redução efectiva das áreas de enfisema. É de extrema 

importância também realçar que no estudo de Cho e colaboradores (2005) os efeitos 

provocados pela inibição do VEGF estavam ausentes nos animais tratados com ácido 
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retinóico. O mesmo composto revelou a capacidade de reverter a hipoplasia pulmonar 

fetal induzida pelo nitrofeno (Montedonico et al., 2006).  

 No nosso estudo, a observação em microscopia de luz permitiu verificar a 

ausência de qualquer anomalia no pulmão dos fetos e recém-nascidos que se 

desenvolveram sob a influência da vitamina A. Ao invés, os nossos resultados 

parecem reforçar e clarificar alguns dos mecanismos moleculares subjacentes à acção 

do ácido retinóico na morfogénese pulmonar, descritos por Rodrigues (2003). Como 

foi demonstrado por este autor, a administração pré-natal de vitamina A resultou não 

só num aumento da elastogénese pulmonar, mas também num maior grau de 

maturação do órgão como um todo. Estes resultados estão de acordo com os de Pierce 

e colaboradores (2007), que demonstraram que a suplementação com vitamina A 

aumenta a expressão da elastina num modelo animal de broncodisplasia pulmonar. 

Contudo, o mesmo estudo refere que a repressão da expressão do VEGF induzida 

pelo parto prematuro e pela ventilação mecânica não é alterada pela administração 

pós-natal de vitamina A. No nosso estudo, a administração de vitamina A durante o 

desenvolvimento fetal influencia não só os teores pulmonares de VEGF mas também 

a sua concentração plasmática. Assim sendo, o efeito morfogenético da vitamina A 

poderá ser explicado, em parte, pela acção que este composto tem sobre o VEGF, 

outro importante factor de regulação do desenvolvimento pulmonar. 

No pulmão, o VEGF actua como um agente morfogénico, pois além dos 

efeitos já mencionados, foi também evidenciado um aumento da ramificação das 

árvores respiratória e vascular no órgão em cultura (Del Moral et al., 2006) e uma 

aceleração do crescimento em culturas organotípicas de pulmão fetal de rato por 

acção deste factor de crescimento (Shinkai et al., 2006). Um estudo recente, revelou 

que murganhos recém-nascidos submetidos a diferentes graus de hiperóxia 

desenvolvem lesões pulmonares e apresentam uma diminuição dos níveis de ARNm 

do VEGF, modificações estas que são, em parte, mitigadas pela administração de 

vitamina A (Zimová, 2007). Um efeito semelhante foi anteriormente descrito em 

cordeiros prematuros com doença pulmonar crónica, nos quais o tratamento com 

retinóides produziu um aumento da superfície capilar, bem como um aumento dos 

níveis de transcrição do VEGF (Bland et al., 2003;). Em trabalhos mais recentes, nos 

quais primatas, cordeiros e murganhos recém-nascidos foram submetidos a ventilação 

mecânica, comprovou-se um decréscimo dos valores do VEGF pulmonar e alterações 

fenotípicas semelhantes às que se observam na doença pulmonar crónica dos 
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prematuros (Maniscalco et al., 2005; Bland et al., 2007a; Bland et al., 2007b). É 

importante realçar que o tratamento com VEGF promove um aumento da alveolização 

nos pulmões de ratos submetidos a condições hiperóxia após o nascimento (Kunig et 

al., 2005; Kunig et al., 2006). Outro estudo igualmente recente, em que foi induzido o 

síndrome respiratório neonatal em cordeiros, aventou a hipótese de que na génese da 

broncodisplasia pulmonar estará um decréscimo dos factores HIF-1α e HIF-2α, o que 

por sua vez explicaria a sub-expressão do VEGF patente nesta doença (Grover 

et al., 2007). 

Tendo em conta que o VEGF é o principal agente mitogénico das células 

endoteliais e vários estudos documentaram já a função desempenhada pelo AR na 

regulação da proliferação das mesmas células durante os processos de vasculogénese 

e angiogénese (Lai et al., 2003; Bohonsack et al., 2004), pode inferir-se que factores 

que perturbem ou impeçam o desenvolvimento vascular pulmonar, provocam também 

um bloqueio no desenvolvimento alveolar após o nascimento prematuro, um dos 

processos que poderá fazer parte da etiopatogenia da displasia broncopulmonar. Da 

patogenia da mesma consta a hiperóxia induzida pela ventilação mecânica, tendo-se 

verificado um decréscimo do ARNm das isoformas do VEGF164 e VEGF188, mas 

não da isoforma VEGF121, aquando da exposição do pulmão fetal a 50% de oxigénio 

(Esquebies et al., 2008). Sob estas condições, verificou-se uma diminuição do número 

de brotamentos epiteliais e um aumento significativo da apoptose acompanhada de 

uma redução do índice de proliferação celular. Mais uma vez, este achado reflecte a 

interacção entre as células epiteliais e endoteliais mediada pelo VEGF, pois a inibição 

deste resulta num acréscimo da apoptose das células endoteliais e desenvolvimento 

anómalo do pulmão neonatal (Tang et al., 2007). É de destacar que a hiperóxia 

conduz a uma inibição da septação alveolar, situação esta atenuada pela administração 

de ácido retinóico (Veness-Meehan et al., 2000; Veness-Meehan et al., 2002; 

Couroucli et al., 2006). 

O ácido retinóico assume, desde os primórdios do desenvolvimento 

embrionário, um importante papel na regulação da sobrevivência da endoderme, onde 

induz a produção de várias moléculas solúveis, entre as quais o VEGF (Bohonsack et 

al., 2004). Recentemente, estudos in vitro comprovaram que o ácido trans-retinóico 

induz a expressão do VEGF por parte de fibroblastos da derme e de células 

endoteliais do cordão umbilical (Saito et al., 2007). Além disso, a presença do ácido 
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trans-retinóico em culturas de células endoteliais do pulmão aumenta a sua produção 

de óxido nítrico, um dos mediadores da acção do VEGF (Uruno et al., 2005). Os 

resultados obtidos no nosso estudo sugerem que os efeitos benéficos da vitamina A e 

do VEGF no tecido pulmonar se conjugam, modelando de forma positiva o processo 

de maturação do órgão. Mais uma vez se demonstra que, durante o desenvolvimento 

pulmonar, o VEGF possui, além dos conhecidos efeitos angiogénicos, a capacidade 

de regular de forma síncrona o crescimento vascular e a maturação e diferenciação do 

epitélio adjacente. 

A concentração pulmonar de retinóides sofre alterações significativas durante 

o período peri-natal, verificando-se um progressivo decréscimo das formas de 

armazenamento, os ésteres de retinilo, e um aumento concomitante das formas de 

maior actividade biológica, como o retinol e o ácido retinóico (Geevarghese e Chytil, 

1994; McGowan et al., 1995). É importante realçar que murganhos com mutação do 

RARγ apresentam anomalias alveolares (McGowan et al., 2000), no entanto, quando 

a mutação ocorre no RARβ, há um também aumento dos espaços aéreos formados 

(Massaro et al., 2000; Snyder et al., 2005). Tais estudos reflectem a plasticidade dos 

efeitos do ácido retinóico mediados pelos RAR, dado que o mesmo composto 

demonstra, dependendo da fase de desenvolvimento, ser um regulador positivo ou 

negativo durante o desenvolvimento do órgão (Maden e Hind, 2004). 

Os resultados que obtivemos através da utilização da técnica de 

imuno-histoquímica, relativamente à avaliação semiquantitativa da 

imunorreactividade pulmonar para o VEGF, estão de acordo com os referidos por 

Zhao e colaboradores (2005). No trabalho desenvolvido por estes investigadores, a 

maior intensidade de expressão deste factor de crescimento foi registada aos 16,5º e 

18,5º dias de gestação. Estes resultados são paralelos ao do nosso estudo, 

essencialmente no que diz respeito aos fetos desenvolvidos sob o efeito da vitamina 

A, pois em fetos controlo com 16 dias de gestação a imuno-expressão é ténue. 

Contudo, há uma ligeira discrepância quanto aos diferentes tipos celulares que exibem 

marcação para o VEGF, o que poderá ser justificado pela utilização de técnicas 

diferentes das por nós utilizadas. No supracitado estudo, é mencionado que ao 18,5º 

dia de gestação, a expressão deste factor de crescimento se encontra limitada a uma 

sub-população de células que revestem a parede sacular, sem qualquer menção à 

presença de reactividade nas células musculares lisas da parede vascular, como se 
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observou no nosso trabalho. Os mesmos autores ressalvam que a localização das 

células positivas para o VEGF é compatível com a dos pneumócitos de tipo II, não 

excluindo, porém, que a mesma marcação possa ocorrer noutros tipos celulares. Entre 

eles, incluir-se-iam as células endoteliais, que, como verificámos no nosso trabalho, já 

ao 16º dia de gestação.  

A presença de reactividade para o VEGF no endotélio do pulmão de fetos e 

recém-nascidos prematuros da espécie humana foi descrita por Lassus e 

colaboradores (2001), que verificaram igualmente um aumento progressivo e 

considerável da concentração deste factor no líquido de lavagem bronco-alveolar 

durante os primeiros dias de vida dos mesmos indivíduos. A este propósito, é 

importante referir que no pulmão de recém-nascidos de termo os mesmos autores não 

registaram imunorreactividade endotelial e, devido a estes achados, aventaram a 

hipótese das concentrações do VEGF poderem constituir um indicador da maturidade 

pulmonar (Lassus et al., 1999). As nossas observações revelaram a presença de 

imuno-expressão para o VEGF no endotélio de recém-nascidos de termo, o que 

poderá ser uma característica normal para a espécie em causa. 

A determinação dos teores plasmáticos do VEGF em fetos e recém-nascidos 

de murganhos é descrita pela primeira vez no presente trabalho. Em prematuros 

humanos aos quais foi diagnosticado o síndrome respiratório neonatal verificou-se 

que os níveis plasmáticos do VEGF permaneciam constantes durante a primeira 

semana de vida (Lassus et al., 1999). Por seu turno, os nossos resultados demonstram 

que os níveis deste factor de crescimento estão sujeitos a variações durante o 

desenvolvimento fetal e sofrem modificação pela administração pré-natal de vitamina 

A. De facto, este composto provocou um acréscimo significativo do VEGF ao 15º e 

16º dias de gestação. É importante realçar que no nosso estudo, os dias em que 

existiram valores com significado estatístico, quer em relação à concentração 

plasmática, quer em relação à concentração pulmonar do VEGF, são coincidentes 

(15º, 16º e 18º dias de gestação). Tal achado remete para a hipótese colocada pelos 

estudos de Kaner e Crystal (2001), segundo a qual os elevados níveis do VEGF na 

superfície epitelial respiratória poderão constituir uma fonte deste factor de 

crescimento. O pulmão assumiria assim um papel de reservatório fisiológico deste 

factor de crescimento, sugestão esta suportada igualmente pelo facto de o órgão 

apresentar o nível mais elevado de expressão do VEGF em tecidos normais (Kaner et 
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al., 2000). Se esta assunção for verdadeira, as variações dos teores pulmonares do 

VEGF reflectir-se-ão em alterações da concentração plasmática do mesmo. 

Kaner e colaboradores (2001) estimaram que a concentração do VEGF nos 

alvéolos é cerca de 500 vezes superior àquela que se regista no plasma, no entanto, no 

nosso trabalho não se podem comparar directamente os valores plasmáticos com os 

obtidos a partir dos homogenizados de pulmão, uma vez que os últimos foram objecto 

de normalização em relação à proteína total da amostra. Contudo, verificou-se uma 

tendência para uma variação inversa entre os valores auferidos nos diferentes 

compartimentos avaliados, o que poderá apontar para o papel de reservatório de 

VEGF desempenhado pelo pulmão, sendo necessários estudos adicionais no sentido 

de validar estas hipóteses. 

A concentração sanguínea do VEGF depende e é alterada por diversos 

factores, incluindo a hipóxia e o ritmo circadiano. Conforme foi já descrito no 

capítulo II da presente trabalho, a hipóxia constitui um dos mais importantes, senão o 

principal, regulador da síntese do VEGF (Papaionnou et al., 2006; Voelkel et al., 

2006). Todavia, os recentes trabalhos desenvolvidos por Oltmanns e colaboradores 

(2006), vieram demonstrar um dos riscos da transposição directa dos conceitos 

estabelecidos a partir dos estudos in vitro, visto que, em oposição a estes resultados 

obtidos (Ferrara et al., 1992; Shweiki et al., 1992; Namiki et al., 1995; Fredriksson et 

al., 2000; Mick et al.,  2002), a hipóxia diminui a concentração plasmática do VEGF 

em humanos adultos saudáveis. Assim sendo, a regulação da concentração sistémica 

do VEGF poderá envolver mecanismos diferentes dos subjacentes à regulação 

exercida a nível celular. Como tal, permanece a dúvida se o “ambiente de hipóxia 

fisiológica” durante a gestação afectará os níveis plasmáticos do VEGF fetal de forma 

idêntica ao referido por Oltmanns e colaboradores (2006).  
O ritmo circadiano é outro dos factores que influenciam a concentração 

plasmática do VEGF, porém, as possíveis variações foram minimizadas através do 

sacrifício e colheita sistemática das amostras à mesma hora do dia. Entre os agentes 

que condicionam a concentração do VEGF são igualmente apontados o valor da 

glicémia (Dantz et al., 2002; Hoshi et al., 2002; Oltmans et al., 2006; Oltmans et al., 

2008), bem como a taxa de produção de insulina, norepinefrina (Mick et al., 2002) e 

de cortisol (Machein et al., 1999). No nosso estudo, uma vez que a amostra de sangue 

obtida por cada feto era muito pequena, foi impossível determinar estes parâmetros e 

compará-los com o valor do VEGF determinado para cada um dos animais. 
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A síntese e expressão da maioria das moléculas envolvidas nas vias de 

sinalização, e em particular das citocinas e dos factores de crescimento, está sujeita a 

um controlo rigoroso. De uma maneira geral, estas moléculas são activas a 

concentrações muito baixas e têm uma semi-vida muito curta. No pulmão de 

murganho, vários trabalhos demonstraram  que o ácido retinóico induz a expressão de 

diversos genes de uma forma selectiva, definida por uma janela temporal precisa (85 

do 207 R), após a qual a expressão desses mesmos genes se torna independente ou é 

mesmo inibida (86 do 207R). Este aspecto foi documentado em relação à influência 

do ácido retinóico sobre o VEGF (Maeno et al., 2002; Akiyama et al., 2002; Chen et 

al., 2005; Ozkan et al., 2006) e tal como os nossos resultados consubstanciam a 

existência de uma interligação funcional entre a vitamina A e o VEGF.  

Os resultados dos ensaios clínicos nos quais se procedeu à administração de 

vitamina A a prematuros de extremo baixo peso (Tyson et al., 1999; Ambalavanan et 

al., 2004; Ambalavanan et al., 2005), revelaram um decréscimo do índice de 

mortalidade e broncodisplasia pulmonar (BPD), sem que houvesse um aumento da 

mortalidade ou comprometimento do desenvolvimento neurológico até ao fim do 

período analisado, os 22 meses de idade (Ambalavanan et al., 2005). Assim, as 

intervenções com vitamina A na prevenção e tratamento do síndrome respiratório 

neonatal e das suas complicações são promissoras (Carlo et al., 2004), contudo é 

necessário aprofundar os mecanismos moleculares subjacentes à acção deste 

composto, bem como averiguar a segurança de tais intervenções. Os resultados 

obtidos no presente trabalho suportam a hipótese de que a administração pré-natal de 

vitamina A poderá contribuir para a aceleração do processo de desenvolvimento 

pulmonar fetal, sendo umas das vias metabólicas envolvidas a retinóico – VEGF e, 

como tal, poderão constituir um indicador da resposta desencadeada pelo mesmo 

composto noutras espécies. 

 

 

 
 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 
 

Estudo morfológico da expressão pulmonar do Tie-2 e 
quantificação da concentração do Tie-2 no pulmão de fetos e 
recém-nascidos 
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Introdução 
 
 Conforme foi referido na revisão dos principais aspectos funcionais do Tie-2 

constante do capítulo II do presente trabalho, a activação deste receptor traduz uma 

série de mecanismos imprescindíveis à sobrevivência das células endoteliais e à 

remodelação e manutenção da estabilidade vascular, quer durante o desenvolvimento 

fetal e pós-natal, quer no indivíduo adulto.  

 As mutações do gene que codifica o Tie-2 estão patentes em várias anomalias 

vasculares, entre as quais se destacam as malformações venosas (Vikkula et al., 1996; 

Calvert et al., 1999) e os hemangiomas de localização muscular (Wang et al., 2004). 

Por outro lado, as alterações da expressão do Tie-2 estão também associadas a 

doenças como a psoríase (Voskas et al., 2005), os hemangiomas infantis (Yu et al., 

2001b) e a diversas neoplasias (Tait e Jones, 2004). No pulmão verificou-se que a 

expressão do Tie-2 se encontra alterada nos fenómenos de hipertensão pulmonar 

(Sullivan et al., 2003; Kido et al., 2005; Kugathasan et al., 2005; Kwapiszewska et 

al., 2005; Dewachter et al., 2006) e na broncodisplasia pulmonar, onde este achado 

coincidia com modificações simultâneas do VEGF e VEGFR-1 (Bhatt et al., 2001). 

Sendo o pulmão um dos órgãos com uma rede vascular mais extensa e 

complexa, a actuação do Tie-2 no processo de desenvolvimento do órgão reveste-se 

de extrema importância. Os trabalhos de Suzuki e colaboradores (2004) efectuados na 

membrana coriolantóideia de pinto e em culturas celulares sugeriram que o ácido 

retinóico regularia a  expressão do Tie-2, influenciando assim a interacção entre as 

células endoteliais e as células musculares em diferenciação. Tendo em conta os 

resultados de Suzuki e colaboradores (2004) e o facto da expressão do Tie-2 se 

encontrar diminuída em crianças vítimas de broncodisplasia pulmonar, pareceu-nos 

importante proceder ao estudo morfológico, da presença do Tie-2 no pulmão por 

imuno-histoquímica, bem como quantificar por ELISA a concentração deste receptor 

no referido órgão, após a administração materna de vitamina A. 
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Material e Métodos 
 

Animais 
 

Foram utilizados murganhos, Mus musculus, da estirpe ICR (CD-1®), 

provenientes da Harlan-Interfauna Ibérica, Barcelona. As condições do maneio, bem 

como o alojamento foram em tudo idênticos ao descrito no capítulo anterior.  

 

Protocolo experimental 
 

 Tal como o descrito no capítulo precedente, as fêmeas com a mesma idade 

gestacional foram separadas, de forma aleatória, sendo-lhes administrada, por via 

subcutânea, uma dose única de 150 µl (45.000 UI) de vitamina A ou, nos grupos 

controlo, o volume equivalente de placebo. 

 Procedeu-se à colheita diária do pulmão fetal, do 15º ao 18º dias de gestação e 

em recém-nascidos de acordo com os procedimentos já descritos no capítulo anterior. 

 

Imuno-histoquímica 
 
 Para a realização da técnica de imuno-histoquímica, os pulmões foram fixados 

e processados consoante a metodologia referida no capítulo III. Em lâminas com 

cortes de parafina de 3 µm, 4 µm e 5 µm, optimizou-se a espessura dos cortes de 

acordo com o soro a utilizar, anti-Tie-2 (H-176, sc-9026, Santa Cruz Biotechnology 

Inc., USA). Os cortes com a espessura de 4 µm demonstraram apresentar a melhor 

relação sinal/ruído. 

 A metodologia aplicada seguiu os procedimentos habituais relativos à técnica 

de imuno-histoquímica já pormenorizados no capítulo anterior. A recuperação 

antigénica efectuou-se mediante a digestão enzimática com tripsina (Merck, 

Alemanha) numa concentração de 20%, p/v, em tampão PBS, durante 10 min. a 

+37 ºC. O anticorpo primário foi utilizado numa concentração de 1:100 e o tempo de 

incubação foi de aproximadamente 12h a +4 ºC. Tal como para o VEGF, por cada dia 

em estudo e por cada grupo (controlo e submetidos à acção da vitamina A), procedeu-

se à observação de, pelo menos, 4 preparações histológicas provenientes de diferentes 



 

 133

animais. Nas preparações examinadas e com excepção do 15º dia de gestação, não se 

registaram diferenças entre os grupos controlo e os grupos submetidos ao efeito  da 

vitamina A relativamente à expressão do Tie-2, pelo que não foi aplicado o sistema de 

avaliação semiquantitativa referido no capítulo anterior. 

 

Quantificação da concentração do Tie-2 no pulmão pelo método de ELISA 
 
 A quantificação da concentração pulmonar do Tie-2 foi efectuada de forma 

idêntica à já descrita relativamente à concentração pulmonar do VEGF. As amostras 

utilizadas foram retiradas de alíquotas obtidas a partir da homogeneização de pulmões 

provenientes dos mesmos indivíduos nos quais se efectuou a quantificação da 

concentração do VEGF. 

 De forma análoga ao procedimento utilizado para a quantificação da 

concentração pulmonar do VEGF, cada valor obtido resulta da homogeneização dos 

pulmões de 3 animais, provenientes, no mínimo, de duas progenitoras diferentes, 

tendo sido utilizados 9 pulmões por sexo, para cada um dos dias em estudo (18 

controlos e 18 submetidos à influência da vitamina A). A concentração do Tie-2 foi 

igualmente normalizada em relação à concentração da proteína total nessas mesmas 

amostras, sendo por isso expressa em pg de Tie-2 por mg de proteína.  

 

Análise estatística 
 

Os dados, expressos em χ ± DP, foram analisados recorrendo ao programa 

SPSS 13.0 (SPSS, Inc., USA). Uma vez verificada a normalidade e homogeneicidade 

de variâncias, foi utilizada a análise de variância por um factor (one-way ANOVA) 

para avaliar os diferentes grupos. Para análise da correlação entre as variáveis VEGF 

e Tie-2 no pulmão foi utilizado o teste de Pearson. O nível de significância estatística 

foi estabelecido a p<0,05. 
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Resultados 
 

Imuno-expressão do Tie-2 
 
 A detecção do Tie-2 nas várias fases do desenvolvimento pulmonar foi 

efectuada através da utilização de um soro policlonal que identifica os ácidos 

aminados 25 a 200 do domínio extracelular deste receptor. Com excepção do 15º dia 

de gestação, em que se observam diferenças nos padrões de intensidade e distribuição 

da imunorreactividade nos fetos controlo e nos fetos a cujas mães foi administrada a 

vitamina A, a metodologia de imuno-histoquímica revelou não existirem variações 

significativas quer entre grupos, quer em relação aos vários períodos de 

desenvolvimento estudados.  

 Nos pulmões provenientes dos fetos com 15 dias de gestação, a imuno-

expressão do Tie-2 é elevada no citoplasma das células do tecido mesenquimatoso 

intersticial, especialmente nos fetos controlo (Figs. 44 e 45). Pelo contrário, as células 

do epitélio de revestimento das várias ordens de canais da árvore respiratória são 

destituídas de qualquer reactividade para este receptor.  

 Nos subsequentes períodos de desenvolvimento pulmonar, a imunomarcação 

do Tie-2 é muito semelhante e está restringida a um menor número de células, sendo 

observável apenas em células endoteliais (Fig. 46), em algumas células musculares da 

túnica média dos vasos de grande e médio calibre e ainda em algumas células da 

túnica adventícia (Figs. 47 a 51). É ainda de realçar que, a partir do período 

pseudoglandular, o padrão de marcação celular sofre uma alteração, pois torna-se 

predominantemente membranar ao invés de citoplasmático (Fig. 49). Este último 

padrão é contudo, o que subsiste nas células musculares lisas da parede vascular. A 

intensidade da imuno-expressão torna-se mais elevada no citoplasma das células 

musculares mais próximas do endotélio.  
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Figura 44: Imuno-expressão do Tie-2 num corte de pulmão proveniente de um feto controlo 
com 15 dias de gestação. É nítida a reactividade no citoplasma das células endoteliais e 
células mesenquimatosas do interstício intercanalicular. Estalão = 50 µm. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 45: Imagem histológica de um corte de pulmão proveniente de um feto com 15 dias 
de gestação desenvolvido sob o efeito da vitamina A. A intensidade da imunorreacção para o 
Tie-2 nas células endoteliais e células mesenquimatosas do interstício intercanalicular é 
semelhante à da imagem anterior, embora menos abundante. Estalão = 50 µm. 
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Figura 46: Imuno-expressão do Tie-2 em cortes de pulmão provenientes de um feto controlo 
com 17 dias de gestação (A) e de um feto desenvolvido sob a acção da vitamina A (B) com 18 
dias de gestação. Notar a imunomarcação das células endoteliais dos vasos capilares e veias 
de médio calibre. Estalão = 50 µm. 
 
 
 
 

 
 

Figura 47: Corte histológico do pulmão de um feto com 18 dias de gestação submetido, in 
utero, ao efeito da administração materna de vitamina A. É de salientar a imunorreacção 
intensa para o Tie-2 em algumas células da túnica muscular e da túnica adventícia da parede 
vascular. Estalão = 100 µm. 
 
 
 

A B
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Figura 48: Imuno-expressão do Tie-2 num corte de pulmão de um feto com 18 dias de 
gestação submetido à acção da vitamina A. Notar a imunorreactividade das células endoteliais 
e das células musculares lisas mais próximas do endotélio vascular. Estalão = 50 µm. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 49: Aspecto da imuno-expressão do Tie-2 num corte de pulmão de um feto com 18 
dias de gestação desenvolvido nas mesmas condições do que o da figura anterior. Predomínio 
da imunomarcação membranar nas células endoteliais dos sacos alveolares. Estalão = 50 µm. 
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Figura 50: Imuno-expressão do Tie-2 num corte de pulmão de recém-nascido submetido ao 
efeito da vitamina A. Notar a imunomarcação da túnica adventícia dos vasos sanguíneos. 
Estalão = 100 µm. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 51: Imagem histológica de um corte de pulmão de recém-nascido desenvolvido nas 
mesmas condições do que o da figura anterior. Nítida imunomarcação do Tie-2 nas células 
endoteliais dos capilares alveolares e da veia de médio calibre. Estalão = 50 µm. 
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Concentração pulmonar do Tie-2  
 

Os valores resultantes da quantificação pulmonar do Tie-2 nos diferentes 

grupos em estudo são apresentados na tabela 6 e nas figuras 52, 53 e 54. 

Durante o período fetal em estudo, a concentração pulmonar do Tie-2 atinge, 

em fetos controlo, o valor mais elevado ao 15º dia de gestação (567 ± 101 pg/mg). 

Este valor difere de forma significativa (p=0,028) do observado em fetos submetidos 

à acção da vitamina A (442,3 ± 63,8 pg/mg). Porém, aos 16 dias de gestação, quer os 

fetos pertencentes ao grupo controlo, quer os do grupo dos fetos cuja gestação 

decorreu sob a influência da vitamina A apresentam um decréscimo acentuado em 

relação ao dia anterior (15º dia), pois os valores obtidos em fetos com 16 dias 

representam aproximadamente 1/3 dos valores registados no dia antecedente, 

atingindo assim uma diferença com significado estatístico (p<0,0001). A partir deste 

dia, e até ao dia do nascimento, não se observam, em fetos controlo, alterações 

significativas da concentração pulmonar do Tie-2, uma vez os valores registados são 

similares e próximos de 196 pg/mg (valor médio para os dias em estudo).  

A tendência de relativa estabilização dos valores da concentração pulmonar do 

Tie-2 a partir do 16º dia de gestação, é também observada no grupo de fetos cujas 

mães foram submetidas à administração de vitamina A, onde se observa um 

progressivo e ligeiro aumento da concentração até ao final da gestação, como se 

verifica pela análise da tabela 6 e figura 52. Os fetos que estiveram sob o efeito da 

vitamina A, apresentam valores muito semelhantes aos registados no grupo de fetos 

controlo (Tab. 6), com um valor médio de 197 pg/mg para os mesmos dias em estudo.  

No dia do nascimento verifica-se um aumento da concentração pulmonar do 

Tie-2. Nos recém-nascidos do grupo controlo, os valores obtidos (395,7 ± 59,1 

pg/mg) revelam quase o dobro da concentração em relação ao último dia de gestação 

(199,7 ± 45,6 pg/mg), diferença esta com significado estatístico (p<0,0001). Um 

fenómeno semelhante ocorre em fetos sujeitos à acção da vitamina A, embora o 

aumento seja de grandeza ligeiramente inferior (Tab. 7), mas mesmo assim 

significativo (p=0,002). Uma vez mais se confirma, nos recém-nascidos, a paridade 

dos valores da concentração pulmonar do Tie-2 no grupo controlo e no grupo de 

recém-nascidos provenientes de gestantes às quais foi administrada vitamina A, como 
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aliás se verifica para todos os dias estudados, exceptuando-se apenas o primeiro dia 

do ensaio (15º dia de gestação). 

A análise dos valores da concentração pulmonar do Tie-2 relativamente ao 

sexo dos fetos e dos recém-nascidos, revela apenas diferenças com significado no 

grupo controlo (Figs. 53 e 54). Estas ocorrem em fetos com 15 dias de gestação, 

altura em que se observam concentrações superiores nos fetos do sexo masculino, e 

ao 18º dia de gestação, no qual são os fetos do sexo feminino que apresentam valores 

mais elevados. 

 
Tabela 6: Concentração pulmonar do Tie-2, determinada pelo método de ELISA, em animais 
controlo e animais cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A, valores 
expressos em pg de Tie-2 por mg de proteína total do sobrenadante. 

 Tie-2 
χ ± (DP) 

Idade Controlo Vitamina A 
15E 567,6 (101)  442,3 (63,8)a 
16E 200,00 (52) 180,5 (51,9) 
17E 188,2 (30,7) 186,4 (46,4) 
18E 199,7 (45,6) 222,5 (62,6) 
0P 395,7 (59,1) 339,8 (26,8) 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; a p<0,028 
χ: Média; DP: Desvio Padrão  

 

 

 
Figura 52: Concentração pulmonar do Tie-2 em fetos e recém-nascidos pertencentes ao 
grupo controlo e ao grupo cujas mães foram submetidas a administração de vitamina A. Em a 
p=0,028, vitamina vs controlo. 
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Figura 53: Concentração pulmonar do Tie-2 em fetos e recém-nascidos pertencentes ao 
grupo controlo. Em a p=0,02 e em b p=0,001, vitamina vs controlo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 54: Concentração pulmonar do Tie-2 em fetos e recém-nascidos cujas mães foram 
submetidas à administração de vitamina A. Não foram observadas diferenças com significado 
estatístico. 
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Tabela 7: Nível de significância estatística relativamente à concentração pulmonar do Tie-2 
em dias consecutivos em animais controlo e animais cujas mães foram submetidas a 
administração de vitamina A. 

 Nível de significância estatística (p) 
Idade Controlo Vitamina A 

15E vs 16E <0,0001 0,0001 
16E vs 17E NS  NS 
17E vs 18E NS NS 

               18E vs 0P <0,0001 0,002 
E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; NS: não significativo 

 
 
 

Discussão 
 

Os estudos do Tie-2 no pulmão são ainda relativamente escassos e referem-se, 

sobretudo, às alterações deste receptor em situações patológicas. Assim, na 

bibliografia por nós consultada não existe qualquer referência à quantificação da 

concentração pulmonar, bem como aos padrões morfológicos de intensidade e 

distribuição do Tie-2 ao longo do desenvolvimento pulmonar fetal. Por outro lado, 

existe apenas um trabalho que aponta para a existência de uma via metabólica comum 

ao ácido retinóico e ao Tie-2 (Susuki et al., 2004). No referido estudo, foram 

utilizadas a membrana coriolantóica de pinto e culturas de células progenitoras das 

células endoteliais de murganho, tendo-se verificado uma regulação negativa do Tie-2 

por parte do ácido all-trans-retinóico. De facto, os nossos resultados indicam que a 

administração antenatal de vitamina A produziu um decréscimo da concentração 

pulmonar do Tie-2 ao 15º dia de gestação, todavia, este efeito não se estendeu aos 

restantes dias em estudo. Como tal, na dose ministrada, a expressão pulmonar do Tie-

2 não é alterada pela vitamina A. 

Os resultados obtidos revelam que, durante o período abrangido pelo nosso 

estudo, é na fase final do período pseudoglandular (15º dia de gestação) que se regista 

o valor mais elevado da concentração pulmonar do Tie-2, sendo o padrão de 

intensidade e o número de células que ostentam imunorreactividade para este receptor 

também elevados. A síntese de abundantes quantidades do Tie-2 pelas células 

mesenquimatosas, em diferenciação em células endoteliais e células musculares lisas, 

antecede assim o período em que a angiogénese pulmonar é mais intensa (16º e 17º 

dias de gestação).  
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Uma vez que a auto-fosforilação do Tie-2 e consequente desencadear das vias 

de transdução de sinal mediadas por este receptor é induzida pela ligação à Ang-1, e 

atendendo a que a concentração desta proteína se mantém constante desde o período 

pseudoglandular até ao período alveolar (Chinoy et al., 2001), pode por isso inferir-se 

que é durante a fase final do período pseudoglandular que no interstício pulmonar se 

organizam as populações celulares que irão participar na formação e estabilização da 

rede vascular do órgão. De facto, a activação do Tie-2 promove a sobrevivência e a 

interacção das células endoteliais, modela a relação entre estas e a matriz extracelular, 

bem como desencadeia as vias de sinalização que permitem o recrutamento das 

células mesenquimatosas peri-endoteliais que irão fazer parte da parede do vaso 

(Thurston, 2003; Peters et al., 2004; Madeddu, 2005; Pfaff et al., 2006; Hofer e 

Schweighofer, 2007). Nos restantes períodos em estudo, a concentração pulmonar do 

Tie-2 permanece constante, apresentando um valor inferior que difere estatisticamente 

do obtido ao 15º dia de gestação, o que indicia uma estabilização dos níveis de 

produção deste receptor, porventura relacionada com a activação das vias de 

sinalização que conduzem à migração e organização das células endoteliais e das 

células musculares em diferenciação em formações tubulares, mediadas igualmente 

pelo Tie-2 (Babaei et al., 2003; Saito et al., 2003). Por seu turno, no dia do 

nascimento, verifica-se um aumento significativo da concentração deste receptor, o 

que alude a uma intensificação de todos os mecanismos acima descritos na fase final 

do período sacular e início do período alveolar, fase esta em que a angiogénese 

pulmonar é também muito intensa. 

É importante realçar que, de acordo com os nossos resultados há, ao 15º dia de 

gestação e no dia do nascimento, uma coincidência de concentrações pulmonares 

elevadas do Tie-2 e do VEGF. É igualmente curioso verificar que a administração de 

vitamina A, provoca, ao 15º dia de gestação, uma diminuição significativa de ambas 

as moléculas, embora o efeito nos dias subsequentes tenha sido diferente. Assim, 

destaca-se o aumento da síntese do VEGF e do VEGFR-2 ao longo da gestação por 

acção da vitamina A e, por outro lado, ausência de modificações induzidas pelo 

referido composto em relação ao Tie-2, o que culmina em concentrações elevadas das 

três moléculas no dia do nascimento, aspecto sugestivo de uma estimulação dos 

fenómenos da angiogénese no pulmão do recém-nascido.  

Nos estudos desenvolvidos por Suzuki e colaboradores (2004) o VEGF 

conduziu a um aumento dos transcritos do vegfr-1, enquanto que o ácido 
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all-trans-retinóico, por si só, ou em conjunto com o VEGF provocou uma sobre-

expressão da ang-2 e uma sub-expressão da ang-1 e do tie-2 em culturas de células 

progenitoras das células endoteliais. O mesmo foi verificado na membrana 

corioalantoideia, onde os vasos apresentavam um fenótipo caracterizado por um 

contorno mais irregular e diâmetro superior, bem como uma deficiente interacção 

entre as células endoteliais e as demais células da parede vascular. Por sua vez, um 

recente estudo, em que foram utilizadas células endoteliais derivadas do veia 

umbilical humana e fibroblastos da derme foi demonstrado que o ácido all-trans-

retinoico induz a síntese da Ang-2 (Saito et al., 2007). 

Os resultados obtidos nos trabalhos mencionados no parágrafo precedente, 

ambos in vitro, revelam uma interdependência funcional entre o ácido retinóico e os 

sistemas VEGF-VEGFR e Ang-Tie. Porém, e atendendo aos nossos resultados, os 

efeitos da vitamina A, demonstram, uma vez mais, estar sujeitos a uma regulação 

temporal dependente da dose. Uma hipótese recente aponta para a complementaridade 

de papéis desempenhada pelo VEGF e pelo sistema Ang-Tie. De facto, a Ang-1 e o 

VEGF têm demonstrado uma acção sinergética em diversos contextos (Koblizek et 

al., 1998; Thurston et al., 1999; Chae et al., 2000; Zhu et al., 2002; Saito et al., 2003; 

Shyu et al., 2003), ao mesmo tempo que ficou provado que a Ang-1 pode também 

contrariar os efeitos pró-angiogénicos (Visconti et al., 2002; Nambu et al., 2004; 

Nambu et al., 2005) e de aumento da permeabilidade do VEGF (Thurston et al., 1999: 

Thurston et al., 2000). Este, por sua vez, é capaz de modificar o efeito pró-

angiogénico  que resulta da interacção entre a Ang-2 e o Tie-2 (7, Visconti et al., 

2002; Oshima et al., 2004; Oshima et al., 2005). De facto, a Ang-2, ao competir com 

a Ang-1 pela ligação ao Tie-2 na ausência de VEGF parece induzir a regressão 

vascular, enquanto que na presença deste factor de crescimento estimula a emissão de 

brotamentos vasculares (Yancopoulos et al., 2000). Com base nestes pressupostos, 

pode afirmar-se que os resultados obtidos por intermédio do Tie-2 dependem não só 

das angiopoietinas, mas também do VEGF (Asahara et al., 1998) e de outros factores 

ainda por esclarecer, entre os quais se poderá incluir a vitamina A. 

Relativamente ao sexo, parece não existir dimorfismo sexual relativamente à 

expressão do Tie-2 durante o período por nós estudado. Contudo, é importante 

destacar que, ao 18º dia de gestação, nos fetos pertencentes ao grupo controlo, a 

concentração pulmonar do Tie-2 e do VEGF é superior nos fetos do sexo feminino. A 

este propósito, é ainda de realçar que nos tecidos não directamente relacionados com 
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a reprodução, nomeadamente no pulmão, a expressão quer do Tie-2, quer dos seus 

ligandos, é influenciada pelos estrogéneos. Com efeito, a injecção subcutânea de 

estradiol em ratos ovariectomizados, tem como consequência um aumento 

significativo do ARNm do Tie-2 e da Ang-2 no pulmão. Pelo contrário, o ARNm da 

Ang-1 sofre um decréscimo considerável (Ye et al., 2002).  

Apesar do supra-mencionado, os níveis proteicos do Tie-2 não são alvo de 

grande alteração, ao mesmo tempo que a administração do estradiol resulta numa 

diminuição do grau de fosforilação dos resíduos de tirosina do referido receptor, 

achado este que é compatível com o aumento concomitante da Ang-2. Esta seria, aliás 

uma das vias através das quais se exerceria o efeito angiogénico dos estrogéneos (Ye 

et al., 2002), pois, como foi referido no capítulo II deste trabalho, a indução autócrina 

da excreção da Ang-2 por parte das células endoteliais bloqueia a acção constitutiva e 

estabilizadora da Ang-1 e, ao interagir com o Tie-2, permite que o endotélio reverta 

para um estado de maior plasticidade, tornando-o mais responsivo a factores 

angiogénicos, como o VEGF. Estudos recentes mostram ainda que o aumento da 

transcrição do VEGF induzido pelos estrogéneos requer a ligação do HIF-1α à região 

promotora do respectivo gene (Kazi e Koos, 2007). 

Os argumentos acima mencionados e os nossos estudos sugerem que, em 

condições fisiológicas, há nos fetos do sexo feminino um estímulo acrescido da 

angiogénese no dia que antecede o nascimento, todavia são necessários trabalhos 

suplementares que o comprovem de forma inequívoca. 

A hipóxia, um dos mais importantes reguladores da expressão do VEGF 

(Iliopoulos et al., 1996; Ramanathan et al., 2003; Asikainen et al., 2005a,b), concorre 

simultaneamente com este para o aumento da expressão da Ang-2 e a diminuição da 

síntese de Ang-1 nas células endoteliais (Oh et al., 1999). Contudo, o mesmo não se 

verifica em relação aos pericitos, onde quer a hipóxia, quer o VEGF, estimulam a 

síntese da Ang-1 e do Tie-2, mas não da Ang-2 (Park et al., 2003). No adulto, as 

condições crónicas de hipóxia estão na origem da hipertensão pulmonar, situação esta 

em que é observada uma diminuição da expressão da Ang-1, do Tie-2 (Kugathasan et 

al., 2005) e também do VEGF (Yamamoto et al., 2008). A regulação diferencial 

exercida sobre as células endoteliais e os pericitos pelos mesmos factores, denota, 

uma vez mais, o delicado equilíbrio inerente ao desenvolvimento vascular, uma vez 

que os tipos celulares mencionados são essenciais para a formação de um vaso 
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maduro, mas estão envolvidos em fases distintas do processo. Começam assim a 

antever-se algumas das importantes interacções moleculares subjacentes ao processo 

de angiogénese nos diversos órgãos e tecidos, quer durante o desenvolvimento 

embrionário, quer no adulto.  

A correcta expressão temporo-espacial do Tie-2 é um dos factores cruciais 

durante o processo de morfogénese pulmonar, visto que em prematuros vítimas de 

broncodisplasia pulmonar (Bhatt et al., 2001), bem como em modelos experimentais 

desta doença (Kallapur et al., 2004), verifica-se uma diminuição deste receptor, 

coincidente com a diminuição da expressão do VEGF e dos seus receptores. Por outro 

lado, os ligandos melhor caracterizados do Tie-2, a Ang-1 e a Ang-2, têm sido objecto 

de estudos in vitro e no âmbito de diversas doenças no adulto, sobretudo de cariz 

inflamatório e neoplásico, existindo apenas um trabalho no qual é quantificada a 

concentração pulmonar da Ang-1 desde o período pseudoglandular até ao nascimento 

(Chinoy et al., 2001). De acordo com o nosso estudo, uma vez que o efeito de 

decréscimo do Tie-2 pela administração pré-natal de vitamina A na dose ministrada 

esteve apenas limitado ao 15º dia de gestação e não constituiu um factor perturbador 

dos processo de angiogénese pulmonar, parece-nos oportuno que, no futuro, se 

esclareça qual a acção da vitamina A na expressão da Ang-1, e sobretudo da Ang-2. 

Esta, intimamente associada à quiescência e activação das células endoteliais 

(Scharpfenecker et al., 2004; Scharpfenecker et al., 2005; Daly et al., 2006), é uma 

das moléculas, que, em conjunto com o Tie-2, são imprescindíveis para a regulação 

dos processos opostos e ao mesmo tempo complementares do crescimento e regressão 

vascular, essenciais à angiogénese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 
 

Estudo morfológico da expressão pulmonar do VEGFR-1 e do 
VEGFR-2 e determinação da expressão pulmonar dos 
respectivos genes em fetos e recém-nascidos 
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Introdução 
 

 Os receptores do tipo tirosina-cinase, entre os quais se destacam o VEGFR-

2/Flk-1/Kdr e o VEGFR-1/Flt-1, são os responsáveis pela transdução de sinais que 

caracterizam a actividade biológica do VEGF. Das vias de sinalização mediadas pelo 

VEGFR-2 são já conhecidas várias moléculas efectoras, nomeadamente as que presidem 

à transdução de sinais ligados à sobrevivência, proliferação e migração das células 

endoteliais. Tal não se verifica em relação ao VEGFR-1, cujos mecanismos de 

sinalização, após dimerização induzida pelos diferentes ligandos, são em grande parte 

desconhecidos (Zachary, 2003; Olsson et al., 2006; Shibuya e Claesson-Welsh, 2006). 

Contudo, é relativamente consensual que, em condições fisiológicas, o VEGFR-1 actua 

como um regulador negativo do VEGFR-2 (Rahimi et al., 2000; Zeng et al., 2001; 

Roberts et al., 2004). De facto, como já foi referido em capítulos anteriores, o VEGFR-

1 é responsável pela regulação do índice mitótico das células endoteliais, impedindo a 

sua proliferação excessiva (Kearney et al., 2002) e promovendo, simultaneamente, a 

emissão e ramificação dos brotamentos vasculares (Kearney et al., 2004). 

 Durante a organogénese pulmonar, o VEGF é expresso de forma difusa por 

células epiteliais endodérmicas e células mesenquimatosas, contribuindo de forma 

decisiva quer para a morfogénese epitelial, quer para a proliferação das células 

endoteliais, processo a partir do qual ocorre o desenvolvimento da rede vascular 

pulmonar (Greenberg et al., 2002). Um estudo recente veio comprovar que as 

interacções epitélio-mesênqima subjacentes à morfogénese endodérmica e mesodérmica 

se estabelecem, entre outros mecanismos, através da ligação VEGF/VEGFR-2 (Del 

Moral et al., 2006). Por sua vez, durante o desenvolvimento do pulmão, o VEGFR-1 

assume um papel modulador da sinalização do VEGF, ao regular de forma precisa a 

disponibilidade deste factor de crescimento e contribuindo para que se estabeleça uma 

rede vascular organizada (Yamamoto et al., 2007).  

 Estudos realizados em humanos revelaram que em prematuros vítimas de 

broncodisplasia pulmonar (BPD), para além de um decréscimo dos valores do VEGF, é 

igualmente observada uma diminuição dos transcritos do VEGFR-1 (Bhatt et al., 2001). 
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As alterações na distribuição e intensidade com que os diversos tipos celulares do 

parênquima pulmonar expressam o VEGFR-1 estão também presentes em prematuros 

com BPD e hipertensão pulmonar persistente (Lassus et al., 2001). Observações 

semelhantes foram igualmente descritas em estudos conduzidos em primatas 

(Maniscalaco et al., 2002), tendo sido posteriormente demonstrada a diminuição dos 

transcritos do vegfr-2 na broncodisplasia pulmonar nos mesmos animais (Tambuting et 

al., 2005). 

 Tendo em conta os pressupostos enumerados nos parágrafos anteriores e uma 

vez que a actividade do VEGF não deve ser analisada isoladamente, mas no contexto da 

sua interacção com os VEGFR, pareceu-nos pertinente avaliar a intensidade e a 

distribuição da expressão destes receptores no pulmão através de metodologia 

imuno-histoquímica em fetos e recém-nascidos submetidos à influência da vitamina A. 

Os níveis de expressão genética dos respectivos genes foram igualmente objecto de 

estudo, através da quantificação relativa dos transcritos pela metodologia da PCR em 

tempo real.  

 
 
 

Material e Métodos 
 

Animais 
 
 Utilizaram-se murganhos Mus musculus, da estirpe ICR (CD-1®), provenientes 

da Harlan-Interfauna Ibérica, Barcelona, cujas condições de maneio e alojamento 

foram descritas em capítulos anteriores. 

 

Protocolo experimental 

 
 Conforme o mencionado em capítulos anteriores, utilizaram-se fêmeas com a 

mesma idade gestacional, separadas em grupo controlo e grupo submetido à 

administração de vitamina A, por via subcutânea, numa dose única de 150 µl (45.000 

UI) ao 12º dia de gestação. Às gestantes do grupo controlo foi administrado volume 

equivalente de placebo.  
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Colheita de pulmão  
 

 Durante o período fetal, as colheitas foram realizadas diariamente, desde o 15º 

ao 18º dia de gestação, tendo-se ainda procedido à colheita de pulmão no dia de 

nascimento, de acordo com  todos os procedimentos já detalhados em capítulos 

anteriores, nomeadamente no que diz respeito aos pulmões destinados ao processamento 

para estudo morfológico. 

 A colheita dos pulmões destinados à quantificação dos transcritos dos VEGFR 

pela reacção em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real decorreu em ambiente 

asséptico, numa câmara de fluxo laminar, utilizando-se, durante todo o procedimento, 

luvas e material esterilizado. Imediatamente após a colheita e isolamento das demais 

formações anatómicas, os pulmões foram colocados em microtubos esterilizados e 

livres de ARNases e ADNases, e imersos em azoto líquido, até ao seu posterior 

armazenamento a -80 ºC.  

 

Imuno-histoquímica 
 

 Para a detecção imuno-histoquímica no pulmão seleccionaram-se, após prévia 

aferição, cortes de 3 µm de espessura provenientes de material fixado e processado de 

acordo com procedimentos mencionados em capítulos precedentes. Foram utilizados 

como anticorpos primários os soros RB-1527, anti-VEGFR-1, e RB-1526, anti-VEGFR-

2 (Labvision, Neomarkers, USA). A recuperação antigénica compreendeu o tratamento 

térmico, no qual se submeteram os cortes histológicos a 2 ciclos, de 5 min. cada, em 

micro-ondas, a 750W, em tampão citrato a 10mM e pH=6. Os soros primários foram 

utilizados na concentração de 2,5 µg/ml, decorrendo a incubação durante 12 h a +4 ºC. 

Nos cortes utilizados para controlo negativo, a aplicação do soro primário foi 

substituída pela aplicação de tampão de diluição. Como controlo positivo, recorreu-se à 

utilização de cortes de angiossarcoma humano cedidos pelo Serviço de Anatomia 

Patológica do Hospital de Vila Real.  

 A avaliação da imunomarcação do VEGFR-1 e do VEGFR-2 realizou-se 

segundo os parâmetros definidos para o VEGF. Assim, foi aplicado um método 

semiquantitativo, que compreende um sistema gradativo, numa escala de 0 (negativo) a 

3, de acordo com a intensidade (I) e a distribuição da imunomarcação (D). Os tecidos 
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com um grau de IxD igual ou inferior a 3, foram considerados fracamente positivos 

(imunomarcação ténue e escassa), e aqueles cujo grau de IxD era superior a 3 foram 

designados por fortemente positivos (imunomarcação moderada a intensa). Este método 

baseou-se nos estudos desenvolvidos por Ozer e colaboradores (2000, 2005). Por cada 

dia em estudo e por cada grupo (controlo e submetidos à acção da vitamina A), 

procedeu-se à observação de, pelo menos, 4 preparações histológicas provenientes de 

diferentes animais. 

 

Reacção em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (real time RT-PCR ) 
 

Quando decidimos efectuar a detecção dos níveis de expressão genética do 

vegfr-1 e vegfr-2 mediante a técnica da PCR em tempo real, optámos pelo método de 

quantificação relativa para o realizar. Através deste método, os resultados da 

quantificação do ADN dos genes de interesse, neste caso o vegfr-1 e o vegfr-2, são 

normalizados em relação a um controlo interno, sendo este um gene que se expresse de 

forma constante ao longo do desenvolvimento e independentemente das condições 

experimentais. Numa fase inicial, após consulta de diferentes bases de dados, a escolha 

do gene controlo recaiu sobre o gapdh, uma vez que este gene codifica uma enzima que 

se expressa de forma significativa e obrigatória nos diversos sistemas e aparelhos e, de 

acordo com a bibliografia consultada, e cuja transcrição não sofre qualquer alteração 

relacionada com as vias metabólicas da vitamina A. 

O equipamento de PCR em tempo real disponível (Mini Opticon, Bio-Rad, 

Alemanha) possibilitava a utilização de sondas de hidrólise de tipo Taqman, que 

permitem uma reacção mais específica do que a obtida com a utilização de compostos 

que se tornam fluorescentes aquando da sua ligação ao ADN, como é o caso do SYBR 

green, e como tal pareceu-nos mais correcta e fiável a utilização das referidas sondas.  

No nosso estudo, o ADN alvo foi o ADNc sintetizado pela transcriptase reversa 

(RT) em amostras de ARN total extraído e avaliado segundo o protocolo que será 

descrito em próximos parágrafos. 

Para a realização da PCR em tempo real foram estudados diversos conjuntos de 

primers, procedendo-se à análise teórica das sequências amplificadas e dos respectivos 

blasts, de forma a que a sequência a amplificar se localizasse em exões diferentes. Deste 

modo, ficaria anulada qualquer possibilidade de amplificação de ADN genómico. Para 

além desta exigência, os primers foram também escolhidos de acordo com a eficiência 



 

 153 

de reacção, calculada pelo programa informático “Beacon Designer 6.0”, tendo em 

conta as condições da reacção.  

Especial atenção foi dada à escolha dos primers para o vegfr-1, pois o ARNm do 

respectivo gene sofre um processamento alternativo, dando origem ao ARNm do 

receptor, mas também ao ARNm da sua forma solúvel. No nosso estudo pretendia-mos 

verificar, em particular, os níveis de expressão pulmonar deste receptor. Assim, 

escolhemos um conjunto de primers cuja sequência se encontrasse apenas no ARNm do 

receptor e não no da sua forma solúvel. 

 

Extracção do ARN total das amostras de pulmão  

O processamento das amostras de pulmão para a extracção do ARN total foi 

efectuado com o kit de extracção RNeasy Mini (Qiagen, USA). Todo o material, bem 

como a soluções utilizadas na extracção e processamento de ARN, tal como microtubos, 

tubos para a homogeneização dos tecidos e algumas das soluções, foram previamente 

tratados com DEPC a 0,01% para destruição das ARNases. O material foi colocado em 

DEPC cerca de 12 h, seco e depois autoclavado. As soluções tratadas com DEPC, após 

um período de 2 horas à temperatura ambiente, foram autoclavadas. Para a pipetagem 

utilizaram-se pontas ARNases free, esterilizadas e com filtro. 

O local onde se procedeu à extracção de ARN destinava-se exclusivamente a 

esta finalidade, usou-se sempre máscara e substituíram-se as luvas, pelo menos, por 

cada uma das amostras a processar. A metodologia utilizada é descrita nos próximos 

parágrafos. 

 

Preparação das amostras: 

- homogeneização do tecido pulmonar em 600 µl de tampão RTL com o auxílio 

de um rotor de lâminas de alta rotação (Ystral D79282, Alemanha), durante 

aproximadamente 20 seg.; 

- centrifugação do homogeneizado a 3 250 g durante 3 min.; 

- recolha do sobrenadante para um microtubo e congelação imediata em azoto 

líquido; 

- armazenamento das amostras assim processadas a -80 ºC.  
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Extracção de ARN total: 

- homogeneização da amostra através de agitação em vórtice; 

- adição de 600 µl de etanol a 70%, aq., seguida de mistura por pipetagem; 

- transferência para a mini-coluna, num volume máximo de 700 µl 

- centrifugação a 2 300 g (Hettich Micro 200, Alemanha) durante 15 seg.; 

- desprezo da solução de tampão e etanol; 

- transferência da restante amostra (aproximadamente 500 µl) para a mini-coluna, 

seguida de centrifugação idêntica à descrita acima; 

- desprezo da solução de tampão e etanol; 

- adição de 700 µl de tampão RW1 à mini-coluna; 

- centrifugação a 2 300 g durante 15 seg.; 

- desprezo do tampão RW1 centrifugado; 

- adição de 500 µl de tampão RPE à mini-coluna; 

- centrifugação a 2 300 g durante 15 seg.; 

- nova adição de 500 µl de tampão RPE; 

- centrifugação a 2 300 g durante 2 min.; 

- mudança da mini-coluna para outro microtubo de 2 ml, tendo cuidado de esta 

não contactar com a solução de tampão RPE centrifugado; 

- centrifugação a 3 250 g durante 1 min.; 

- desprezo do microtubo e mudança da mini-coluna para um tubo de 1,5 ml; 

- adição de 30 µl de água livre de ARNases à mini-coluna, por pipetagem directa 

na membrana; 

- centrifugação a 2 300 g durante 1 min.; 

- armazenamento do ARN diluído a -80 ºC. 

 

 Quantificação do ARN total 

 A quantificação, pureza e a integridade do ARN total foram avaliadas num bio-

analisador (Agilent 2100 BioAnalyser, USA) que efectua a microelectroforese através de 

um sistema capilar e de unidades descartáveis de reduzida dimensão com pequenos 

poços para deposição da amostra a analisar, designados por chips (Agilent RNA 6000 

Nano kit, USA).  

 Durante o procedimento, as amostras de ARN diluído estiveram sempre 

colocadas num recipiente com gelo moído. Foram utilizadas luvas e as pontas das 

micropitetas eram ARNases free, estéreis e com filtro, de forma a evitar qualquer 

contaminação por ARNases. Todos os reagentes do kit foram colocados à temperatura 
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ambiente durante um período de 30 min. antes da sua utilização. A análise do ARN total 

foi realizada de acordo com o protocolo descrito nos próximos parágrafos.  
 

Preparação do gel, de acordo com as instrucções fornecidas pelo fabricante: 

- adição de 550 µl do gel matricial de ARN 6000 Nano (Agilent, USA) a uma 

coluna de filtração; 

- centrifugação da coluna a 1 500 g à temperatura ambiente durante 10 min.; 

- transferência do gel filtrado para microtubos de 0,5 ml, livres de RNases 

(alíquotas de 65 µl). 

 

Preparação da mistura gel-corante: 

- agitação do corante concentrado em vórtice durante 10 seg., seguido de uma 

centrifugação breve; 

- adição de 1 µl do corante concentrado a uma das alíquotas com 65 µl do gel 

filtrado; 

- agitação em vórtice da solução anterior seguida de centrifugação a 13 000 g 

(Hettich Micro 200, Alemanha ) à temperatura ambiente durante 10 min.. 

 

Aplicação da mistura gel-corante e do marcador molecular no chip: 

- colocação do chip no dispositivo especialmente concebido para esse efeito; 

- deposição de 9 µl da mistura gel-corante no poço respectivo; 

- encerramento do dispositivo que contém o chip; 

- pressão do êmbolo da seringa até à sua estabilização; 

- aguardar 30 seg. e em seguida soltar o êmbolo; 

- abertura do dispositivo que contém o chip; 

- deposição 9 µl da mistura gel-corante nos dois restantes poços para esse efeito; 

- deposição de 5 µl do marcador molecular no poço marcado para esse efeito e em 

cada um dos 12 poços destinados à deposição das amostras. 

 

O chip fica assim preparado para receber a solução padrão de ARN e as amostras 

que, antes da sua aplicação, são desnaturadas através do aquecimento a +70 ºC durante 

2 min.. Após a desnaturação, os microtubos contendo o padrão e as amostras são 

colocados de imediato num recipiente com gelo moído.  

Aplicação do padrão de ARN e das amostras no chip: 
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- deposição de 1µl do padrão de ARN no poço a ele destinado; 
- deposição de 1µl de cada uma das amostras em cada um dos 12 poços; 
- colocação horizontal do chip no adaptador, seguida de agitação em vórtice a 

3 250 g durante 1 min.; 
- leitura das amostras no bio-analisador, no intervalo máximo de 5 min. após a 

deposição da última amostra. 
 
 A pureza e integridade do ARN das amostras foi confirmada através da análise 
das bandas de migração de cada um dos ARN e do perfil electroforético, como o 
exemplificado nas figuras 55 e 56. O índice de integridade do ARN (RIN) e a relação 
numérica entre o ARNr 18S e 28S de cada uma das amostras foram parâmetros 
igualmente avaliados. 
 

 
Figura 55: Imagem das bandas de migração do padrão de ARN (ladder) e da leitura de 12 
amostras colocadas num dos chips Agilent RNA 6000 Nano. 
 

 
Figura 56: Imagem do traçado electroforético da amostra A2 da figura anterior, onde se pode 
observar a relação entre o ARNr 18S (b) e 28S (c), de que resultaram um valor numérico igual a 
2 e um índice de integridade de 9,8. a) ARN 5S. 

Síntese do ADN complementar (ADNc) 
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 O ADNc foi sintetizado com a transcriptase reversa Omniscript (Qiagen, USA). 

Como iniciadores da reacção utilizaram-se hexadesoxirribonucleótidos gerados ao acaso 

(random hexamers, pd(N)6). Os reagentes e o ARN foram mantidos num recipiente com 

gelo moído durante todo o procedimento e agitados em vórtice antes da sua utilização. 

Os microtubos utilizados foram previamente tratados com DEPC a 0,01%, v/v, e o local 

e material estavam sujeitos a condições de assépsia e biossegurança próprias para  

esse fim. 

O volume final da reacção de síntese de ADNc foi de 30 µl por amostra. A cada 

amostra de ARN total, até um máximo de 2 µg, adicionou-se água isenta de ARNases 

até perfazer um volume de 20,25 µl. As amostras foram colocadas num banho a +65 ºC 

durante 5 minutos e depois transferidas de imediato para o recipiente com gelo moído. 

Adicionou-se então, a cada uma das amostras, a pré-mistura (Tab. 8) previamente 

preparada na quantidade de 9,75 µl por amostra. 

 
Tabela 8: Reagentes e respectivos volumes a adicionar para preparação de uma pré-mistura 
destinada à síntese do ADNc. 

Reagentes Volumes a adicionar (µl) 
Tampão 10x 3,00 
dNTPs a 0,5 mM 3,00 
pd(N)6 a 0,065 µg/µl 0,75 
Rnasin a 8 U 1,50 
Omniscript (transcriptase 
reversa) 1,50 

 
 Sempre que se procedeu à síntese de ADNc foi incluído um controlo negativo 

em que se substituiu o ARN por igual volume de água ultra-pura fornecida pela Qiagen, 

USA, de modo a assegurar que o processo decorreu sem qualquer contaminação. Os 

microtubos foram posteriormente incubados a +37 ºC durante 60 min. num 

termociclador (MyCycler, Bio-Rad, USA). Procedeu-se então ao armazenamento das 

amostras de ADNc a -20 ºC 

 

Controlo da síntese do ADNc e teste dos primers através da PCR 
Para testar o funcionamento dos primers escolhidos (Tab. 9) foi efectuada uma 

PCR prévia, em que se utilizou ADNc sintetizado a partir de ARN extraído de pulmão 
de murganho adulto (controlo positivo) e ADN extraído de sangue de murganho adulto. 
Incluíram-se ainda 2 controlos negativos, para se poder validar os resultados das 
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diversas amostras e de forma a assegurar que as reacções tinham ocorrido na ausência 
de qualquer contaminação. Um dos controlos negativos foi uma alíquota da pré-mistura 
(Tab. 10) à qual se adicionaram 2 µl de água ultra-pura, o outro foi o controlo negativo 
usado na síntese de ADNc. 
 
 
 
Tabela 9: Genes, sequências dos primers e número de pares de bases dos produtos amplificados 
na PCR. 

Gene Sequência dos primers (5’-3’) Produto (pb) Nº de acesso 
(GeneBank) 

vegfr-1 CATCGGCCATCATCTGAATGTG 
TTGCTCTTGAGGTAGTTGGACAG 120 NM_010228 

vegfr-2 GCTGTCGCTCTGTGGTTCTG 
GAGTATGTCTTTCTGTGTGCTGAG 102 X70842 

hprt GTGGAGCCAAACGGGTCATC 
CACCACCAACCGATTAGCTTCT 137 XR_002717 

 
 
 

O volume final da reacção de PCR foi de 25 µl por amostra. A pré-mistura foi 
preparada na quantidade de 23 µl por amostra (Tab. 10). Durante todo o procedimento e 
até ao momento em que foram colocados no termociclador, os tubos para a PCR foram 
mantidos em recipientes com gelo moído. Os ciclos e as temperaturas em que decorreu 
esta PCR constam na tabela 11. 
 
 
 
Tabela 10: Reagentes e respectivos volumes a adicionar para uma PCR convencional. 

Reagentes Volumes a adicionar (µl) 
Tampão 10x 2,50 
MgCl2 a 50 mM 1,25 
dNTPs a 200 µM  1,00 
Primer proximal a 10 pM 0,50 
Primer distal a 10 pM 0,50 
Taq ADN polimerase 1U 0,15 
H2O ultra-pura Até 25 

Solução de ADNc 2 
 
 
 
 
 
 
. 
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Tabela 11: Número de ciclos, temperaturas e tempos utilizados na PCR de teste dos primers. 
Número de Ciclos Temperatura (ºC) Tempo 

1 95 5 min. 

35 Gradiente (53-57) 30 seg. 

1 72 30 seg. 

1 72 5 min. 

 
 
 
 Os produtos desta PCR foram visualizados em gel de agarose a 3%, p/v, ao qual 

se adicionou previamente brometo de etídio numa concentração de 0,5 μg/ml. No 

extremo do gel foi colocado o padrão de peso molecular (φX174 RF DNA/Hae III). A 

tina de electroforese (Pharmacia LKB GNA100, Suécia) foi ligada a uma fonte 

electroforética a 95 volts durante 20 min.. 

A detecção dos produtos de amplificação foi efectuada por transiluminação em 

luz ultra-violeta (UVP TS 20, Canada) equipado com um sistema fotográfico Polaroid 

DS34, USA. Numa fase inicial, apenas as amostras de ADNc que amplificaram para a 

sequência dos genes vegfr-1 e vegfr-2 permitiram confirmar a especificidade dos 

primers para o ADNc. Contudo, verificou-se que a sequência do gapdh também 

amplificou ADN genómico. Esta amplificação poderá ser explicada pelas discrepâncias 

que algumas bases de dados apresentam, fazendo com que determinadas sequências, 

adequadas sob o ponto de vista teórico, revelem um resultado inesperado quando são 

testadas. Como tal, efectuou-se a nova selecção de primers para o gapdh, desta vez 

tendo como fonte as sequências apontadas por Meldegaard e colaboradores (2006), num 

estudo onde se procedeu ao teste de sequências de vários primers de genes 

habitualmente utilizados como controlo interno no murganho. As sequências dos 

primers utilizadas foram TGTCAAGCTCATTTCCTGGTATGA, para o primer incial, 

e CTTACTCCTTGGAGGCCATGTAG para o primer final.  

Quando se procedeu à PCR convencional com ADNc e ADN genómico, 

verificou-se que a sequência amplificada pelos primers referidos no parágrafo anterior 

estava presente nos dois tipos de ADN (Fig. 57), ao invés do afirmado por Meldegaard e 

colaboradores (2006).  
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Figura 57: Imagem do gel de agarose onde se observam os produtos da PCR efectuada para 
teste dos primers do gapdh, como referido por Meldgaard e colaboradores (2006), onde se pode 
constatar a amplificação do ADN genómico. Marcador de peso molecular (a), controlo negativo 
(b), ADNc (c) e ADN genómico (d). 

 

A falta de especificidade dos primers do gene controlo, a serem utilizados, 

implicaria o tratamento de todas as amostras com ADNases, para obviar qualquer 

amplificação de ADN genómico que porventura existisse nas mesmas. Contudo, um 

único tratamento com ADNases pode não ser suficiente para a eliminação de todo o 

ADN, sendo necessário testar individualmente cada uma das amostras para comprovar 

da sua inexistência. Este procedimento implicaria um gasto suplementar de amostra, e 

dado que os primers dos genes alvo abrangiam exões distintos, a opção do tratamento  

complementar com ADNases não foi considerada. 

Surgiu entretanto a oportunidade de passarmos a dispor de um termociclador 

LightCycler 1.5 (Roche, Suiça). Este equipamento oferece a possibilidade de utilização 

de sondas de hibridação (Hybprobes), designadas por sondas FRET (Fluorescence 

Resonance Energy Transfer). Estas sondas de transferência de energia e correspondente 

emissão de fluorescência são obrigatoriamente usadas em número par por cada 

sequência a amplificar. Cada uma das sondas pode ser constituída por 8 a 20 

nucleótidos, sendo que a emissão de fluorescência ocorre apenas após a hibridação de 

ambas e desde que estas não estejam separadas por um espaço superior a 5 nucleótidos. 

Além disso, a aquisição do sinal de fluorescência não é dependente da temperatura e por 

isso pode recorrer-se à caracterização do produto amplificado através da análise da 

curva de melting. As características mencionadas, ausentes nas sondas de hidrólise, 

conferem uma elevada especificidade à PCR em tempo real.  

Face ao exposto nos parágrafos anteriores e por dispormos do equipamento 

necessário, optámos pela utilização de sondas FRET, procedendo-se à quantificação 

relativa através do estabelecimento de uma curva-padrão e análise pelo método da 

segunda derivativa. Para a realização da curva padrão, efectuada sempre que se procedia 
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a uma PCR, recorreu-se a diluições sucessivas a 1:10 de uma quantidade previamente 

conhecida do número de cópias do gene em causa (alvo ou controlo) por µg de ADN 

total na amostra (solução de stock). Para todos os genes estudados, a amostra que serviu 

para preparar a solução de stock proveio de um feto com 15 dias de gestação, do sexo 

masculino,pertencente a um grupo controlo. A amostra foi sujeita a uma PCR 

convencional com os primers a utilizar na PCR em tempo real, sob as condições 

descritas na tabela 12. O produto resultante foi avaliado por observação em gel de 

agarose a 3%, p/v, com brometo de etídio (Figs. 58, 59, 60), e o ADN total quantificado 

após leitura da densidade óptica a 260 nm no espectrofotómetro Shimadzu UV-160A, 

Japão, de acordo com a fórmula: 50 x A260 x factor de diluição da amostra. O valor 

obtido foi então convertido em número de cópias do gene a testar, tendo em conta o 

número de pares de bases presentes na sequência amplificada, mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: (número de pb do produto amplificado ÷  peso molecular de um pb) ÷  

ADN total na amostra. 

 
 
Tabela 12: Número de ciclos, temperaturas e tempos utilizados na PCR convencional destinada 
à obtenção das soluções de stock de cada um dos genes a avaliar. 

Número de Ciclos Temperatura (ºC) Tempo (min.) 

1 95 5 

 95 1 

35 62 1 

 72 1 

1 72 5  

 

 

 

 
Figura 58: Imagem do gel de agarose onde se observa o produto da PCR realizada para 
obtenção da solução de stock para o vegfr-1. Marcador de peso molecular (a), controlo negativo 
(b), produto amplificado (c). 
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Figura 59: Imagem do gel de agarose onde se observa o produto da PCR realizada para 
obtenção da solução de stock para o vegfr-2. Marcador de peso molecular (a), controlo negativo 
(b), produto amplificado (c). 
 
 

 
Figura 60: Imagem do gel de agarose onde se observa o produto da PCR realizada para 
obtenção da solução de stock para o hprt. Marcador de peso molecular (a), controlo negativo 
(b), produto amplificado (c). 
 
 

Dado que o fabricante do termociclador, Roche, Suíça, possuía um protocolo já 

testado no LightCicycler 1.5 para o gene de controlo hprt (Hypoxanthine 

Phosphoribosyltransferase) murino, e uma vez assegurada a sua adequação ao nosso 

ensaio experimental, utilizámos a expressão deste gene como controlo interno e 

normalizador. Os primers e as sondas de hibridação relativas ao vegfr-2 foram as 

indicadas no trabalho de Hirashima e colaboradores (2003). Para o vegfr-1, foi pedido à 

TIB Mol/Biol, Alemanha, para desenhar primers e sondas destinados à utlização no 

LightCycler 1.5 na região de interesse do respectivo gene, exões 19 a 21. 

 Todos os primers e sondas de hibridação utilizados na PCR em tempo real para 

cada um dos genes, bem como o número de pares de bases do produto amplificado estão 

descritos na tabela 13. É ainda de referir que foram efectuados vários ensaios prévios de 

forma a optimizar a eficiência de cada um dos protocolos, realizando para isso diversos 

ajustes nas temperaturas de hibridação, concentração dos primers e do magnésio, assim 

como para determinar o intervalo mais adequado da curva-padrão. 



 

 163 

O volume final da reacção da PCR em tempo real foi de 20 µl por amostra. A 

pré-mistura, cujos reagentes foram fornecidos pela Roche, USA, foi preparada na 

quantidade de 18 µl por amostra (Tab. 14). Todos os procedimentos foram efectuados 

em câmara de fluxo laminar e cada um dos tubos em que foi preparada a mistura para a 

PCR, bem como os capilares de vidro utilizados no LightCycler estavam colocados no 

respectivo suporte, um termoacumulador concebido para esse fim, cujo material permite 

manter uma temperatura constante de +4 ºC durante todo o processo. Os ciclos e as 

temperaturas em que decorreram as PCR em tempo real para cada um dos genes em 

estudo estão descritos na tabela 15. É de salientar que o número de ciclos do programa 

de quantificação para o vegfr-1 necessitou de ser ajustado para 55, visto que a 

quantidade de ADNc alvo era muito reduzida e não se obtinha amplificação detectável 

com apenas 45 ciclos. 

 Os valores apurados representam a expressão do vegfr-1 e do vegfr-2 em relação à 

expressão do hprt, o controlo interno (Figs. 61 a 66). Neste estudo foram utilizados 3 

animais por sexo e por cada um dos dias em estudo (6 animais controlo e 6 animais 

submetidos à acção da vitamina A). 

 

 

Tabela 13: Genes, sequências dos primers e número de pares de bases dos produtos 
amplificados na reacção da PCR em tempo real. 

Gene Sequência dos primers e sondas FRET (5’-3’) Produto 
(pb) 

Nº de acesso 
(GeneBank) 

vegfr-1 
GGCCACAGCCAGTGAGTAC 
GCTGCGTCCTTGTTGAGA 
CACGATCACCATCAGAGGCCCTCC-FL 
LC640-TGCTTCGTGCAGGCTCCCAGGA-PH 

207 NM_010228 

vegfr-2 
AGGCTCCAACCAGACCAGT 
CTAAGCAGCACCTCTCTCGT 
TCCAGCGACGAGGCAGGACTTTTA-FL 
LC640-AGATGGTGGATGCTGCAGTTCACG-PH 

220 NM_010612.2

hprt 
GCTGGTGAAAAGGACCTCT
CACAGGACTAGAACACCTGC 
AAAGCCTAAGAT GAG CGCAAG TTGA-FL 
LC640-TCTGCAAATACGAGGAGTCCTGTTG-PH 

249 NM_013556.1

  FL: fluorocromo; LC640: vermelho lido a 640 nm; PH: extremidade fostato 

 
 
 
 
 
 
 



 

 164 

Tabela 14: Reagentes e respectivos volumes a adicionar para uma reacção da PCR em 
tempo real. 

Reagentes Volumes a adicionar (µl) 

H2O com grau de pureza para PCR 10 

MgCl2 a 25 mM 1,6 

Primer proximal a 50 µM 0,2 

Primer distal a 50 µM 0,2 

Sonda FL a 2 µM 2 

Sonda Red 640 a 2 µM 2 

Fast Start DNA Master 2 

Solução de ADNc 2 

 
 
 
Tabela 15: Programas e respectivos números de ciclos, temperaturas e tempos utilizados na 
PCR em tempo real realizada no termociclador LightCycler 1.5 para cada um dos genes 
a avaliar. 

Gene Programa Número de ciclos Temperatura (ºC) Tempo 

vegfr-1 

Pré-incubação 1 95 10 min. 

Quantificação 55 
95 10 seg. 
56 10 seg. 
72 9 seg. 

Melting 1 
95 0 
63 30 seg. 
95 0 

Arrefecimento 1 40 30 seg. 

vegfr-2 

Pré-incubação 1 95 10 min. 

Quantificação 45 
95 10 seg. 
56 10 seg. 
72 11 seg. 

Melting 1 
95 0 
60 30 seg. 
95 0 

Arrefecimento 1 40 30 seg. 

hprt 

Pré-incubação 1 95 10 min. 

Quantificação 45 
95 10 seg. 
56 10 seg. 
72 11 seg. 

Melting 1 
95 0 
55 30 seg. 
95 0 

Arrefecimento 1 40 30 seg. 
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Figura 61: Imagem de uma curva padrão, constituída por 5 diluições de uma quantidade de 
cópias do vegfr-1 previamente conhecida, efectuada durante uma reacção de RT-PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 62: Imagem das curvas de amplificação dos padrões e das amostras de uma reacção de 
PCR para o vegfr-1. 

 

 



 

 166 

 
 

Figura 63: Imagem de uma curva padrão, constituída por 6 diluições de uma quantidade de 
cópias do vegfr-2 previamente conhecida, efectuada durante uma reacção de RT-PCR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 64: Imagem das curvas de amplificação dos padrões e das amostras de uma reacção de 
PCR para o vegfr-2. 
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Figura 65: Imagem de uma curva padrão, constituída por 7 diluições de uma quantidade de 
cópias do hprt previamente conhecida, efectuada durante uma reacção de RT-PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 66: Imagem das curvas de amplificação dos padrões e das amostras de uma reacção de 
PCR para o vegfr-2. 
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Análise estatística 
 
 Os dados foram analisados recorrendo ao programa SPSS 13.0 (SPSS, Inc, 

USA). Os resultados obtidos por imuno-histoquímica foram avaliados através do teste 

do χ2. Relativamente aos valores obtidos através da técnica de RT-PCR, em tempo 

real, expressos em χ ± DP, uma vez verificada a normalidade e homogeneicidade de 

variâncias, foi utilizada a análise de variância por um factor (one-way ANOVA) para 

avaliar os diferentes grupos. Para análise da correlação entre a expressão dos genes 

vegfr-1 e vegfr-2 no pulmão foi utilizado o teste de Pearson. O nível de significância 

estatística foi estabelecido a p<0,05. 

 
 
 

Resultados 
 
 Uma vez que o VEGFR-2 apresenta, durante o desenvolvimento embrionário, 

uma expressão mais precoce do que o VEGFR-1 e é também expresso de forma mais 

abundante, optámos por apresentar em primeiro lugar os resultados obtidos para o 

VEGFR-2.  

 

Imuno-expressão do VEGFR-2 
 

Mediante a utilização de um soro policlonal anti-VEGFR-2, que detecta a 

extremidade carboxílica deste receptor, foi identificada a presença do mesmo em 

todas as fases de desenvolvimento pulmonar estudadas. Com efeito, e ao invés do que 

se verifica em relação ao VEGF e ao VEGFR1, ao 15º dia de gestação a imuno-

expressão desta proteína é uma constante no pulmão de todos os fetos examinados. 

Nos fetos controlo, a intensidade da imunorreacção é superior à observada nos fetos 

sujeitos à influência de vitamina A (Tab. 16). Em ambos os grupos estudados, a 

expressão do VEGFR-2 é mais intensa no citoplasma das células mesenquimatosas do 

espaço intercanalicular (Figs. 67 e 68). No entanto, nos fetos submetidos ao efeito da 

vitamina A, nas zonas em que o interstício pulmonar é mais laxo, nomeadamente nos 

locais onde se esboçam os septos interlobares e interlobulares, a presença desta 

proteína é indetectável (Fig. 68).  
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 No epitélio pseudo-estratificado dos canais brônquicos, bem como no epitélio 

mais baixo dos canais de ordens subsequentes, é observável a imuno-expressão do 

VEGFR-2. Este fenómeno, porém, é apenas evidente no pulmão dos fetos controlo ao 

15º dia de gestação (Figs. 67 a 70). Por conseguinte, ainda que o padrão de expressão 

celular possa assemelhar-se em ambos os grupos, para além das diferenças de 

intensidade, há ainda a referir o menor número de células marcadas no grupo dos 

fetos que se desenvolveram sob a influência da vitamina A. As diferenças 

mencionadas, carecem contudo, de significado estatístico. 

 Durante o período canalicular, ao 16º dia de gestação, é importante referir uma 

marcada alteração no padrão de expressão do VEGFR-2 em relação ao dia precedente 

(Figs. 71 e 72). É a partir desta altura do desenvolvimento pulmonar que a expressão 

deste receptor a nível membranar se torna inequívoca (Figs. 73 e 74). Deste modo, e a 

partir desta data, a imunorreactividade para o VEGFR-2 pode ser observável quer no 

citoplasma, quer na membrana celular. 

 No pulmão dos fetos controlo com 16 dias de gestação, a imuno-expressão do 

VEGFR-2 é moderada. A presença desta proteína é visível no citoplasma de algumas 

células do epitélio de revestimento dos canais terminais. Aquando da ramificação 

destes canais, através da qual se formam os sacos aéreos imaturos, o epitélio sofre 

uma modificação abrupta, tornando-se menos alto. Nestas células, é igualmente 

patente a immunomarcação do VEGFR-2, por vezes membranar, mas também 

citoplasmática (Figs. 73 e 74). Ainda em relação à imuno-expressão do VEGFR-2 nas 

células epiteliais dos canais brônquicos ou principais, bem como nos canais médio 

calibre e das demais ordens, a marcação é escassa, estando apenas presente num 

reduzido número de células.  

 O tecido mesenquimatoso dos pulmões de fetos com 16 dias de gestação 

ostenta imunorreactividade para o VEGFR-2, havendo uma tendência para que esta se 

verifique mais a nível citoplasmático do que a nível membranar. Também no 

endotélio e no mesotélio da pleura visceral, cujo processo de organização entretanto 

se encetou, é observável a presença do VEGFR-2. Nos vasos arteriais de maior 

calibre, está igualmente presente o mesmo tipo de marcação nas células musculares da 

túnica média. 

 O resultados da imuno-expressão do VEGFR-2 quanto ao padrão de 

distribuição ao 16º dia de gestação é comum a fetos controlo e a fetos cujas mães 

foram submetidas à administração de vitamina A. Todavia, a intensidade da 
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imunomarcação é mais elevada nos fetos sujeitos à acção da vitamina A, facto este 

com tradução estatística (p=0,033; Tab. 16). 

 Conforme mencionado em capítulos anteriores, os pulmões dos fetos com 17 

dias de gestação encontram-se na fase final do período canalicular. Na maior parte 

dos fetos controlo examinados, a intensidade e a distribuição da imunorreactividade 

para o VEGFR-2 é inferior à observada no grupo submetido à administração materna 

de vitamina A (Tab. 16). A desigualdade do padrão de distribuição do VEGFR-2, 

manifesta-se tanto no componente epitelial, como no componente de origem 

mesenquimatosa. Com efeito, não só a intensidade ao 17º dia de gestação é menor nos 

fetos controlo, como também se observa um número inferior de células 

imunomarcadas nestes fetos, em comparação com os fetos sujeitos à acção da 

vitamina A (Figs. 75 e 76). 

 Ao 17º dia de gestação, a imunorreactividade para o VEGFR-2 está presente 

quer nas células epiteliais, quer nas células de origem mesenquimatosa do pulmão. O 

maior número de células positivas encontra-se nas células epiteliais que revestem a 

porção dos canais e sacos terminais e nas células endoteliais dos capilares que fazem 

protusão para os futuros espaços aéreos. É curioso verificar que há uma tendência 

para que, no grupo controlo, predomine nas células epiteliais a marcação membranar, 

enquanto que nos fetos submetidos ao efeito da vitamina A, se observam também 

muitas células com reacção citoplasmática (Fig. 76). Pese embora as diferenças 

observadas para ambos os grupos em estudo, o valor de significância obtido para este 

dia (p=0,05) não foi considerado significativo. 

 No decorrer do período sacular, ao 18º dia de gestação, persiste o padrão 

celular de imuno-expressão do VEGFR-2 mencionado para o dia anterior. É, pois, o 

parênquima sacular do pulmão que concentra a imunomarcação deste receptor (Figs. 

77 e 78). A expressão varia de ténue a moderada nos fetos controlo (Tab. 16), 

apresentando um padrão de distribuição heterogéneo. Nos fetos submetidos ao efeito 

da vitamina A, a marcação é superior e a sua distribuição mais vasta . Conquanto este 

seja o padrão de reacção predominante, é importante referir que nos fetos que 

sofreram a influência da vitamina A, o 18º dia de gestação é o que apresenta uma 

maior diversidade em relação à classificação da imunorreactividade para o 

VEGFR-2 (Tab. 16). 

 Ao nascimento, a intensidade de marcação do VEGFR-2 em recém-nascidos é 

ligeiramente superior nos animais desenvolvidos sob a acção da vitamina A (Figs. 79 
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e 80; Tab. 16). No pulmão de alguns animais controlo examinados há zonas do 

parênquima sacular em que o número de células imunomarcadas para o VEGFR-2 é 

inferior. Nos animais sujeitos ao efeito da vitamina A é observável uma imuno-

expressão intensa deste receptor no epitélio cúbico simples que reveste os bronquíolos 

(Fig. 80). Os sacos alveolares e os alvéolos primitivos exibem imunorreactividade 

para o VEGFR-2, quer nos animais controlo, quer nos animais sujeitos à influência da 

vitamina A, existindo marcação dos pneumócitos de tipo II e de tipo I, bem como das 

células endoteliais e demais células de origem mesenquimatosa (Figs. 81 e 82). 

 

 
Tabela 16: Resultados da imunorreactividade para o VEGFR-2 classificada em graus, de 
acordo com a intensidade e distribuição. 

Imunorreactividade para o VEGFR-2 

 Controlo Vitamina A 

Idade Ausente Ténue Moderada Intensa Ausente Ténue Moderada Intensa 

 0 1 2 1 0 3 1 0 

16E 0 1 4 0 0 0 1a 4a 

17E 0 3 1 0 0 0 1b 3b 

18E 0 3 2 0 0 1 2 2 

0P 0 3 1 0 0 2 2 0 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; ap=0,033; bp=0,05 vitamina vs controlo 
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Figura 67: Imagem histológica da imuno-expressão do VEGFR-2 no pulmão de um feto 
controlo ao 15º dia de gestação. A reacção é intensa e está presente nas células 
mesenquimatosas e nas células epiteliais que revestem os canais das várias ordens da árvore 
respiratória. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 68: Corte histológico de um pulmão com 15º dias de gestação, proveniente de um feto 
submetido ao efeito da vitamina A. A imunorreactividade para o VEGFR-2 é ténue e escassa. 
Estalão = 100 µm. 
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Figura 69: Aspecto da imuno-expressão do VEGFR-2 num corte histológico do pulmão de 
um feto controlo com 15 dias de gestação. Notar a marcação mais intensa no citoplasma das 
células epiteliais que revestem os canais de menor diâmetro. Estalão = 50 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 70: Imuno-expressão do VEGFR-2 num pulmão com 15 dias de gestação, proveniente 
de um feto submetido à acção da vitamina A. Observar imunorreactividade ténue para este 
receptor, presente no componente mesenquimatoso do órgão. Estalão = 50 µm.  
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Figura 71: Imagem histológica da imuno-expressão do VEGFR-2 no pulmão de um feto 
controlo ao 16º dia de gestação. A marcação é moderada e visível nos epitélio que reveste os 
canais terminais, em algumas células do epitélio brônquico e nas células mesenquimatosas. 
Estalão = 100 µm.  

 
 
 
 

 
 

Figura 72: Corte histológico de um pulmão com 16 dias de gestação, proveniente de um feto 
submetido à acção da vitamina A. A imuno-expressão do VEGFR-2 é intensa e apresenta um 
padrão de distribuição idêntico ao observado no pulmão dos fetos controlo. Estalão = 100 µm.  
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Figura 73: Aspecto da imuno-expressão do VEGFR-2 num corte histológico do pulmão de 
um feto controlo ao 16º dia de gestação. É de salientar o predomínio da marcação de tipo 
membranar no epitélio dos canais terminais. Estalão = 50 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 74: Imuno-expressão do VEGFR-2 num corte histológico de pulmão ao 16º dia de 
gestação, num feto submetido ao efeito da vitamina A, em região análoga à da figura anterior. 
Notar a existência de marcação citoplasmática e membranar. Estalão = 50 µm. 
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Figura 75: Corte histológico do pulmão de um feto controlo ao 17º dia de gestação 
imunomarcado para o VEGFR-2. A imuno-expressão é intensa e apresenta um padrão de 
distribuição com alguma heterogeneidade. Estalão = 100 µm.  

 
 
 
 
 

 
 

Figura 76: Imuno-expressão do VEGFR-2 no pulmão de feto com 17 dias de gestação, 
desenvolvido sob o efeito da vitamina A. Notar a elevada imuno-expressão deste receptor, 
presente no epitélio das várias ordens dos canais da árvore brônquica, nas células endoteliais e 
no tecido intersticial. Estalão = 100 µm.  
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Figura 77: Imagem histológica da imuno-expressão do VEGFR-2 no pulmão de um feto 
controlo com 18 dias de gestação. A imunorreactividade está presente nos sacos aéreos 
primitivos. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 78: Aspecto histológico da imuno-expressão do VEGFR-2 num pulmão com 18 dias 
de gestação, proveniente de um feto submetido à acção da vitamina A. É de salientar a 
elevada marcação das células da parede dos sacos alveolares e das células do mesotélio 
pleural. Estalão = 50 µm.  
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Figura 79: Imagem histológica do pulmão de um recém-nascido controlo, imunomarcado 
para o VEGFR-2. Observar a imunorreactividade nas células do epitélio bronquiolar e em 
algumas células dos sacos aéreos e alvéolos primitivos. Estalão = 50 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 80: Imuno-expressão do VEGFR-2 no pulmão de um recém-nascido desenvolvido sob 
o efeito da vitamina A. Notar a reacção intensa nas células do epitélio bronquiolar e a 
marcação citoplasmática das células da parede alveolar. Estalão = 50 µm. 
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Figura 81: Corte histológico do pulmão de um recém-nascido controlo. Notar o predomínio 
da  imunomarcação ténue e citoplasmática para o VEGFR-2 nas células intersticiais dos 
septos interalveolares e a marcação membranar das células endoteliais. Estalão = 50 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 82: Imagem histológica do pulmão de um recém-nascido cujo desenvolvimento 
embrionário decorreu sob a acção da vitamina A. Observar a intensa imuno-expressão 
citoplasmática do VEGFR-2 nos pneumócitos de tipo II e nas células mesenquimatosas dos 
septos interalveolares. Estalão = 50 µm. 
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Níveis de expressão genética do vegfr-2 
 

 Os níveis de expressão genética do vegfr-2 no pulmão de fetos e recém-nascidos 

pertencentes ao grupo controlo e ao grupo no qual se procedeu à administração materna 

de vitamina A, foram obtidos através do método de quantificação relativa pela RT-PCR 

em tempo real e encontram-se representados na tabela 17 e nas figuras 83, 84 e 85. 

 Durante o desenvolvimento fetal, o ARNm do vegfr-2 sofre um aumento 

progressivo no pulmão dos fetos controlo. Este fenómeno prolonga-se e é igualmente 

apreciável nos recém-nascidos (Fig. 83; Tab. 17). Por outro lado, os valores auferidos 

no grupo de fetos e recém-nascidos sujeitos à influência de vitamina A, designados por 

tratados, sofrem algumas oscilações bruscas e acentuadas, sobretudo durante o período 

canalicular e também na fase de transição do período fetal para a vida extra-uterina 

(Fig. 83; Tab. 17).  

No pulmão com 15 dias de gestação, os níveis de ARNm do vegfr-2 dos fetos 

controlo (1,54 ± 0,45) são superiores aos observados nos fetos submetidos à acção da 

vitamina A (1,05 ± 0,45), embora o valor de significância obtido (p=0,093) careça de 

significado estatístico. A partir do 15º dia, e nos períodos posteriores do 

desenvolvimento pulmonar, o padrão de expressão do vegfr-2 inverte-se e são os fetos 

submetidos à acção da vitamina A que apresentam os valores mais elevados (Fig. 83). 

Assim, ao 16º dia de gestação, apesar de se verificar um aumento da expressão 

pulmonar do referido gene em ambos os grupos em estudo, o valor obtido nos fetos a 

cujas mães foi administrado vitamina A (3,7 ± 0,52, Tab. 17) difere, de forma 

significativa (p<0,0001), do observado nos congéneres pertencentes ao grupo controlo. 

Nos pulmões dos fetos com 17 dias de gestação, dia este que no nosso estudo 

representa a fase final do período canalicular, os transcritos do vegfr-2 sofrem um 

aumento brusco, quer em fetos controlo, quer em fetos submetidos à acção da vitamina 

A. De facto, os valores do grupo controlo (9,14 ± 0,98, Tab. 17) atingem quase o triplo 

dos observados no dia anterior. Nos fetos a cujas mães foi administrada vitamina A a 

diferença é ainda maior, uma vez que os valores obtidos (15,85 ± 1,88) mais do que 

triplicam em relação ao dia antecedente (Tab. 17). Como consequência deste aumento, 

observa-se também no 17º dia de gestação uma diferença significativa entre ambos os 

grupos estudados (p<0,0001). 
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Porém, no período sacular, ao 18º dia de gestação, o vegfr-2 apresenta níveis 

idênticos de expressão pulmonar nos dois grupos em estudo (31,7 ± 3,32 para o grupo 

controlo e 31,74 ± 3,27 para o grupo de submetidos ao efeito da vitamina A). Apesar 

dos valores obtidos constituírem um aumento em relação ao 17º dia de gestação nos 

dois grupos estudados, a proporção desse aumento é ligeiramente superior nos fetos 

controlo (Tab. 17). 

Os níveis de ARNm do vegfr-2 continuam elevados no dia de nascimento, que 

se caracteriza, nos recém-nascidos cujas mães receberam vitamina A, por um aumento 

expressivo (p<0,0001) dos valores obtidos (80,8 ± 6,27, Tab. 17), representando quase o 

triplo dos auferidos no último dia de gestação. No grupo de recém-nascidos controlo 

observa-se também um aumento da expressão do vegfr-2 relativamente ao dia antenatal, 

mas, apesar de significativa (p=0,005), a diferença é bastante menor do que a registada 

nos congéneres submetidos à acção da vitamina A (Fig. 83). Aliás, como se pode 

facilmente deduzir da análise da tabela 18, quando se comparam os valores dos 

consecutivos dias em estudo, verifica-se que a variação diária da expressão do vegfr-2 é 

significativa ao longo de todo o período estudado. No entanto, os valores de 

significância nos indivíduos controlo são inferiores aquando da transição do período 

pseudoglandular para o período canalicular (p=0,003) e, consoante o já mencionado, na 

fase de transição da vida fetal para a neonatal. 

Uma vez que as amostras de pulmão provinham de indivíduos de ambos os 

sexos, colhidos em igual número para todos os dias em estudo, procedeu-se também à 

análise de variância para averiguar se poderiam existir diferenças na expressão do vegfr-

2 relativamente ao sexo, contudo as mesmas não foram detectadas (Figs. 84 e 85). 

 

Tabela 17: Níveis de expressão genética do vegfr-2, determinada por RT-PCR em tempo real, 
em animais controlo e animais cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A, 
quantificação relativa por normalização com o controlo interno hprt. 

 vegfr-2  
χ ± (DP)

Idade Controlo Vitamina A 
15E 1,54 (0,45) 1,05 (0,45) 
16E 2,36 (0,25)   3,70 (0,52) a 
17E 9,14 (0,98)  15,85 (1,88) a 
18E               31,70 (3,32) 31,74 (3,27) 
0P               46,30 (9,56)   80,80 (6,27) a 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; a p<0,0001 (vitamina vs controlo)  
χ: Média; DP: Desvio Padrão  
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Figura 83: Níveis de expressão genética do vegfr-2 durante o período fetal e recém-nascidos 
pertencentes ao grupo controlo e ao grupo cujas mães foram submetidas à administração de 
vitamina A. Em a p<0,0001, vitamina vs controlo. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 84: Níveis de expressão genética do vegfr-2 em fetos e recém-nascidos pertencentes ao 
grupo controlo. Não foram observadas diferenças com significado estatístico.  
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Figura 85: Níveis de expressão genética do vegfr-2 em fetos e recém-nascidos cujas mães 
foram submetidas à administração de vitamina A. Não foram observadas diferenças com 
significado estatístico.  
 
 
 
Tabela 18: Nível de significância estatística relativamente à expressão genética do vegfr-2 em 
dias consecutivos em indivíduos controlo e indivíduos cujas mães foram submetidas a 
administração de vitamina A. 

 Nível de significância estatística (p) 
Idade Controlo Vitamina A 

15E vs 16E 0,003 <0,0001 
16E vs 17E <0,0001  <0,0001 
17E vs 18E <0,0001 <0,0001 

               18E vs 0P 0,005 <0,0001 
E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida 

 
 
 

Imuno-expressão do VEGFR-1 
 
 Para a imuno-expressão do VEGFR-1 ao longo dos diferentes períodos de 

desenvolvimento do pulmão utilizou-se um soro policlonal que identifica a extremidade 

carboxílica do receptor. Nos estadios mais precoces, especialmente durante o período 

pseudoglandular mas também na fase inicial do período canalicular, a expressão deste 

receptor está ausente ou é fraca em grande parte dos fetos examinados 

(Fig. 86; Tab. 19). 
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Ao 15º dia de gestação, quando presente, a imunomarcação do VEGFR-1 é 

visível no citoplasma de algumas células do epitélio cilíndrico estratificado ou pseudo-

estratificado que reveste os canais brônquicos, sendo também detectada nas células 

cilíndricas ou cúbicas que constituem, respectivamente, o epitélio de revestimento dos 

canais secundários e terminais No tecido mesenquimatoso pode igualmente observar-se 

a expressão deste receptor (Fig. 87). Ainda ao 15º dia de gestação, é de referir que nos 

pulmões dos fetos sujeitos à acção da vitamina A se observa uma imunomarcação ténue, 

quer em termos de intensidade, quer em termos de distribuição. É a região subpleural 

que concentra o maior número de células positivas, fenómeno este que não ocorre nos 

fetos controlo. 

 Ao 16º dia de gestação, o grau de imunorreactividade pulmonar para o 

VEGFR-1 é bastante variável em ambos os grupos em estudo, sendo mais reduzido nos 

fetos controlo do que naqueles sujeitos à influência da vitamina A (Tab. 19). Nos fetos 

controlo, a imuno-expressão predomina nas células mesenquimatosas do interstício 

intercanalicular, sobretudo nas zonas onde o tecido é mais laxo, bem como nas células 

endoteliais (Fig. 88). Nos casos em que o grau de imuno-expressão é moderado, a 

positividade para este receptor estende-se igualmente às células de revestimento do 

epitélio canalicular. 

 No pulmão dos fetos submetidos à acção da vitamina A, ao 16º dia de gestação, 

observa-se uma imunomarcação do VEGFR-1 moderada a intensa 

(Tab. 19). Esta é visível por todo o parênquima pulmonar, tanto em células epiteliais, 

como em células de origem mesenquimatosa, tendo, por isso, uma distribuição mais 

abundante do que nos fetos controlo. De facto, no epitélio de revestimento desde os 

canais brônquicos, passando pelos canais das ordens subsequentes, até ao epitélio mais 

baixo dos sacos aéreos primitivos, pode observar-se um elevado número de células 

imunoreactivas para o VEGFR-1 (Fig. 89). As células musculares lisas da túnica média 

dos vasos arteriais de maior calibre, as células endoteliais e as células mesoteliais da 

pleura visceral, exibem ainda o mesmo tipo de positividade. 

 Tal como foi referido em relação ao VEGFR-2, é durante o período canalicular, 

a partir do 16º dia de gestação, que o padrão de imuno-expressão pulmonar do 

VEGFR-1 sofre uma alteração significativa, pois a presença deste receptor passa a ser 

visível não só no citoplasma, mas também na membrana celular. 

 Na fase canalicular tardia, ao 17º dia de gestação, o número de células que 

exprimem o VEGFR-1, bem como a intensidade dessa mesma expressão sofrem um 
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aumento notório (Tab. 19). Tal facto, especialmente em relação aos fetos controlo, 

representa uma alteração relevante em relação ao padrão de imunorreactividade 

observado nos períodos de desenvolvimento anteriores. Há um considerável número de 

células do epitélio de revestimento canalicular imunomarcadas (Figs. 90 e 91), mas é no 

dos sacos terminais, quer nas células epiteliais, quer nas células de origem 

mesenquimatosa dos respectivos septos (Figs. 92), que se encontra maior marcação do 

VEGFR-1. Não obstante, nos fetos sujeitos ao efeito da vitamina A a intensidade de 

marcação é superior, e a sua distribuição mais abundante, havendo mesmo uma 

diferença com significado estatístico (p=0,028; Tab. 19) entre ambos os grupos 

em estudo. 

 No último dia do desenvolvimento fetal, 18º dia de gestação, o padrão de 

imunorreactividade pulmonar para o VEGFR-1 é idêntico ao descrito ao 17º dia de 

gestação (Tab. 19). Tal aspecto é aliás comprovado por os valores de significância 

estatística serem iguais para os dois grupos estudados nesses dias (p=0,028; Tab. 19). 

Existem, todavia, diferenças subtis que devem ser registadas. Com efeito, nos fetos 

controlo, há uma tendência para uma predominância da marcação membranar em 

detrimento da citoplasmática (Fig. 93). Por outro lado, nos pulmões de fetos submetidos 

à influência de vitamina A (Fig. 94), pode observar-se um equilíbrio entre a marcação 

citoplasmática e membranar (Fig. 95). No entanto, pode constatar-se que em alguns dos 

fetos examinados, o padrão de distribuição da imuno-expressão não é homogéneo, pois, 

no centro dos lobos pulmonares o número de células positivas para este receptor é 

menor do que o observado nas regiões mais periféricas do órgão. 

 Ao nascimento, na maioria dos animais, o pulmão exibe um grau moderado de 

imunorreactividade para o VEGFR-1 (Tab. 19). Em concordância com o mencionado 

para os últimos dias de desenvolvimento fetal, são as populações celulares da região 

sacular, isto é, os sacos alveolares e os alvéolos imaturos, que detêm a quase 

exclusividade da expressão deste receptor. Deve-se igualmente assinalar a presença de 

imunomarcação em algumas células do epitélio de revestimento bronquiolar (Figs. 96 e 

97), nas células musculares lisas da túnica média dos vasos arteriais de médio e grande 

calibre, e no mesotélio pleural. Nos animais controlo, a intensidade de imuno-expressão, 

bem como o número de células imunorreactivas, é ligeiramente inferior à observada nos 

animais submetidos à influência da vitamina A (Fig. 98). Nestes, é de referir que, ao 

invés de que se verifica no último dia de desenvolvimento fetal, parece haver um 
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predomínio da expressão citoplasmática em relação à membranar, especialmente nas 

células de origem mesenquimatosa dos septos intersaculares e alveolares (Fig. 99). 

  

Tabela 19: Resultados da imunorreactividade para o VEGFR-1 classificada em graus, de 
acordo com a intensidade e distribuição. 

Imunorreactividade para o VEGFR-1 

 Controlo Vitamina A 

Idade Ausente Ténue Moderada Intensa Ausente Ténue Moderada Intensa 

15E 2 2 1 0 2 2 1 0 

16E 2 1 2 0 1 0 2 2 

17E 0 0 4 0 0 0 1 3a 

18E 0 0 4 0 0 0 1 3a 

0P 0 1 3 0 0 0 4 0 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; ap=0,028 vitamina vs controlo 
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Figura 86: Corte histológico de um pulmão controlo ao 15º dia de gestação. Notar a ausência 
de qualquer imunorreactividade para o VEGFR-1. Estalão = 100 µm. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 87: Imagem histológica da imuno-expressão do VEGFR-1 no pulmão ao 15º dia de 
gestação, num feto sujeito à influência da vitamina A. A marcação, presente nas células 
mesenquimatosas e em algumas células epiteliais, é ténue. Estalão = 100 µm. 
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Figura 88: Imuno-expressão do VEGFR-1 no pulmão de um feto controlo ao 16º dia de 
gestação. Observar o padrão ténue mas homogéneo da reacção nas células mesenquimatosas e 
nas células epiteliais que revestem a porção canalicular do pulmão. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 89: Corte histológico de um pulmão com 16 dias de gestação, proveniente de um feto 
submetido ao efeito da vitamina A. A imuno-expressão do VEGFR-1 é intensa e abundante, 
quer no componente epitelial, quer no componente mesenquimatoso. Estalão = 100 µm. 
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Figura 90: Imagem histológica da imuno-expressão do VEGFR-1 no pulmão de um feto 
controlo com 17 dias de gestação. Notar o aumento da intensidade e do número de células 
imunomarcadas em relação ao observado ao 16º dia de gestação. Estalão = 100 µm. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 91: Imuno-expressão do VEGFR-1 num pulmão com 17 dias de gestação, proveniente 
de um feto submetido à acção da vitamina A. Observar a elevada imunorreactividade para 
este receptor, presente no epitélio das várias ordens dos canais da árvore brônquica e no 
componente mesenquimatoso do órgão. Estalão = 100 µm.  
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Figura 92: Aspecto da imuno-expressão do VEGFR-1 no pulmão de um feto controlo com 17 
dias de gestação onde se observa a marcação membranar de algumas células do epitélio de 
revestimento dos canais e sacos terminais. Estalão = 50 µm.  

 
 
 
 
 

 
 

Figura 93: Imuno-expressão do VEGFR-1 num pulmão de um feto controlo com 18 dias de 
gestação. Presença de imunorreactividade nas células dos septos intersaculares, nas células 
endoteliais e nas células musculares lisas da parede vascular. Estalão = 50 µm.  
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Figura 94: Corte histológico de um pulmão ao 18º dia de gestação, proveniente de um feto 
submetido à acção da vitamina A. O padrão de imuno-expressão do VEGFR-1 é moderado, 
observando-se uma marcação predominante nas células da região sacular e da parede 
vascular. Estalão = 100 µm.  
 
 
 
 

 
 

Figura 95: Imagem histológica da imuno-expressão intensa do VEGFR-1 num pulmão com 
18 dias de gestação, proveniente de um feto sujeito à influência da vitamina A. Notar a 
imunorreactividade no citoplasma e membrana das células epiteliais e nas células endoteliais. 
Estalão = 50 µm.  
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Figura 96: Imuno-expressão do VEGFR-1 no pulmão de um recém-nascido controlo. A 
marcação é moderada e está patente nas células epiteliais dos canais bronquiolares terminais e 
nas células que constituem a parede dos alvéolos primitivos. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 97: Imagem histológica do pulmão de um recém-nascido desenvolvido sob o efeito da 
vitamina A. O padrão da imunorreactividade para o VEGFR-1 é moderado e idêntico ao 
observado nos animais controlo. Estalão = 100 µm. 
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Figura 98: Corte histológico do pulmão de um recém-nascido controlo. A imunomarcação 
para o VEGFR-1 na parede alveolar é moderada e de tipo membranar. Estalão = 50 µm. 

 
 
 

 
 

Figura 99: Aspecto da imuno-expressão do VEGFR-1 no pulmão de um recém-nascido cujo 
desenvolvimento embrionário decorreu sob a acção da vitamina A. É de salientar o 
predomínio da marcação citoplasmática, quer nos pneumócitos de tipo II, quer nas células 
mesenquimatosas dos septo interalveolar. Estalão = 50 µm. 
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Níveis de expressão genética do vegfr-1 
 

 A determinação dos valores de ARNm do vegfr-1 no pulmão de animais 

controlo e animais desenvolvidos sob o efeito da administração de vitamina A, está 

indicada na tabela 20 e nas figuras 100, 101 e 102. Como já era de prever pelos 

ensaios da PCR convencional e em tempo real, verificámos que o vegfr-1 apresenta 

níveis de expressão muito inferiores aos apurados para o vegfr-2 ao longo de todos os 

períodos de desenvolvimento estudados (Tabs. 17 e 20). 

 O desenvolvimento fetal é caracterizado por um aumento gradual e sustentado 

dos níveis de ARNm do vegfr-1 em ambos os grupos estudados. Não obstante, é no 

grupo de fetos submetidos à acção da vitamina A que as modificações se revelam 

mais acentuadas (Fig. 100).  

 Ao 15º dia de gestação, a expressão pulmonar do vegfr-1 é muito reduzida, 

pois os transcritos deste gene, em fetos controlo e fetos suujeitos à acção da vitamina 

A, atingem apenas valores relativos da ordem de 0,01. Apesar de em fetos controlo 

com 16 dias de gestação se verificar um aumento da quantidade de transcritos, os 

valores apurados (0,013 ± 0,005) não são significativos (Tab. 20). O mesmo não se 

aplica aos fetos a cujas mães foi administrada vitamina A, nos quais o aumento 

representa uma duplicação dos valores do dia antecedente (Tab. 20). Como tal, a 

administração materna de vitamina A traduz-se numa alteração significativa 

(p<0,0001) dos níveis de expressão do vegfr-1 durante o período canalicular do 

desenvolvimento pulmonar. 

 Os resultados da quantificação relativa do ARNm do vegfr-1 durante a fase 

final do período canalicular, revelaram um aumento da transcrição do gene, tanto no 

grupo controlo como no grupo dos fetos submetidos à acção da vitamina A. Deste 

modo, pode verificar-se que ao 17º dia de gestação, os pulmões dos fetos controlo 

triplicam a expressão do vegfr-1 em relação ao dia antecente, enquanto que nos fetos 

sujeitos à influência da vitamina A o aumento é ainda maior (Tab. 20). A transcrição 

do gene sofre ainda um incremento no início do período sacular, 18º dia de gestação, 

dia este em que se registam os valores mais elevados de todo o período em estudo, 

0,22 ± 0,04 para os fetos controlo e 0,49 ± 0,14 para os fetos submetidos à acção da 

vitamina A. É de salientar que ao 17º e 18º dias de gestação, os valores apurados nos 

fetos a cujas mães foi administrada vitamina A diferem de forma significativa 

(p=0,001 ao 17º dia e p<0,0001 ao 18º dia) dos obtidos para os fetos controlo. 
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 No dia do nascimento, os níveis de ARNm do vegfr-1 sofrem um declínio 

expressivo em relação ao último dia de gestação (Tabs. 20 e 21). Com efeito, no 

pulmão de fetos controlo, a expressão do vegfr-1 é de 0,05 ± 0,009, valor este cerca de 

4 vezes inferior ao obtido ao 18º dia do desenvolvimento fetal. O decréscimo é ainda 

mais acentuado nos fetos tratados, em que os valores apurados são cerca de 6 vezes 

inferiores aos observados no dia antenatal, 18º dia de gestação (Fig. 100). Não 

obstante esta diminuição, a quantidade de transcritos do vegfr-1 persiste mais elevada 

no grupo de recém-nascidos submetidos à acção da vitamina A, embora neste dia a 

diferença em relação aos recém-nascidos controlo careça de representatividade 

estatística. 

 Relativamente às expressão pulmonar do vegfr-1 em dias consecutivos, 

constata-se que, à excepção da transição do período pseudoglandular para o período 

canalicular (15º e 16º dias de gestação), observaram-se diferenças com significância 

estatística em todos estudados (p<0,0001; Tab. 21). 

 Quanto à possível existência de diferenças nos níveis pulmonares de ARNm 

do vegfr-1 relativamente ao sexo, verifica-se que, ao contrário do que ocorre com a 

expressão do vegfr-2, parece haver uma tendência para que os indivíduos do sexo 

feminino apresentem valores superiores, sobretudo no grupo controlo (Figs. 101 e 

102) . De facto, ao 17º dia de gestação e em recém-nascidos, os valores obtidos para 

ambos os sexos diferem de forma significativa (p=0,047). Nos fetos que se 

desenvolveram sob a influência da vitamina A, a diferença entre sexos não se observa, 

embora ocorra em recém-nascidos, onde o valor auferido é também mais elevado nos 

animais do sexo feminino (p=0,003). 

 O teste de correlação de Pearson revelou a existência de uma correlação 

positiva entre os níveis de expressão do vegfr-1 e do vegfr-2, sendo o respectivo 

coeficiente de +0,263 e a significância de 0,042. 
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Tabela 20: Níveis de expressão genética do vegfr-1, determinada por RT-PCR em tempo 
real, em indivíduos controlo e indivíduos cujas mães foram submetidas à administração de 
vitamina A, quantificação relativa por normalização com o controlo interno hprt. 

 vegfr-1 
χ ± (DP)

Idade Controlo Vitamina A 
15E 0,010 (0,000) 0,010 (0,000) 
16E 0,013 (0,005)   0,026 (0,005) a 
17E 0,040 (0,009) 0,150 (0,01) b 
18E             0,220 (0,04) 0,490 (0,14) a 
0P 0,050 (0,009)         0,080 (0,04) 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; a p=0,001; b p<0,0001 vitamina vs controlo 
χ: Média; DP: Desvio Padrão  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 100: Níveis de expressão genética do vegfr-1 em fetos e recém-nascidos pertencentes 
ao grupo controlo e ao grupo cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A. 
Em a p=0,001 e em b p<0,0001, vitamina vs controlo. 
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Figura 101: Níveis de expressão genética do vegfr-1 em fetos e recém-nascidos pertencentes 
ao grupo controlo. Em a p=0,047, sexo feminino vs sexo masculino.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 102: Níveis de expressão genética do vegfr-1 em fetos e recém-nascidos cujas mães 
foram submetidas à administração de vitamina A. Em a p=0,003, sexo feminino vs sexo 
masculino.  
 



 

 201 

 
 
 
Tabela 21: Nível de significância estatística relativamente à expressão genética do vegfr-1 
em dias consecutivos em indivíduos controlo e indivíduos cujas mães foram submetidas à 
administração de vitamina A. 

 Nível de significância estatística (p) 
Idade Controlo Vitamina A 

15E vs 16E NS <0,0001 
16E vs 17E <0,0001  <0,0001 
17E vs 18E <0,0001 <0,0001 

               18E vs 0P <0,0001 <0,0001 
E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida; NS: não significativo 

 
 
 

Discussão 
 

Como já foi mencionado em capítulos anteriores, durante o desenvolvimento 

pulmonar há, em redor da árvore brônquica em formação, uma mesoderme muito 

celular, na qual ocorrem vários processos de diferenciação citológica. Entre estes, e 

desde as fases mais precoces da morfogénese pulmonar, assume particular 

importância a diferenciação de células mesenquimatosas em células endoteliais (Gebb 

e Shannon, 2000; Schachtner et al., 2000). Nos mamíferos, tal culmina na 

constituição de uma rede vascular extremamente complexa, em íntima associação 

com a árvore respiratória, que continua o seu desenvolvimento até depois do 

nascimento, num processo que se prolonga desde alguns meses até vários anos de 

vida, dependendo da espécie em causa. O VEGFR-2 e o VEGFR-1 são essenciais para 

a activação das vias de sinalização envolvidas neste fenómeno (Jones e Reid, 2004). 

Em murganhos com três dias de vida aos quais foi administrada dexametasona 

observou-se a inibição da septação alveolar devido a um bloqueio da angiogénese 

associado à sub-expressão do VEGFR-2. Contudo, a administração concomitante de 

ácido retinóico preveniu este efeito, ao aumentar os níveis de expressão do gene e 

também da proteína (Clerch et al., 2004). Num modelo experimental de 

broncodisplasia pulmonar (BPD), obtido através da utilização de um inibidor 

selectivo do VEGFR-2, a ligação funcional entre o metabolito activo da vitamina A e 

o VEGFR-2 foi também confirmada pela recuperação do normal processo de 

alveolização após o tratamento com ácido retinóico (Cho et al., 2005). É importante 

realçar que, em ambos os estudos referidos, foram utilizados murganhos com três dias 
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de vida, aos quais se procedeu à administração quer do inibidor selectivo do VEGFR-

2, quer do ácido retinóico, ou seja, já no decorrer do período de alveolização. No 

nosso trabalho, a administração de vitamina A ocorreu ainda durante a gestação, de 

forma a poder avaliar quais os efeitos deste composto sobre o VEGFR-2 e também do 

VEGFR-1 numa fase mais precoce do desenvolvimento pulmonar. Os resultados 

revelaram que, quer os transcritos, quer as respectivas proteínas são alvo de 

modificação por influência da vitamina A. 

No nosso estudo, verificou-se um aumento progressivo e sustentado dos níveis 

de expressão do vegfr-2, que se traduziu por equivalente aumento da proteína do 

respectivo gene ao longo do processo de maturação pulmonar. Estes resultados estão 

de acordo com os mencionados por Bhatt e colaboradores (2000), que referiram o 

aumento dos transcritos do vegfr-2 desde o 13º dia de gestação até ao estado adulto 

nos pulmões de murganho. No rato, foi igualmente demonstrada uma tendência 

similar em relação aos transcritos do referido gene (Mager et al., 2007). Todavia, em 

relação ao próprio receptor, ou seja, à proteína, os trabalhos efectuados com recurso à 

técnica de imuno-histoquímica, revelaram que a expressão desta é mais intensa nos 

dois dias que antecedem o nascimento e em recém-nascidos do que no pulmão do 

animal adulto (Marszalek et al., 2001). É contudo de referir que o estudo pré-natal 

realizado por estes investigadores contemplou apenas os três últimos dias de gestação.  

Os padrões de intensidade e distribuição da imunorreactividade pulmonar do 

VEGFR-2 nos dias por nós examinados foram mais elevados ao 15º e 16º dias de 

gestação no grupo de animais controlo, observação esta em concordância com os 

resultados de Yamamoto e colaboradores (2007), realizados na mesma espécie e 

estirpe. Os mesmos autores referem ainda o aumento dos níveis de expressão do 

vegfr-2 no período decorrente entre os 14,5º e os 16,5º dias de gestação, também em 

consonância com os dados obtidos no nosso estudo. A administração de vitamina A 

acentuou este efeito, dado que nos pulmões dos fetos com 16 dias de gestação 

pertencentes ao grupo de animais submetidos à acção da vitamina A a diferença em 

relação aos animais controlo atingiu valores com significado estatístico, quer em 

relação aos parâmetros de imuno-expressão, quer em relação à quantidade de 

transcritos do vegfr-2. 

Ao contrário dos resultados por nós obtidos e aos trabalhos efectuados em rato 

(Mager et al., 2007), Yamamoto e colaboradores (2007) referem um decréscimo dos 

transcritos do vegfr-2 no período entre os 17,5º e os 18,5º dias de gestação, bem a 
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diminuição do número de células positivas para este receptor. Quanto a este aspecto, é 

de salientar que no nosso estudo, no grupo dos animais controlo, os padrões de 

intensidade e a distribuição da imuno-marcação sofreram igualmente um declínio 

durante o referido período. Pelo contrário, nos fetos com 17 dias de gestação 

desenvolvidos sob influência da vitamina A, persistem elevados os padrões de 

intensidade e distribuição da imunorreactividade para o VEGFR-2, assim como a 

quantidade dos respectivos transcritos. O mesmo pode ainda ser observado em recém-

nascidos, alcançando-se também, no grupo de animais sujeitos ao efeito da vitamina 

A, resultados que diferem significativamente dos apurados nos congéneres do grupo 

controlo. 

Cho e colaboradores (2005) demonstraram que o ácido retinóico induz a 

proliferação de células percursoras das células endoteliais isoladas a partir do pulmão 

fetal, efeito este dependente da dose e mediado pelo VEGFR-2. Um estudo recente 

revelou ainda que o ácido trans-retinóico provoca um aumento dos transcritos do 

VEGFR-2 nas células endoteliais da veia umbilical humana (Saito et al., 2007). Estes 

resultados, bem como os por nós obtidos sugerem que a vitamina A, através do ácido 

retinóico, é responsável pelo aumento da síntese do VEGFR-2 nas células endoteliais 

do pulmão. Se a vitamina A tem um efeito análogo sobre o componente epitelial 

endodérmico do pulmão é um facto que necessita de estudos adicionais para ser 

devidamente esclarecido, no entanto, é de salientar que as observações morfológicas 

do nosso estudo assim o parecem indicar. 

A vitamina A parece assim contribuir para a proliferação, sobrevivência e 

migração das células endoteliais, processos estes decorrentes da activação do 

VEGFR-2, especialmente durante a fase inicial do período canalicular (16º dia de 

gestação). Neste período também se verifica uma elevada disponibilidade de ligando, 

VEGF, em consequência da administração de vitamina A. A elevada expressão do 

VEGFR-2 persiste até ao 17º dia de gestação e está presente igualmente em recém-

nascidos submetidos ao efeito da vitamina A, contudo a amplitude dos efeitos 

mediados pelo VEGF deverá ser menor, dado que nestes dias não se registaram 

concentrações pulmonares de VEGF superiores às dos animais controlo. 

Apesar de ter sido já demonstrada a presença do VEGFR-2 nas células 

epiteliais do pulmão fetal (Brown et al., 2001; Raoul et al., 2004), a importância 

funcional do receptor nestas células está ainda por esclarecer. A mesma poderá estar 

relacionada com a existência de um mecanismo de regulação autócrino da síntese do 
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VEGF pelas células epiteliais que actuará de forma coordenada, no tempo e no 

espaço, com a acção parácrina exercida por este factor de crescimento sobre as células 

endoteliais. De facto, no pulmão, o VEGF produzido pelas células epiteliais tem um 

efeito parácrino sobre as células endoteliais, que, por seu turno, influenciam a 

morfogénese epitelial, mecanismos estes mediados pelo VEGFR-2 (Del Moral et al., 

2006). 

Diversos estudos documentam as consequências da inibição do VEGFR-2 

durante o desenvolvimento pulmonar. Com efeito, a neutralização deste receptor em 

recém-nascidos, através de um inibidor específico, tem como consequência, além da 

redução do número de vasos, uma diminuição do peso relativo do pulmão e uma 

deficiente alveolização (Jakkula et al., 2000). Ao utilizar o mesmo composto inibidor, 

Le Cras e colaboradores (2002) verificaram que as alterações descritas são 

irreversíveis e se manifestam no adulto pela presença de um reduzido número de 

alvéolos e de hipertensão pulmonar. No adulto, por sua vez, o bloqueio do VEGFR-2 

por um elevado período de tempo resulta num aumento da apoptose a nível dos septos 

pulmonares, com estabelecimento de um marcado padrão enfisematoso (Kasahara et 

al., 2000).  

Os estudos mencionados no parágrafo anterior foram efectuados durante a fase 

de alveolização ou em adultos, contudo, a relevância funcional do papel do VEGFR-2 

durante as fases mais precoces do desenvolvimento pulmonar é reforçada ainda pelo 

facto dos níveis do receptor se encontrarem diminuídos em pulmões hipoplásicos 

desde o período pseudoglandular até ao período alveolar (Chinoy et al., 2002). Por 

outro lado, em recém-nascidos submetidos a condições de hiperóxia observa-se uma 

inibição do processo de septação alveolar, situação esta em que os pulmões ostentam 

um padrão lesional semelhante ao da broncodisplasia pulmonar, acompanhado por 

uma diminuição dos teores do VEGF e VEGFR-2 (Bland et al., 2007a; Bland et al., 

2007b; Balasubramaniam et al.,  2007). 

Como se pode inferir pelo exposto, os sinais enviados pelas células endoteliais 

revelam-se cruciais para os processos de maturação e morfogénese epitelial, tal como 

tinha sido inicialmente postulado nos trabalhos de Schawrz e colaboradores (2000), 

em que a utilização de um composto anti-angiogénico teve como consequência não só 

o bloqueio da angiogénese no pulmão fetal, mas também um bloqueio da 

morfogénese epitelial das vias respiratórias.  
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Relativamente aos efeitos da inibição do VEGFR-2 nas células endoteliais do 

pulmão, quando esta inibição está associada a condições crónicas de hipóxia, impede 

a proliferação destas células e provoca hipertensão pulmonar (Taraseviciene-Stewart 

et al., 2001). Por outro lado, um estudo recente veio sugerir que o aumento da 

expressão do VEGFR-2 nas células endoteliais e nas células musculares lisas dos 

vasos pulmonares, em consequência da administração antenatal de betametasona, 

poderá estar na base da aceleração do normal processo de diminuição da espessura da 

túnica média das artérias pulmonares, contribuindo assim para minorar o risco de 

desenvolvimento de hipertensão pulmonar nos prematuros (Roubliova et al., 2008).  

No nosso trabalho, a imuno-expressão do VEGFR-1 nos pulmões fetais de 

ambos os grupos em estudo foi, sobretudo no período pseudoglandular e fase inicial 

do período canalicular, muito inferior à do VEGFR-2. Esta diferença está reflectida 

igualmente nos níveis de expressão do vegfr-1 que são também muito reduzidos, 

quando comparados com os do vegfr-2, não só durante os períodos mencionados, 

como em todas as fases estudadas. As nossas observações estão de acordo com as 

efectuadas por Yamamoto e colaboradores (2007), que, tal como no nosso estudo, 

referem o aumento continuado do número de células imunorreactivas para este 

receptor, acompanhado do aumento dos respectivos transcritos ao longo da gestação 

no murganho, salientando também a disparidade, em termos quantitativos, entre os 

níveis de expressão de ambos os receptores. 

Nos recém-nascidos, os padrões de intensidade e distribuição da 

imuno-expressão pulmonar do VEGFR-1 são moderados, contudo, a quantidade de 

transcritos do respectivo gene sofre, neste dia, um declínio acentuado face aos 

observados no dia que antecede o nascimento, aproximando-se dos valores 

observados ao 17º dia de gestação. Estas observações são idênticas às registadas nos 

primatas, nos quais o valor mais elevado da quantidade de transcritos do vegfr-1 

(Maniscalaco et al., 2002), bem como da proteína (Asikainen et al., 2005a,b), 

ocorrem poucos dias antes do nascimento, havendo um decréscimo dos mesmos no 

pulmão dos neonatos.  

 Relativamente à imuno-expressão do receptor, os nossos resultados 

assemelham-se aos de Marszalek e colaboradores (2001), efectuados em rato, na 

medida em que estes investigadores mencionam a presença de uma imunomarcação 

equivalente nos últimos dias do desenvolvimento fetal, mas referem um aumento de 

imunorreactividade do VEGFR-1 no primeiro dia de vida. Estes resultados contrastam 
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com os de Mager e colaboradores (2007) quanto aos níveis de expressão pulmonar do 

vegfr-1, cujo estudo, na mesma espécie, decorreu desde o 15º dia de gestação até ao 

animal adulto. Os valores dos transcritos do vegfr-1 apresentados no presente trabalho 

aumentam progressivamente com a idade e em paralelo com o aumento dos 

transcritos do vegf e do vegfr-2.  

É ainda de salientar que, embora um dos estudos anteriores se refira ao 

complexo proteico do receptor e o outro unicamente aos transcritos do gene que o 

codifica, ambos foram efectuados na mesma espécie, o rato. 

Face ao exposto no parágrafo anterior, verifica-se pois uma discrepância de 

resultados quanto à expressão proteica do VEGFR-1, e dos transcritos do gene que o 

codifica. Esta que poderá ser atribuível, pelo menos em parte, às diferentes 

metodologias utilizadas e a possíveis diferenças inter-espécies. De um modo geral, no 

nosso estudo ocorreu uma coincidência entre os níveis de expressão genética e a 

expressão proteica, detectada através da metodologia de imuno-histoquímica, quer em 

relação ao VEGFR-1, quer em relação ao VEGFR-2. 

A administração pré-natal de vitamina A provocou um aumento significativo 

dos transcritos pulmonares do vegfr-1 ao 16º, 17º e 18º dias de gestação, que se 

reflectiu numa diferença, também com significado estatístico, da imuno-expressão 

deste receptor ao 17º e 18º dias de gestação. Dado que, conforme foi descrito no 

capítulo II, uma das principais funções do VEGFR-1 é a modelação do crescimento 

vascular, quer através do controlo do índice mitótico das células endoteliais (Kearney 

et al., 2002), quer através da regulação precisa dos locais de brotamento e ramificação 

vasculares (Kearney et al., 2004), parece existir pois, nos dias 17º e 18º, uma 

intensificação destes processos.  

Para melhor clarificar os efeitos do aumento do VEGFR-1 no pulmão, os 

resultados obtidos devem ser analisados em conjunto com os do VEGF e os do 

VEGFR-2, nos dias em causa. Assim, durante o período canalicular (16º e 17º dias de 

gestação) pode constatar-se que, mercê da influência da vitamina A, há uma grande 

disponibilidade de ligando (VEGF) para ambos os receptores, cuja expressão também 

se encontra aumentada. É de recordar que, como foi referido no capítulo I, durante o 

desenvolvimento pulmonar fetal, é no período canalicular que se regista uma maior 

actividade angiogénica, actividade essa que, como sugerem os nossos resultados, 

sofre um incremento devido à acção da vitamina A. No início do período sacular, 18º 

dia de gestação, verifica-se nos fetos tratados uma elevada expressão do VEGF e do 
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VEGFR-1, enquanto que a expressão do VEGFR-2 é semelhante à dos fetos controlo. 

Esta circunstância indica que, nos pulmões dos fetos sujeitos à influência da vitamina 

A, vai predominar o efeito do VEGFR-1. Como tal, há uma supressão da proliferação 

endotelial induzida pelo VEGFR-2 e o elevado número de células endoteliais 

entretanto produzido durante o período canalicular irá, no dia que antecede o 

nascimento, organizar-se e dar origem a vasos funcionais mediante a interacção do 

VEGF com o VEGFR-1. 

Tendo em conta os resultados e os pressupostos acima mencionados, a 

administração antenatal de vitamina A parece contribuir para o aumento da actividade 

angiogénica, desde as fases mais precoces do desenvolvimento pulmonar fetal. 

É ainda de salientar que, ao contrário do que se verifica com os níveis de 

expressão do vegfr-2, o vegfr-1 apresenta, nos fetos e recém-nascidos do grupo 

controlo, uma tendência para ser expresso em maior quantidade nos animais do sexo 

feminino. É igualmente oportuno recordar que os nossos resultados revelaram que, em 

animais controlo, a concentração pulmonar do VEGF é sempre ligeiramente mais 

elevada nos fetos e recém-nascidos do sexo feminino, alcançando mesmo uma 

diferença com significado estatístico ao 18º dia de gestação. Assim, uma vez que um 

dos principais reguladores da actividade dos VEGFR é a disponibilidade de ligando, 

poderemos inferir que, em situações fisiológicas, a organização das células epiteliais 

em formações canaliculares e a emissão de brotamentos vasculares no pulmão, 

decorrentes da activação do VEGFR-1 pelo VEGF, serão fenómenos mais precoces 

nos fetos e recém-nascidos do sexo feminino. Por seu turno, a vitamina A parece 

atenuar esta diferença entre sexos, visto que em animais tratados a mesma não é 

observável, quer em relação ao VEGF, quer em relação ao VEGFR-1.  

As referências bibliográficas que mencionam a existência de um possível 

mecanismo de regulação da síntese do VEGFR-1 pelos estrogéneos são escassas e 

limitam-se a estudos que detectam a forma solúvel deste receptor (sVEGFR-1), no 

âmbito da angiogénese tumoral. Em culturas de células neoplásicas, os estrogéneos 

provocam uma diminuição dos transcritos sVEGFR-1 (Elkin et al., 2004; Garvin et al, 

2005), mas não do VEGFR-1, o que indica a existência de diferentes níveis de 

regulação relativamente às duas formas deste receptor, que podem ser exercidas ainda 

sobre os transcritos primários do respectivo gene, pois o sVEGFR-1 tem origem num 

processamento alternativo do ARNm do VEGFR-1 (Kendall e Thomas, 1993). Se a 

síntese do VEGFR-1 é directa ou indirectamente influenciada pelos estrogéneos, quer 



 

 208 

em situações fisiológicas, quer em situações patológicas, é um assunto ainda por 

esclarecer, sendo necessários estudos suplementares para responder a estas questões. 

A expressão do VEGFR-1 por parte das células epiteliais endodérmicas do 

pulmão foi já documentada (Fehrenbach et al., 1999; Lassus et al., 2001), contudo, as 

funções desempenhadas pelo referido receptor nestas células são ainda desconhecidas, 

tal como se verifica em relação a outros tipos celulares. Alguns investigadores 

aventaram a hipótese do VEGFR-1 poder actuar como um dos factores que regulam a 

sobrevivência celular, mas são necessários estudos adicionais que comprovem esta 

teoria (Shibuya e Claesson-Welsh, 2006).  

 A importância funcional do VEGFR-1 para o normal processo de maturação e 

desenvolvimento pulmonar é reforçada pelas alterações deste receptor patentes em 

crianças vítimas de broncodisplasia pulmonar (BPD) e em diversos modelos 

experimentais da doença. Esta, como já foi mencionado em capítulos anteriores, 

caracteriza-se não só por anomalias vasculares, mas também por um bloqueio na 

alveolização, tendo sido demonstrado um decréscimo do VEGFR-1 nos pulmões 

afectados por BPD (Bhatt et al., 2001; Maniscalaco et al., 2002), coincidente com um 

declínio nos valores do VEGF e do VEGFR-2 (Asikainen et al., 2005a,b; Tambuting 

et al., 2005). Por outro lado, na hipertensão pulmonar persistente do neonato induzida 

por condições de hipóxia, observa-se um aumento do VEGFR-1 (Mata-Greenwood et 

al., 2003; Nadeau et al., 2004), concomitante com o aumento dos transcritos do vegf e 

do vegfr-2 (Tuder et al., 1995). Pelo contrário, estudos no pulmão de ratos recém-

nascidos submetidos a condições de hiperóxia revelam um declínio dos teores 

proteicos e dos transcritos do vegfr-1, vegf e vegfr-2 (Hosford et al., 2003).  

 A presença de modificações dos teores proteicos e dos transcritos do VEGF e 

do VEGFR-1 é também uma constante em determinadas doenças do pulmão no 

adulto. Assim, na doença pulmonar aguda, verificou-se que o decréscimo do VEGF e 

do VEGFR-1 está associado ao aumento da apoptose nas células epiteliais alveolares 

(Mura et al., 2006), enquanto que o aumento deste receptor e da relação entre este e o 

VEGFR-2 é uma característica dos pacientes com asma (Feltis et al., 2006).  

 O exposto nos parágrafos precedentes demonstra a importância da correcta 

expressão temporo-espacial dos VEGFR, bem como do seu ligando, o VEGF, quer 

durante o processo de maturação e desenvolvimento pulmonar, quer na manutenção 

da homeostasia do pulmão adulto. Os nossos resultados indicam ainda que, ao alterar 

simultaneamente os teores de VEGF, VEGFR-2 e VEGFR-1 no pulmão, a 
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administração pré-natal de vitamina A modela, desde os períodos mais precoces do 

desenvolvimento pulmonar, os processos, intimamente associados, de diferenciação e 

morfogénese dos componentes epitelial e endotelial do órgão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
 
 

Estudo  morfológico  da  expressão  pulmonar  das  MMP-1, MMP-
9 e  do  TIMP-1  em  fetos  e  recém-nascidos 
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Introdução 
 

A alteração da composição da matriz extracelular por intermédio das 

metaloproteinases da matriz (MMP) poderia sinteticamente resumir-se a um mero 

processo de eliminação e remodelação de barreiras estruturais de forma a que a 

migração celular possa ocorrer. Contudo, o conceito de que a matriz extracelular é 

somente um suporte passivo que serve dos elementos celulares, além de escasso é 

também erróneo. De facto, a matriz extracelular dos diferentes órgãos e tecidos é 

responsável não só pelo sequestro de moléculas de vias de sinalização, tal como 

factores de crescimento e proteínas ligantes dos mesmos, mas actua igualmente como 

um intermediárias entre o meio extracelular e meio intracelular através de receptores 

de adesão celular. Deste modo, a matriz extracelular de um determinado local possui a 

capacidade de regular processos tão básicos como a forma e o movimento celular, 

mas também o crescimento, a diferenciação e a própria sobrevivência das células que 

rodeia (Lukashev e Werb, 1998). 

A actividade proteolítica das MMP, responsável pela capacidade de 

degradação de praticamente todas as moléculas presentes na matriz extracelular, 

abrange também as proteínas da superfície celular, as proteínas pericelulares, bem 

como as proteínas circulantes. Neste contexto, as MMP têm uma acção muito vasta, 

que inclui a capacidade de regular o comportamento celular através de mecanismos 

como a alteração de interacções célula a célula e célula a matriz, a libertação, 

activação ou inactivação de moléculas de sinalização autócrina ou parácrina e a 

potencial activação ou inactivação de receptores da superfície celular (Sternelicht e 

Werb, 2001).  

Como em qualquer outro órgão, a expressão das MMP no pulmão está sujeita 

a um estrito processo de regulação. Do equilíbrio entre a expressão das MMP e dos 

seus inibidores, os TIMP, depende o estabelecimento e a manutenção da arquitectura 

normal do órgão. Assim, sempre que se verifica um desajuste nas proporções relativas 

entre as metaloproteinases e os seus inibidores tecidulares, surgem os mais diversos 

fenómenos patológicos. Entre estes, assumem particular relevo a asma, o enfisema, a 
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fibrose cística, a doença pulmonar obstrutiva crónica (Greenlee et al., 2007) e, nos 

prematuros, a broncodisplasia pulmonar (Winkler et al., 2003; Cookle et al., 2007). 

 Uma vez que os retinóides possuem a capacidade de regular a expressão de 

várias MMP e dos seus inibidores tecidulares, como já referido no capítulo II, julgou-

se pertinente averiguar a ontogenia da expressão das MMP-1, MMP-9 e do TIMP-1 

em indivíduos cujo desenvolvimento ocorreu sob a influência da vitamina A, 

recorrendo-se, para tal, à metodologia de imuno-histoquímica. 

 

Material e Métodos 
 

Animais 
 
 Foram utilizados murganhos Mus musculus, da estirpe ICR (CD-1®), 

provenientes da Harlan-Interfauna Ibérica, Barcelona. O maneio e as condições de 

alojamento a que foram submetidos encontra-se pormenorizado no capítulo III da 

presente dissertação. 
 

Protocolo experimental 

 
 O protocolo experimental previamente definido compreendeu a utilização de 

fêmeas com a mesma idade gestacional. Estas foram separadas aleatoriamente em 

grupos controlo e grupos aos quais se procedeu à administração, por via subcutânea, 

de uma dose única de 150 µl (45.000 UI) de vitamina A ao 12º dia de gestação. Neste 

mesmo dia, efectuou-se uma administração de volume equivalente de placebo nas 

gestantes pertencentes aos grupos controlo. 
 

Colheita de pulmão  
 

 Efectuaram-se colheitas diárias, desde o 15º ao dia de gestação até ao dia de 

nascimento, de acordo com todos os procedimentos relatados em capítulos 

precedentes incluindo a colheita de pulmão destinada e o processamento para inclusão 

em parafina. 
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Imuno-histoquímica 
 

 A detecção imuno-histoquímica das MMP-1, MMP-9 e do TIMP-1 foi 

efectuada em cortes de pulmão com 3 µm de espessura processados segundo a 

metodologia de rotina para esta técnica, a qual já foi objecto de descrição detalhada 

no capítulo III da presente dissertação. A recuperação antigénica foi realizada 

mediante tratamento térmico em micro-ondas, a 750 W, em tampão citrato, 10mM a 

pH=6. A diluição e os tempos de incubação para cada um dos soros encontram-se 

especificados na tabela 22. 

 
 
Tabela 22: Soros primários aplicados na técnica de imuno-histoquímica e respectivas 
diluições e tempos de incubação utilizados. 

Soro Referência Diluição Tempo/temperatura de 
incubação 

anti-MMP-1 
Ab6 

Labvision 
Neomarkers

1:90 12 h a +4 ºC 

anti-MMP-9 
Ab9 

Labvision 
Neomarkers 

1:200 12 h a +4 ºC 

anti-TIMP-1 
Ab6 

Labvision 
Neomarkers 

1:150 12 h a +4 ºC 

 

 

Como se procedeu em relação às demais proteínas estudadas e mencionadas 

em capítulos precedentes, a avaliação da imunorreactividade para a MMP-1, MMP-9 

e para o TIMP-1 realizou-se através da observação de um mínimo de 4 preparações 

histológicas provenientes de diferentes animais por cada dia em estudo e por cada 

grupo (controlo e  submetidos à acção da vitamina A). Nas preparações examinadas, 

registaram-se apenas diferenças entre os grupos controlo e os grupos submetidos ao 

efeito da vitamina A relativamente à expressão da MMP-9, pelo que apenas a esta foi 

aplicado o sistema de avaliação semi-quantitativa referido em capítulos precedentes. 

Este sistema compreende a definição de uma escala de graduação de 0 (negativo) a 3, 

de acordo com a intensidade (I) e a distribuição da imunomarcação (D). Os tecidos 

com um grau de IxD igual ou inferior a 3, foram considerados fracamente positivos 

(imunomarcação ténue e escassa), e aqueles cujo grau de IxD era superior a 3 foram 

classificados como fortemente positivos (imunomarcação moderada a intensa). Este 

método baseou-se nos estudos desenvolvidos por Ozer e colaboradores (2000, 2005). 
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Análise estatística 
 
 Os dados foram analisados recorrendo ao programa SPSS 13.0 (SPSS, Inc, 

USA). O grau de imunorreactividade dos tecidos foi avaliado através do teste do χ2. O 

nível de significância estatística foi estabelecido a p<0,05. 

 
 
 

Resultados 
 

Imuno-expressão da MMP-1 
 
 A detecção imunocitoquímica da MMP-1 durante os diversos períodos de 

desenvolvimento pulmonar foi efectuada mediante a utilização de um soro policlonal 

que identifica a região média desta molécula. No nosso estudo, e ao invés do que se 

verificou em relação à MMP-9, não foi possível comprovar a existência de diferentes 

padrões de intensidade e distribuição para os fetos e recém-nascidos examinados 

(controlo e submetidos à acção da vitamina A). 

 No período pseudoglandular, aos 15 dias de gestação, a imunorreactividade da 

MMP-1 é ténue e escassa (Figs. 103 e 104), estando apenas presente no citoplasma 

das células mesenquimatosas do tecido intersticial intercanalicular, especialmente nas 

zonas onde se começam a esboçar os septos interlobares, sendo praticamente 

indetectável nas células do epitélio de revestimento canalicular. 

 O padrão de imunomarcação da MMP-1 descrito no parágrafo anterior tem o seu 

inverso no pulmão dos fetos com 16 dias de gestação. De facto, a intensidade de 

expressão atinge o seu expoente máximo neste dia. O mesmo se pode constatar em 

relação ao número de células imunorreactivas, pois praticamente todos os diferentes 

tipos celulares observáveis em microscopia de luz ostentam uma forte reacção a esta 

proteinase da matriz (Fig. 105). 

 Durante a fase final do período canalicular, ao 17º dia de gestação, a 

imuno-expressão da MMP-1 sofre um declínio acentuado face ao que se observa no 

dia antecedente (Fig. 106). Por conseguinte, a intensidade de marcação é menor e 

encontra-se também restringida a um menor número de células. Assim, entre as 

células positivas destacam-se as que fazem parte da túnica adventícia dos vasos 

sanguíneos de médio e grande calibre, as células endoteliais e as células do mesotélio 
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pleural (Fig. 107). O componente epitelial, quer canalicular, quer sacular, é 

igualmente sede de imunorreactividade. A distribuição da expressão da MMP-1 não é 

homogénea, havendo áreas circunscritas onde é mais elevada e outras desprovidas de 

reactividade. Contudo, a zona subpleural caracteriza-se por uma marcação mais 

intensa desta proteinase (Figs. 106 e 107).  

 É importante referir que aos 17 dias de gestação, todas as células exprimem a 

MMP-1 e a MMP-9, com excepção das células musculares lisas da túnica média dos 

vasos, pois estas células apresentam apenas imunorreactividade para a MMP-1 

(Fig. 108).  

 No decorrer do período sacular há um aumento da imuno-expressão da MMP-1, 

dado que no dia anterior ao nascimento, 18º dia de gestação, a intensidade de 

marcação, tanto no componente epitelial como no componente de origem 

mesenquimatosa, é superior à observada nos pulmões de fetos com 17 dias de 

gestação (Figs. 109, 110). A distribuição de células imunomarcadas por todo o 

parênquima pulmonar sofre também um aumento, e mesmo as células musculares 

lisas dos vasos sanguíneos de maior calibre acusam a presença da MMP-1. 

 O nascimento não parece acarretar qualquer mudança nos padrões de 

intensidade e distribuição da MMP-1, pois nos recém-nascidos a imuno-expressão 

desta proteinase permanece elevada, especialmente nos sacos alveolares e alvéolos 

imaturos (Figs. 111 e 112). 
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Figura 103: Imuno-expressão da MMP-1 num corte de pulmão proveniente de um feto 
controlo ao 15º dia de gestação. A intensidade da imunomarcação é ténue, e está sobretudo 
presente no citoplasma das células mesenquimatosas do espaço intercanalicular.  
Estalão = 50 µm. 
 
 
 
 

 
 

Figura 104: Imagem histológica de um corte de pulmão proveniente de um feto controlo com 
15 dias de gestação desenvolvido em condições idênticas ao da figura anterior. Repare-se na 
imunorreacção para a MMP-1 nas células mesenquimatosas na periferia dos vasos sanguíneos 
no local que irá dar origem a um septo interlobar. Estalão = 50 µm.  
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Figura 105 : Imuno-expressão da MMP-1 num corte de pulmão proveniente de um feto com 
16 dias de gestação desenvolvido sob o efeito da vitamina A. É evidente a intensa 
imunomarcação do epitélio que reveste a porção canalicular e os sacos aéreos primitivos. A 
mesma intensidade e um abundante padrão de expressão é igualmente visível nas células 
mesenquimatosas. Estalão = 50 µm.  

 
 

 
 

Figura 106: Aspecto da imuno-expressão da MMP-1 num corte de pulmão proveniente de 
um feto controlo com 17 dias de gestação. É de realçar a acentuada diminuição do padrão da 
imunorreactividade desta proteína em relação ao dia anterior e o predomínio da marcação na 
zona subpleural. Estalão = 100 µm. 
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Figura 107: Imagem histológica de um corte de pulmão proveniente de um feto controlo com 
17 dias de gestação. Notar a reduzida imunomarcação da MMP-1 face ao 16º dia de gestação 
e a presença de reactividade nas células do mesotélio pleural. Estalão = 50 µm.  

 
 
 
 
 

 
 

Figura 108: Corte histológico do pulmão ao 17º dia de gestação, proveniente de um feto 
controlo. Imunomarcação para a MMP-1 presente nas células epiteliais que revestem as 
porções canaliculares, nas células mesenquimatosas do interstício pulmonar e nas células da 
parede vascular. Estalão = 100 µm. 
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Figura 109: Imuno-expressão da MMP-1 no pulmão de um feto controlo com 18 dias de 
gestação. Repare-se no aumento da intensidade e distribuição da imunomarcação, no 
componente epitelial endodérmico e no componente de origem mesenquimatosa, face ao 
anterior dia de gestação (Figs. 107 e 108). Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 110: Corte histológico de um pulmão de um feto controlo com 18 dias de gestação, 
desenvolvido em condições idênticas ao da figura anterior. Intensa imuno-expressão da 
MMP-1 nos sacos alveolares do parênquima pulmonar . Estalão = 50 µm. 
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Figura 111: Imuno-expressão da MMP-1 num pulmão proveniente de um recém-nascido 
pertencente a um grupo controlo. Nítida e intensa imunorreactividade para a MMP-1 nas 
células epiteliais que revestem a árvore brônquica e sacos alveolares, bem como nas células 
endoteliais e células musculares lisas da túnica muscular dos vasos sanguíneos de maior 
calibre. O insterstício pulmonar apresenta imunomarcação semelhante. Estalão = 50 µm. 

 
 
 

 
 

Figura 112: Imagem histológica de um corte de pulmão proveniente de um recém-nascido 
submetido, in utero, ao efeito da administração materna de vitamina A. Notar a intensa 
imuno-expressão da MMP-1 nos alvéolos primitivos e interstício pulmonar, idêntica à 
observada na figura anterior. Estalão = 50 µm. 
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Imuno-expressão da MMP-9 
 
 A utilização de um soro policlonal que identifica a região média da molécula 

MMP-9 humana revelou a presença desta proteinase da matriz em todas as fases do 

desenvolvimento pulmonar estudadas, quer nos animais controlo, quer nos animais 

cujas mães foram submetidas à administração de vitamina A. 

Nos fetos controlo com 15 dias de gestação, a imuno-expressão da MMP-9 

encontra-se, de forma preferencial, no mesênquima intercanalicular. A intensidade de 

expressão é maior nos locais onde se irão desenvolver os futuros septos interlobares 

(Fig. 113). O citoplasma irregular e com extensos prolongamentos das células 

mesenquimatosas que constituem o referido tecido, apresenta uma intensa 

imunorreactividade para esta proteínase da matriz (Fig. 114). Nas demais áreas do 

parênquima pulmonar, a imunorreactividade para MMP-9 é muito ténue ou está 

mesmo ausente, apesar de haver uma maior intensidade de expressão nas células 

mesenquimatosas que rodeiam os canais principais ou brônquicos, os canais 

secundários e os canais terminais. As células imunomarcadas que rodeiam estas 

formações canaliculares têm o núcleo fusiforme e dispõem-se, nos canais de grande e 

médio calibre, de forma perpendicular ao eixo, e nos canais terminais, de forma 

paralela ao eixo (Figs. 115). Uma tal organização, associada ao fenótipo apresentado 

por estes elementos celulares, sugere a sua diferenciação em células musculares lisas 

que irão configurar as túnicas musculares da parede dos brônquios e bronquíolos. 

Ao 15º dia de gestação, é ainda de referir a presença da MMP-9 no endotélio 

dos vasos de lúmen amplo e de parede irregular (Fig. 116), e também nas células 

mesenquimatosas que rodeiam os vasos de grande e médio calibre, numa disposição 

que deixa adivinhar a formação de uma túnica adventícia. De salientar igualmente que 

na zona do hilo pulmonar a imuno-expressão desta proteínase da matriz por parte das 

células de origem mesenquimatosa assume uma maior intensidade.  

A descrição efectuada nos parágrafos precedentes é igualmente aplicável em 

relação aos fetos com 15 dias de gestação sujeitos à influência da vitamina A .  

O padrão de expressão nos grupos em estudo, modifica-se no período 

canalicular, e aos 16 dias de gestação verifica-se uma maior intensidade, bem como 

uma distribuição mais generalizada da imunomarcação da MMP-9 nos fetos controlo 

(Figs. 117 e 118; Tab. 23). A imuno-expressão é particularmente evidente nas células 
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mesenquimatosas do interstício perivascular  e pericanalicular, quer dos canais 

brônquicos, quer dos canais terminais, que ostentam uma imunorreactividade 

variando de moderada a intensa (Fig. 119). Pode ainda observar-se uma expressão 

similar por parte das células cúbicas e achatadas que constituem o epitélio dos sacos 

aéreos imaturos. É ainda de assinalar que nos locais onde os canais terminais se 

ramificam e dão origem aos sacos aéreos imaturos, são apenas as células epiteliais da 

extremidade destas formações que revelam imunomarcação, isto é, aquelas que 

revestem a extremidade dos futuros septos intersaculares (Fig. 120). Tal como ao 15º 

dia de gestação, a presença da MMP-9 no endotélio vascular e nas células 

mesenquimatosas que esboçam a adventícia dos vasos de grande e médio calibre é 

uma constante. Por outro lado, nos fetos sujeitos ao efeito da vitamina A, a 

imunorreactividade para a esta proteínase é praticamente ausente, estando presente 

apenas de forma muito ténue no interstício perivascular e na zona do hilo pulmonar. 

Verifica-se pois, ao 16º dia de gestação, uma diferença com significado estatístico 

entre os fetos tratados e os fetos controlo (p=0,046). 

Ainda durante o período canalicular, é de salientar que o pulmão do 17º dia de 

gestação revela uma heterogeneidade da imunomarcação da MMP-9 por parte de 

ambos os grupos em estudo (Figs. 121 e 122). Assim, em fetos controlo podem 

observar-se zonas com uma imunorreactividade moderada nas células epiteliais e 

mesenquimatosas, que alternam com zonas do parênquima pulmonar em que não é 

visível qualquer tipo de marcação nos mesmos tipos celulares (Fig. 121). A 

imunomarcação é particularmente evidente nas células mesenquimatosas das zonas 

perivasculares e da túnica adventícia dos vasos pulmonares. Nas células musculares 

da túnica média dos vasos arteriais de menor calibre é também visível uma 

intensidade de expressão idêntica à descrita em relação aos outros tipos celulares. Ao 

17º dia de gestação é ainda importante referir a expressão desta proteína nas células 

endoteliais, especialmente nos vasos arteriais de médio e grande calibre (Fig. 123). 

A intensidade e a distribuição heterogénea da imuno-expressão da MMP-9 

está também patente nos pulmões dos fetos com 17 dias de gestação cujas mães foram 

submetidas à administração de vitamina A (Figs. 122 e 124). Nestes, para além da 

diferente distribuição na generalidade das células do parênquima pulmonar, observa-

se ainda a ausência de qualquer indício de imunorreactividade na zona subpleural. 

No período sacular, em particular no último dia de gestação, a 

imuno-expressão da MMP-9 no pulmão dos fetos controlo sofre um decréscimo em 
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relação ao anterior período de desenvolvimento. Nestes, a intensidade de marcação é 

ténue e está patente em algumas células do epitélio de revestimento dos canais 

brônquicos de maior diâmetro e células mesenquimatosas das regiões adjacentes (Fig. 

125). Nos sacos alveolares, o padrão é semelhante, todavia, a intensidade de 

expressão é ligeiramente superior (Fig. 126). O mesmo não se verifica nos fetos 

sujeitos à influência da vitamina A, uma vez que, apesar do padrão heterogéneo, a 

imunorreactividade para a MMP-9 varia de moderada a intensa, e a sua distribuição é 

mais generalizada (Figs. 127). Nas zonas pericanaliculares do brônquio principal e 

perivasculares dos vasos arteriais de maior calibre é onde a imunorreactividade se 

revela mais intensa. No citoplasma das células musculares lisas da túnica média dos 

vasos arteriais, a expressão desta proteinase é também abundante. Nos sacos 

alveolares, o padrão é idêntico ao já descrito, uma vez que existe um elevado número 

de células marcadas, incluindo os pneumócitos de tipo II já diferenciados (Fig. 128).  

Ainda no dia que precede o nascimento, apesar das diferenças observadas 

entre os padrões de intensidade e distribuição da imuno-expressão da MMP-9 nos 

fetos dos grupos controlo e dos fetos submetidas à influência de vitamina A, não há 

diferenças com significado estatístico entre os dois grupos em estudo (p=0,082). 

Nos animais recém-nascidos do grupo controlo verifica-se um aumento da 

imuno-expressão da MMP-9 em relação ao último dia de gestação (Fig. 129). A 

distribuição da imunorreactividade é idêntica à referida no pulmão dos fetos com 18 

dias de gestação sujeitos à influência da vitamina A. Contudo, apesar do padrão de 

distribuição ser similar em ambos os grupos em estudo, os animais que se 

desenvolveram sob a acção da vitamina A apresentam, no dia do nascimento, uma 

tendência para uma maior intensidade de reacção para esta proteinase da matriz (Fig. 

130). No entanto, esta diferença não tem significado estatístico. 
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Tabela 23: Resultados da imunorreactividade para a MMP-9 classificada em graus, de acordo 
com a intensidade e distribuição. 

Imunorreactividade para a MMP-9 

 Controlo Vitamina A 

Idade Ausente Ténue Moderada Intensa Ausente Ténue Moderada Intensa 

15E 0 0 4 0 0 0 4 0 

16E 0 0 3 1 1a 3a 0 0 

17E 0 1 3 0 0 1 3 0 

18E 0 3 1 0 0 0 3 1 

0P 0 1 3 0 0 0 0 4 

E: idade em dias de gestação; P: idade em dias de vida ; ap=0,046 (vitamina vs controlo) 
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Figura 113: Imuno-expressão da MMP-9 num corte de pulmão proveniente de um feto 
controlo com 15 dias de gestação. A imunomarcação é evidente no tecido conjuntivo laxo das 
regiões que irão dar origem aos septos interlobares. Estalão = 200 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 114: Aspecto da imuno-expressão da MMP-9 num corte de pulmão proveniente de 
um feto 15 dias de gestação submetido ao efeito da vitamina A. Notar a marcação do 
citoplasma das células mesenquimatosas do interstício pulmonar. Estalão = 50 µm. 

 



 

 230

 
 

 
 

Figura 115: Imagem histológica de um corte de pulmão com 15 dias de gestação, proveniente 
de um feto cujo desenvolvimento decorreu sob o efeito da vitamina A. É de salientar a intensa 
imuno-expressão da MMP-9 presente nas células mesenquimatosas que rodeiam os canais 
brônquicos. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 116: Corte histológico de um pulmão fetal submetido ao efeito da vitamina A, com 15 
dias de gestação, onde se observa a imuno-expressão da MMP-9 nas células endoteliais. 
Estalão = 100 µm. 
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Figura 117: Imuno-expressão da MMP-9 num corte de pulmão proveniente de um feto 
controlo com 16 dias de gestação. Notar a elevada intensidade da imunorreactividade para 
esta metaloproteinase, bem como a sua abundante distribuição. Estalão = 100 µm. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 118: Imagem histológica de um corte de pulmão com 16 dias de gestação, proveniente 
de um feto submetido ao efeito da vitamina A, onde se pode observar a ausência de 
imunorreactividade para a MMP-9. Estalão = 100 µm. 
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Figura 119: Imagem histológica de um corte de pulmão proveniente de um feto controlo com 
16 dias de gestação. A imunorreactividade para a MMP-9 está presente nas células 
mesenquimatosas do interstício pulmonar e nas células cúbicas que revestem a extremidade 
livre dos septos dos sacos aéreos primitivos. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 120: Aspecto da imuno-expressão da MMP-9 num corte de pulmão de um feto 
controlo ao 16º dia de gestação. Observar a intensa imunomarcação das células epiteliais no 
local de ramificação dos canais terminais da árvore respiratória.  
Estalão = 50 µm. 



 

 233

 
 

 
 

Figura 121: Corte histológico de um pulmão proveniente de um feto controlo ao 17º dia de 
gestação, onde se observa uma imunorreactividade intensa mas heterogénea para a MMP-9. 
Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 122: Imagem histológica da imuno-expressão da MMP-9 no pulmão de um feto com 
17 dias de gestação, submetido à acção da vitamina A. É de salientar a ausência de reacção na 
zona subpleural. Estalão = 100 µm. 
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Figura 123: Imuno-expressão da MMP-9 no pulmão de um feto controlo com 17 dias de 
gestação. Notar a imunomarcação presente no componente epitelial e mesenquimatoso do 
parênquima pulmonar. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 124: Aspecto da imuno-expressão da MMP-9 num corte de pulmão de um feto 17 dias 
de gestação, desenvolvido sob o efeito da vitamina A. Para além da marcação das células do 
interstício pulmonar, observa-se igualmente uma reacção positiva no epitélio cúbico baixo 
que reveste os sacos aéreos primitivos, formados a partir da ramificação de um canal terminal. 
Estalão = 50 µm. 
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Figura 125: Imagem histológica da imuno-expressão da MMP-9 no pulmão de um feto 
controlo com 18 dias de gestação. A marcação encontra-se restringida às regiões adjacentes 
aos canais brônquicos de maior diâmetro e vasos sanguíneos que acompanham o seu trajecto. 
É de salientar a diminuição da imunorreactividade em relação ao dia gestacional anterior 
(Figs.). Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 126: Corte histológico de um pulmão com 18 dias de gestação, desenvolvido em 
condições idênticas ao da figura anterior. Imunorreactividade heterogénea para a MMP-9  na 
região sacular do órgão. Estalão = 100 µm. 
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Figura 127: Imuno-expressão da MMP-9 no pulmão de um feto com 18º dias de gestação, 
submetido ao efeito da vitamina A. Marcação intensa e heterogénea do parênquima pulmonar. 
Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 128: Aspecto da imuno-expressão da MMP-9 na região sacular do pulmão fetal ao 18º 
dia de gestação, submetido à acção da vitamina A. Estalão = 100 µm. 
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Figura 129: Imagem histológica da imuno-expressão da MMP-9 no pulmão de recém-
nascido controlo. Notar a presença de imunorreactividade em algumas células do epitélio de 
revestimento alveolar e nas células endoteliais. Estalão = 100 µm. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 130: Imuno-expressão da MMP-9 no pulmão de um recém-nascido cujo 
desenvolvimento embrionário ocorreu sob a influência da vitamina A. É de salientar um 
ligeiro aumento da intensidade da reacção e do número de células marcadas em relação à 
região análoga do pulmão do recém-nascido da figura anterior. Estalão = 100 µm. 
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Imuno-expressão do TIMP-1 
 
 A utilização de um soro policlonal anti-TIMP-1, que reconhece a porção 

terminal da extremidade amina deste inibidor das metaloproteinases da matriz, 

permitiu identificar a presença do mesmo em todas as fases de desenvolvimento 

pulmonar estudadas. Tal como o mencionado em alínea anterior quanto à imuno-

expressão da MMP-1, a técnica de imunocitoquímica por nós realizada não 

identificou diferenças apreciáveis na reactividade para o TIMP-1 entre os grupos 

controlo e os grupos de indivíduos sujeitos à influência da vitamina A. 

 Nos fetos com 15 dias de gestação é visível uma intensa imunomarcação do 

TIMP-1 no tecido mesenquimatoso do pulmão, tanto nas regiões pericanaliculares 

como nas nas zonas intercanaliculares (Fig. 131.). A distribuição da 

imunorreactividade neste componente do órgão é bastante vasta, e também 

perceptível no endotélio (Fig. 132). As células de revestimento epitelial revelam uma 

fraca reactividade para o TIMP-1, e somente algumas células de revestimento 

canalicular ostentam reacção. A imuno-expressão parece ser mais constante no 

epitélio de revestimento dos canais terminais, enquanto é escassa nos canais de grande 

e médio calibre. 

 O período canalicular, nomeadamente aos 16 dias de gestação, caracteriza-se 

por um decréscimo da reactividade para o TIMP-1 no componente epitelial do 

pulmão, onde é notória a ausência de qualquer marcação (Fig. 133). Por seu turno, o 

tecido mesenquimatoso intersticial mantém uma imuno-expressão intensa, semelhante 

à registada na fase anterior de desenvolvimento (Fig. 134 e 135). 

Relativamente ao padrão de distribuição da imunorreactividade ao 18º dia de 

gestação, embora esta seja bastante intensa, parecem existir regiões circunscritas do 

parênquima pulmonar em que o número de células reactivas é menor, conferindo um 

aspecto mais heterogéneo, variegado, aos lobos pulmonares (Fig. 136). É na região 

sacular terminal que se localiza a maior parte de células reactivas. Assim, quer o 

epitélio de revestimento dos sacos aéreos imaturos, cúbico baixo, quer o epitélio dos 

sacos terminais, exprimem o TIMP-1. O mesmo se verifica em relação às células 

mesenquimatosas que fazem parte do eixo dos septos intersaculares, incluindo o 

endotélio dos vasos sanguíneos. 
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Durante o período sacular, é ainda de mencionar que, contrariamente ao que se 

verifica nos dias anteriores, também as células do epitélio de revestimento canalicular 

apresentam imunorreactividade para o TIMP-1. A mesma reactividade existe ainda 

nas células do mesotélio pleural (Fig. 137) e nas células da adventícia dos vasos 

sanguíneos de maior calibre. A única excepção a este generalizado padrão de 

expressão por parte dos diversos tipos celulares são as células musculares lisas da 

parede vascular e da parede brônquica. De facto, nestas células, a imunomarcação é 

ténue, senão mesmo inexistente .  

Apesar da imunomarcação observada nos períodos precedentes ser classificada 

como intensa, é no pulmão de recém-nascidos que a expressão do TIMP-1 atinge uma 

intensidade maior (Fig. 138). No dia do nascimento, os pulmões encontram-se ainda 

em fase de desenvolvimento sacular, e como tal, relativamente aos últimos dias de 

gestação, as alterações morfológicas mais importantes traduzem-se no aumento da 

proliferação e diferenciação celular e na diminuição da proporção relativa do estroma 

do órgão em relação ao seu volume total. Estas alterações e a maior intensidade e 

distribuição da imuno-expressão do TIMP-1 no parênquima pulmonar, constituem as 

diferenças entre os recém-nascidos e os últimos dias gestacionais. 
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Figura 131: Imuno-expressão do TIMP-1 num corte de pulmão proveniente de um feto com 
15 dias de gestação, cujo desenvolvimento decorreu sob o efeito da vitamina A. Notar o 
predomínio da marcação no tecido mesenquimatoso e no epitélio de revestimento dos canais 
terminais. Estalão = 50 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 132: Imagem histológica da imuno-expressão do TIMP-1 num corte no pulmão 
proveniente de um feto com 15 dias de gestação, cujo desenvolvimento decorreu em 
condições idênticas ao da figura anterior. É de salientar a presença de reacção nas células 
endoteliais. Estalão = 50 µm. 
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Figura 133: Corte histológico de um pulmão ao 16º, proveniente de um feto controlo. 
Observa-se a presença de intensa imunorreactividade para o TIMP-1 no tecido intersticial 
intercanalicular. Estalão = 100 µm. 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 134: Aspecto da imuno-expressão do TIMP-1 no pulmão ao 16º dia de gestação, 
proveniente de um feto submetido ao efeito da vitamina A. Notar a ausência de marcação no 
componente epitelial de origem endodérmica. Estalão = 50 µm. 

 



 

 243

 
 

 
 

Figura 135: Imuno-expressão do TIMP-1 no pulmão de um feto controlo ao 16º dia de 
gestação, onde se observa a ausência de reacção nas células epiteliais que revestem os canais 
terminais e a marcação presente nas células endoteliais . Estalão = 50 µm. 
 

 
 
 

 
 

Figura 136: Imagem histológica de um pulmão com 18 dias de gestação, proveniente de um 
feto submetido ao efeito da vitamina A. Observar a imunorreactividade intensa mas 
heterogénea para o TIMP-1 no parênquima pulmonar. Estalão = 100 µm. 
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Figura 137: Detalhe da imuno-expressão do TIMP-1 num corte histológico de pulmão com 
18 dias de gestação, proveniente de um feto submetido ao efeito da vitamina A. Marcação 
intensa das células do mesotélio pleural e das células epiteliais e mesenquimatosas que 
constituem os sacos alveolares. Estalão = 50 µm. 

 
 
 
 

 
 

Figura 138: Imuno-expressão intensa e generalizada do TIMP-1 no pulmão de um recém-
nascido cujo desenvolvimento decorreu sob o efeito da vitamina A. Estalão = 100 µm. 
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Discussão 
 

A remodelação da matriz extracelular, na qual intervêm as MMP e os TIMP, é 

imprescindível para os processos de proliferação celular, migração celular e 

diferenciação topo-citológica que ocorrem durante os sucessivos períodos da 

morfogénese pulmonar (McGowan, 1992). A expressão de diversas MMP, bem como 

dos seus inibidores tecidulares, foi detectada em várias fases do pulmão em 

desenvolvimento (Rolland et al., 1995; Rolland et al., 1998; Nuttall et al., 2004; 

Matsumoto et al., 2005; Ryu et al., 2005; Boucherat et al., 2007), contudo os estudos 

apresentam resultados por vezes discordantes quanto ao padrão de expressão das 

referidas moléculas. Com o nosso trabalho procurámos esclarecer o modo como 

ocorre a expressão da MMP-1, MMP-9 e do TIMP-1 ao longo do desenvolvimento 

pulmonar fetal, e se esta é alterada pela administração antenatal de vitamina A, 

procurando contribuir para uma melhor compreensão dos processos subjacentes quer 

ao normal desenvolvimento do pulmão, quer a aspectos que estão na base de 

numerosas patologias de que o órgão é alvo. 

 Os resultados que obtivemos revelaram que a imuno-expressão da MMP-1 e 

da MMP-9 apresenta diferentes padrões de intensidade e distribuição ao longo dos 

vários períodos de desenvolvimento pulmonar estudados. Através da metodologia 

aplicada, foi detectada apenas a modificação do padrão da imunomarcação da MMP-9 

em consequência da administração da vitamina A durante a gestação. Por sua vez, a 

imunorreactividade do TIMP-1 permanece relativamente constante e elevada em 

todas as fases analisadas, quer em animais controlo, quer em animais sujeitos à 

influência da vitamina A. Os padrões de expressão pulmonar deste inibidor das MMP 

estão de acordo com mencionados por Matsumoto e colaboradores (2005) para o 

pulmão humano e reflectem os níveis de expressão do respectivo gene ao longo do 

processo de maturação e desenvolvimento pulmonar observado também noutras 

espécies (Rolland et al., 1998; Nuttall et al., 2004; Ryu et al., 2005; Boucherat 

et al., 2007).  

 Os estudos efectuados no pulmão humano mostraram que a imuno-expressão 

da MMP-1 é elevada em todas as fases do desenvolvimento pulmonar, sendo esta 

proteína detectada quer nas células epiteliais, quer nas células de origem 

mesenquimatosa (Matsumoto et al., 2005). A quantificação dos transcritos desta 



 

 246

metaloproteinase no pulmão de rato (Rolland et al., 1998), bem como no de coelho 

(Fukuda et al., 2000) indica que os níveis de expressão da referida MMP aumentam 

desde o período pseudoglandular até ao período sacular. Tais resultados estão em 

concordância com os obtidos no nosso estudo. Com efeito, verifica-se a presença 

desta proteína nas células epiteliais e nas células endoteliais, bem como nos 

fibroblastos do interstício pulmonar e nas células musculares lisas da parede arterial. 

A intensidade e distribuição da imunomarcação da MMP-1 aumenta igualmente com 

o decorrer da gestação, pese embora o facto de se ter observado um ligeiro 

decréscimo nos supracitados padrões de marcação nos pulmões de fetos com 17 dias 

de gestação.  

 A expressão da MMP-9 ao longo dos diferentes períodos do desenvolvimento 

pulmonar apresenta alguma disparidade nas diferentes espécies. Assim, no homem, a 

imuno-expressão desta metaloproteinase é uma constante nas células epiteliais do 

pulmão em todas as fases de desenvolvimento do órgão, apresentando um padrão de 

intensidade também constante e moderado. Por outro lado, nas células endoteliais e 

nas células musculares lisas da túnica média dos vasos arteriais, a intensidade da 

imunomarcação é menor durante o período pseudoglandular, mas aproxima-se do 

padrão exibido pelas células epiteliais nos restantes períodos em estudo (Matsumoto 

et al., 2005). No pulmão de coelho, esta proteína foi detectada em todas as fases de 

desenvolvimento, mas apenas nas células epiteliais, nomeadamente nos pneumócitos 

de tipo II e nas células do epitélio brônquico e bronquiolar, as quais ostentavam uma 

imuno-expressão ténue para a MMP-9 (Fukuda et al., 2000). 

Os resultados do nosso trabalho são semelhantes aos descritos no pulmão 

humano. Com efeito, embora existam algumas variações induzidas pela administração 

de vitamina A, o padrão moderado de imunorreactividade da MMP-9 é o que 

predomina ao longo do desenvolvimento pulmonar do murganho. A expressão 

proteica reflecte assim a quantidade de transcritos da mmp-9 no pulmão da mesma 

espécie, igualmente moderada durante o desenvolvimento fetal (Nuttal et al., 2004). 

Os estudos de hibridação in situ realizados por Canete-Soler e colaboradores (1995), 

desde o 7º ao 15º dia de gestação, demonstraram ainda a presença de abundantes 

sinais da mmp-9 nos brônquios e primórdios alveolares ao 15º dia de gestação. 

No nosso estudo, e também à semelhança do que ocorre no pulmão do 

homem, a MMP-9 é identificada quer nas células epiteliais de origem endodérmica, 

quer nas células mesenquimatosas, facto este igualmente observado no pulmão de rato 
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(Rolland et al., 1995). Os últimos autores apontam o aumento da MMP-1 e da 

MMP-9, acompanhado pela diminuição da expressão do gene do colagéneo de tipo IV 

por parte dos fibroblastos e células epiteliais no final da gestação, como sendo os 

principais responsáveis pela remodelação e diminuição da espessura da membrana 

basal observada no pulmão antes do nascimento (Rolland et al., 1995; Rolland et al., 

1998). Uma vez que a MMP-1 e a MMP-9 são capazes de efectuar a proteólise da 

fibronectina, laminina e vários tipos de fibras de colagéneo, incluindo o colagéneo de 

tipo IV, predominante nas membranas basais (Chakrabar e Patel, 2005), os resultados 

obtidos no nosso trabalho sugerem que um fenómeno idêntico ocorre no pulmão de 

murganho. Este será ainda mais acentuado nos fetos submetidos à influência da 

vitamina A, pois nestes a imuno-expressão da MMP-9 no último dia de gestação é 

superior à observada nos fetos controlo.  

Apesar da administração pré-natal de vitamina A ter conduzido a um aumento, 

ainda que desprovido de significado estatístico, da expressão pulmonar da MMP-9 no 

final da gestação e em recém-nascidos, este efeito é inverso do induzido na fase 

inicial do período canalicular. De facto, ao 16º dia de gestação, o pulmão dos fetos 

que se desenvolveram sob a influência da vitamina A ostenta uma imunorreactividade 

ténue ou mesmo ausente para a MMP-9, resultado este que difere, de forma 

significativa, do obtido no pulmão dos fetos controlo. A este propósito, é curioso 

verificar que ao 16º e 18º dias de gestação, a concentração pulmonar de VEGF e a 

quantidade de transcritos do vegfr-1 é superior nos fetos tratados, o que, tendo em 

conta os estudos in vitro desenvolvidos por Wang e Keiser (1998), induziria um 

aumento da síntese da MMP-9 e também da MMP-1 pelas células musculares lisas da 

parede vascular. Adicionalmente, foi ainda demonstrado que em glioblastomas 

humanos existe uma correlação positiva entre os níveis de expressão do VEGF e 

respectivos receptores e da MMP-9 (Munaut et al., 2003). 

Se os trabalhos mencionados podem justificar a expressão da MMP-9 

observada no pulmão dos fetos provenientes de gestantes às quais foi administrada a 

vitamina A, ao 18º dia de gestação, o mesmo não é válido para o 16º dia de gestação e 

para a imuno-expressão da MMP-1 verificada ao longo dos dias considerados no 

nosso estudo. Contudo, e ainda de acordo com os trabalhos de Wang e Keiser (1998), 

a indução da síntese da MMP-9 pelo VEGF, mediada pelo VEGFR-1, é um fenómeno 

dependente da dose, o que indica que, in vivo, para além deste factor, há ainda uma 

plêiade de interacções moleculares que afectam a expressão das referidas 
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metaloproteinases. Os nossos resultados sugerem que a vitamina A estimula negativa 

ou positivamente a expressão pulmonar da MMP-9 em função do dia de 

desenvolvimento considerado, regulação esta que poderá ainda ser influenciada pela 

concentração do VEGF no órgão.  

A acção dos retinóides no controlo da expressão dos vários membros da 

família das MMP e dos TIMP tem sido objecto de inúmeros estudos, porém, os 

resultados obtidos são muito diversos, mercê da complexidade de mecanismos 

moleculares subjacentes quer à regulação transcricional e pós-transcricional destas 

proteínas, quer às vias de sinalização que envolvem o ácido retinóico. Assim, vários 

estudos documentaram a diminuição da expressão da MMP-1 e da MMP-9, bem 

como o aumento da expressão do TIMP-1, induzida pelo ácido retinóico em culturas 

de fibroblastos provenientes do pulmão e macrófagos alveolares (Clark et al., 1987; 

Frankenberger et al., 2001; Zhu et al., 2001; Mao et al., 2003), efeito este que se 

revelou dependente da dose (Clark et al., 1987; Mao et al., 2003). De forma análoga, 

em diversas linhas celulares do cancro da mama foi demonstrada a repressão 

transcricional da MMP-1 por intermédio do ácido all-trans-retinóico (Benbow et al., 

1999a,b; Dedieu e Lefebvre, 2006). A adição ácido all-trans-retinóico provoca um 

efeito similar na expressão da MMP-1 em culturas organotípicas de pele (Latteef et 

al., 2004), bem como da MMP-9 em culturas de células endoteliais (Igarashi et al., 

2001) e igualmente em culturas de células musculares lisas provenientes de vasos 

arteriais (Axel et al., 2001). 

Se os trabalhos mencionados no parágrafo precedente referem a sub-expressão 

da MMP-1 e da MMP-9 provocada pelos retinóides em vários tipos celulares, existem 

igualmente estudos que revelam uma acção oposta sobre os mesmos ou outros tipos 

celulares. Com efeito, verificou-se um aumento da síntese das referidas 

metaloproteinases pelas células endoteliais em consequência da adição de ácido 

retinóico ou retinol ao meio de cultura (Braunhut e Moses, 1994). Em estudos mais 

recentes, ficou ainda demonstrado que o ácido all-trans-retinóico induz o aumento 

dos transcritos do MMP-1 nos queratinócitos (Murphy et al., 2004), enquanto que a 

vitamina A provoca um efeito idêntico, mas em relação à MMP-9, na glândula 

mamária em involução após o período de lactação (Zaragozá et al., 2007). 

Com base nos resultados que obtivemos e face ao exposto nos parágrafos 

precedentes, pode concluir-se que a expressão pulmonar da MMP-1 e da MMP-9, 

bem como do TIMP-1 está sujeita, entre outros factores, a uma regulação temporal e 
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dependente da concentração em ácido retinóico. Uma vez que o VEGF e respectivos 

receptores influenciam também a síntese das MMP e a expressão pulmonar destes é, 

por sua vez modelada pela vitamina A, esta surge como um dos mais importantes 

factores reguladores das interacções epitélio-mesênquima que se estabelecem ao 

longo da maturação e desenvolvimento do órgão.  

 Durante a organogénese pulmonar, as MMP e os TIMP são expressos 

activamente, denunciando o importante papel desempenhado por estas moléculas na 

remodelação da matriz extracelular, de forma a permitir e regular a morfogénese e a 

ramificação dos componentes epitelial endodérmico e vascular, bem como as 

interacções entre estes e o interstício do órgão. Deste modo, a alteração da proporção 

relativa entre a concentração das diversas MMP e dos TIMP é susceptível de 

condicionar o processo de maturação pulmonar (Greenlee et al., 2007). Não é de 

surpreender pois, que em situações de imaturidade do órgão, como a que se verifica 

nos prematuros, sejam observáveis modificações na expressão de alguns membros da 

família das MMP, assim como alterações da proporção MMP/TIMP, quer no tecido 

pulmonar, quer no fluído bronco-alveolar. Assim, entre as diversas MMP 

investigadas, destacam-se as colagenases MMP-1 e MMP-8, cujo principal substrato é 

o colagéneo de tipo I, a principal proteína estrutural da matriz extracelular, e as 

gelatinases MMP-2 e MMP-9, que degradam o colagéneo de tipo IV, principal 

constituinte das membranas basais do pulmão (Ohbayashi, 2002; Gueders et al., 

2006). 

 As investigações desenvolvidas por Devaskar e colaboradores (1994) 

revelaram que a quantidade de transcritos dos genes que codificam a MMP-1 e a 

MMP-9 se encontram elevados no pulmão de recém-nascidos com lesões decorrentes 

da hiperóxia. Por outro lado, foi demonstrado que a concentração da MMP-9 no 

fluído bronco-alveolar é também elevada nas fases mais precoces da broncodisplasia 

pulmonar e do síndrome respiratório do neonato (Sweet et al., 2004; Dik et al., 2006). 

Por seu turno, na fase crónica da mesma doença, a imuno-marcação da MMP-1 exibe 

um padrão anómalo, ao mesmo tempo que se verifica um aumento da expressão do 

TIMP-1 (Dik et al., 2001).  

Conforme já foi referido no capítulo II da presente dissertação, os inibidores 

tecidulares das MMP estabelecem com estas uma ligação covalente cuja relação 

estequiométrica é de 1:1 (Ruiz et al., 2003). O TIMP-1 liga-se com maior afinidade à 

MMP-1 e à MMP-9, enquanto que o TIMP-2 forma complexos com a MMP-2 e a 
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MMP-8 (Greenlee et al., 2007). O aumento da proporção relativa entre as 

concentrações da MMP-9 e do TIMP-1 são uma constante no fluído bronco-alveolar e 

no tecido pulmonar de crianças ou animais com broncodisplasia pulmonar (Ekekezie 

et al., 2003; Danan et al., 2003; Tambuting et al., 2005). 

Face ao exposto nos parágrafos precedentes, pode concluir-se que a MMP-1 e 

a MMP-9, assim como o equilíbrio que se estabelece entre estas e o TIMP-1, 

assumem um papel determinante no decorrer do processo de maturação e 

desenvolvimento pulmonar. No nosso trabalho, a administração antenatal de vitamina 

A não alterou a expressão pulmonar da MMP-1 e do TIMP-1, no entanto ao 

influenciar a expressão da MMP-9, foi produzida uma alteração na proporção MMP-

9/TIMP-1 no início do período canalicular e no dia anterior ao nascimento. Esta 

alteração resultou no estabelecimento de um marcado perfil antiproteolítico em 

relação à actividade da MMP-9 no pulmão de fetos sujeitos ao efeito da vitamina A ao 

16º dia de gestação, coincidente com uma elevada expressão da MMP-1 e TIMP-1 no 

mesmo dia. Por outro lado, no dia anterior ao nascimento, observa-se no pulmão dos 

fetos tratados, mercê do aumento da expressão da MMP-9, a tendência para uma 

maior degradação do colagéneo de tipo IV, assim como de outros elementos da 

membrana basal, sugerindo um processo de remodelação activa da membrana basal, 

essencial à formação de uma barreira alvéolo-capilar funcional.  

Em suma, os resultados obtidos sugerem que na dose ministrada, a 

administração antenatal da vitamina A modela a expressão pulmonar da MMP-9, sem 

interferir na expressão da MMP-1 e do TIMP-1, com aparente efeito benéfico no 

processo de desenvolvimento do órgão. Estes resultados podem ainda ser úteis no 

esclarecimento e eventual abordagem terapêutica de algumas doenças, sobretudo de 

cariz inflamatório, de que o pulmão é alvo e que afectam desde os recém-nascidos até 

aos indivíduos mais idosos. 
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A presente dissertação é o corolário de um conjunto de estudos desenvolvidos 

com o objectivo de contribuir para um melhor conhecimento dos efeitos da 

administração pré-natal de vitamina A sobre alguns dos mais importantes factores 

envolvidos na formação da rede vascular do pulmão. O estudo realizado está inserido 

no âmbito dos trabalhos que têm vindo a ser efectuados há mais de duas décadas no 

Instituto de Histologia e Embriologia da faculdade de Medicina de Coimbra, visando 

esclarecer os processos subjacentes à morfogénese, histogénese e histofisiologia 

pulmonares. 

O murganho, Mus musculus, estirpe ICR (CD-1®), foi utilizado como modelo 

experimental, tendo sido analisados os aspectos morfológicos da presença do VEGF, 

dos seus receptores (VEGFR), do Tie-2, da MMP-1, da MMP-9 e do TIMP-1 no 

pulmão de fetos e de recém-nascidos cuja gestação decorreu sob o efeito da vitamina 

A. Nos mesmos animais, foi ainda realizado um estudo quantitativo da concentração 

pulmonar do VEGF e do Tie-2, a determinação da concentração plasmática do VEGF, 

bem como o estudo dos níveis de expressão genética do VEGFR-1 e do VEGFR-2. 

Em virtude da existência de dimorfismo sexual no pulmão adulto, foi considerado 

pertinente avaliar cada um dos parâmetros com separação por sexo. 

Para um melhor enquadramento do trabalho experimental, e uma vez 

apresentados os objectivos que se pretenderam alcançar, procedeu-se à organização 

do presente trabalho em seis capítulos. Assim, no capítulo I, são revistos, de forma 

sucinta, o actual estado do conhecimento da morfogénese pulmonar e os aspectos 

mais relevantes da formação e organização do compartimento vascular do pulmão, 

procurando integrá-los na descrição dos períodos de desenvolvimento do órgão. No 

capítulo II são expostos os principais fundamentos teóricos que estiveram na base da 

investigação efectuada, constituindo esta o contributo pessoal de natureza 

experimental do presente trabalho, explanada do terceiro ao sexto capítulo. 

O capítulo III é dedicado ao estudo morfológico e quantitativo da presença do 

VEGF no pulmão fetal, desde o 15º dia de gestação até ao dia do nascimento, em 

animais a cujas mães foi administrada, por via subcutânea, uma dose única de 

vitamina A (45 000 UI, 150 µl). A determinação da concentração plasmática do 

VEGF foi igualmente apurada. Em paralelo foram estudados animais provenientes de 
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gestantes às quais foi administrado o volume equivalente de placebo 

(grupos controlo).  

O estudo morfológico e semiquantitativo da presença do VEGF nos diferentes 

períodos do desenvolvimento pulmonar foi efectuado por imuno-histoquímica. Para a 

quantificação da concentração deste factor de crescimento no pulmão e no plasma, 

recorreu-se à metodologia de ELISA. A análise morfológica e a determinação da 

concentração pulmonar revelaram que, ao 15º dia de gestação, o VEGF está presente 

em maior quantidade no pulmão de fetos controlo. Nestes animais, a 

imunorreactividade para o VEGF é muito intensa, podendo ser observada no 

citoplasma das células mesenquimatosas e das células que revestem o componente 

canalicular do pulmão, bem como na matriz extracelular. Contudo, nos fetos 

provenientes de mães às quais foi administrada vitamina A, a concentração plasmática 

deste factor de crescimento é superior à dos fetos controlo. 

No período canalicular, 16º dia de gestação, e nos períodos subsequentes do 

desenvolvimento pulmonar, há um aumento progressivo do VEGF no pulmão dos 

fetos submetidos ao efeito da vitamina A, acompanhado de um decréscimo da 

concentração plasmática deste factor de crescimento. Pelo contrário, nos fetos 

controlo observa-se uma oscilação dos valores da concentração pulmonar e um 

aumento sustentado da concentração plasmática do VEGF ao longo do período fetal 

em estudo. No dia do nascimento, a concentração pulmonar e plasmática do VEGF, 

bem como o padrão de imuno-expressão deste factor são equivalentes nos animais 

sujeitos ao efeito da vitamina A e nos animais controlo. É ainda de salientar que, no 

último grupo, os animais do sexo feminino apresentam uma concentração pulmonar 

do VEGF superior, especialmente no dia que antecede o nascimento. Os resultados 

obtidos indicam que a administração pré-natal vitamina A influencia os teores 

pulmonares e plasmáticos do VEGF, com uma aparente acção sinergética entre ambos 

os compostos, importantes factores morfogenéticos capazes de contribuir para a 

aceleração do processo de desenvolvimento pulmonar fetal, processo este que será 

mais precoce nos indivíduos do sexo feminino. 

 No capítulo IV procedeu-se ao estudo da imuno-expressão do Tie-2 e da 

quantificação, por ELISA, da concentração pulmonar deste receptor, um dos 

principais responsáveis pela remodelação e manutenção da estabilidade vascular, em 

animais controlo e animais cuja gestação decorreu sob a influência da vitamina A, 

desde o 15º dia de gestação até ao dia do nascimento. A imunomarcação do Tie-2 é 
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muito semelhante ao longo de todo o período em estudo, podendo ser detectada quer 

no citoplasma e na membrana das células mesenquimatosas, quer nas células 

endoteliais e células musculares lisas da parede vascular de ambos os grupos 

examinados. A concentração pulmonar do Tie-2 atinge o valor máximo ao 15º dia de 

gestação, fim do período pseudoglandular, dia este em que os fetos controlo 

apresentam uma concentração mais elevada do que os fetos a cujas mães foi 

administrada vitamina A. Nos restantes dias avaliados os valores são inferiores e 

idênticos nos dois grupos em estudo. De forma análoga ao que se verifica em relação 

à concentração pulmonar do VEGF, também os fetos do sexo feminino do grupo 

controlo apresentam concentrações pulmonares do Tie-2 superiores às observadas nos 

fetos do sexo masculino ao 18º dia de gestação. Da análise destes resultados pode-se 

concluir que a vitamina A, na dose ministrada, não induz alterações significativas do 

Tie-2 a nível pulmonar. Pode ainda inferir-se que, em condições fisiológicas, e tendo 

igualmente em conta os resultados obtidos relativamente ao VEGF, há nos fetos do 

sexo feminino um estímulo acrescido da angiogénese no dia que antecede o 

nascimento. 

O estudo apresentado no capítulo V aborda os padrões morfológicos da 

distribuição dos receptores do VEGF, o VEGFR-1 e o VEGFR-2, bem como a 

expressão dos respectivos genes no pulmão de fetos e recém-nascidos desenvolvidos 

nas duas condições gestacionais mencionadas em parágrafos anteriores. Para tal, 

utilizaram-se as metodologias de imuno-histoquímica e de RT-PCR em tempo real. A 

quantidade de transcritos reflecte os resultados apurados através da avaliação 

semiquantitativa da imuno-expressão de ambos os receptores. 

O vegfr-1 é expresso em quantidade muito inferior à do vegfr-2, fazendo com 

que nos estadios mais precoces da morfogénese pulmonar, especialmente no período 

pseudoglandular (15º dia de gestação) e na fase inicial do período canalicular (16º dia 

de gestação), a imunorreactividade para este receptor esteja ausente na maioria dos 

fetos examinados. Nos restantes períodos do desenvolvimento pulmonar, a presença 

do VEGFR-1 e do VEGFR-2 pode observar-se nas células endoteliais e nas células 

musculares da parede vascular, bem como em algumas células epiteliais que revestem 

a porção canalicular do órgão. No período sacular, torna-se evidente a 

imunorreactividade dos referidos receptores nos pneumócitos de tipo II e de tipo I, 

entretanto diferenciados. O estudo morfológico efectuado revelou o predomínio da 

imunomarcação membranar em detrimento da citoplasmática, em concordância com a 



 

 256

localização citológica dos receptores em causa. No pulmão dos animais a cujas mães 

foi adminstrada a vitamina A, registou-se um aumento dos níveis de expressão do 

vegfr-1 e do vegfr-2 a partir do período pseudoglandular (15º dia de gestação), 

alteração esta que se traduziu na existência de diferenças igualmente observáveis na 

imuno-expressão das respectivas proteínas. A separação dos animais de acordo com o 

sexo, permitiu ainda identificar uma tendência para a maior expressão do vegfr-1 em 

fetos e recém-nascidos do sexo feminino. 

O capítulo VI versa o estudo morfológico da ontogenia da MMP-1, da MMP-9 

e de um dos seus principais inibidores tecidulares, o TIMP-1, mediante imuno-

histoquímica, no decorrer dos vários períodos de desenvolvimento pulmonar em 

estudo, quer em animais controlo, quer em animais submetidos ao efeito da vitamina 

A. A imunorreactividade para a MMP-1 e para a MMP-9 é alvo de modificações ao 

longo da organogénese pulmonar, mas apenas a MMP-9 sofre alterações decorrentes 

da administração materna da vitamina A. Estas estão ausentes na imuno-expressão do 

TIMP-1, cujo padrão de intensidade e distribuição é elevado e relativamente constante 

ao longo do período estudado.  

Do estudo morfológico realizado pode-se constatar que a imunomarcação das 

da MMP-1, da MMP-9 e do TIMP-1 é uma constante tanto no componente epitelial 

endodérmico, como no componente mesenquimatoso do pulmão. Mercê da influência 

da vitamina A na expressão da MMP-9, observou-se igualmente uma modificação da 

proporção relativa entre a MMP-9 e o TIMP-1. Como tal, no início do período 

canalicular (16º dia de gestação) há, no pulmão de fetos provenientes de mães às 

quais foi administrada vitamina A, um marcado perfil antiproteolítico em relação à 

MMP-9, enquanto que no dia anterior ao nascimento se verifica um aumento da 

proteólise induzida por esta metaloproteinase. Dado que a MMP-9 tem como 

principal substracto o colagéneo de tipo IV, um dos principais componentes 

membrana basal, e é igualmente capaz de degradar outros compostos que lhe estão 

associados, a vitamina A parece promover a remodelação activa da membrana basal, 

antecipando assim a formação de uma barreira alvéolo-capilar funcional. 

 

Os resultados obtidos através da aplicação das metodologias mencionadas nos 

parágrafos precedentes permitem concluir que a administração criteriosa de vitamina 

A, em dose adequada e fora do período de teratogenicidade deste composto, modela a 

morfogénese pulmonar, através da regulação do VEGF, dos receptores a ele 
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associados e do equilíbrio gerado entre as metaloproteinases da matriz e os seus 

inibidores tecidulares. As vias de sinalização desencadeadas pela ligação do VEGF ao 

VEGFR-1 e ao VEGFR-2 são múltiplas, intervindo nos processos de regulação 

autócrina e parácrina subjacentes à morfogénese e ramificação dos componentes 

epitelial endodérmico e vascular do pulmão, bem como às interacções entre estes e os 

demais componentes do espaço intersticial. 

A importância funcional da correcta expressão temporo-espacial dos 

compostos moleculares avaliados no presente estudo é ainda reforçada pelo facto de 

estes se apresentarem alterados em situações de imaturidade do pulmão, como é o 

caso dos prematuros e das vítimas de broncodisplasia pulmonar. Esta doença 

caracteriza-se não só pela existência de anomalias vasculares, mas também por um 

bloqueio da alveolização que compromete todo o processo de organogénese 

pulmonar. 

Em suma, a acção morfogenética da vitamina A, exercida através do seu 

metabolito activo, o ácido retinóico, quando administrada durante a gestação, 

favorece a expressão de factores angiogénicos e, por consequência, acelera todo o 

processo de desenvolvimento e maturação pulmonar, processo este que parece ser 

mais precoce nos indivíduos do sexo feminino. São, no entanto, necessários trabalhos 

adicionais que comprovem a existência de dimorfismo sexual durante a organogénese 

pulmonar, bem como estudos que aprofundem as diversas vias de transdução de sinal 

mediadas pela vitamina A durante o desenvolvimento do órgão. Os resultados obtidos 

neste estudo poderão ainda ser relevantes na futura escolha das terapias a implementar 

em casos de risco de parto prematuro ou de broncodisplasia pulmonar.  
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 The present thesis is part of a wider set of studies that have been carried out 

for more than two decades at the Institute of Histology and Embriology of the Faculty 

of Medicine of the University of Coimbra on the morphogenesis, histogenesis and 

histophysiology of the lung. It aims at contributing to a better knowledge of the 

effects of vitamin A on some of the more important regulators of lung 

vascular development. 

 Using laboratory mice, Mus musculus, strain ICR (CD-1®) as an experimental 

model, we followed the lung’s development from the 15th gestational day till the day 

of birth. This research project comprised the morphological study of VEGF, its 

receptors (VEGFR), Tie-2, MMP-1, MMP-9, and TIMP-1 in the lung of foetuses and 

neonates after prenatal administration of vitamin A. The quantification of VEGF and 

Tie-2 pulmonary levels as well as VEGF plasma levels was performed, and the 

genetic expression of VEGFR-1 and VEGFR-2 was also accessed. Since the adult 

lung presents sexual dimorphism, it was deemed appropriate to analyse the results 

according to sex.  

 In order to place the whole experimental work within a well-defined frame, 

and after presenting the main scopes of this study, the present thesis was divided into 

six chapters. Chapter I includes a brief critical review regarding the embryogenesis 

and morphogenesis of the lung containing the most relevant aspects of vascular 

development. Chapter II gives special emphasis to the molecular organisation and 

morphofunctional structure of the molecules under investigation. 

 The goals of this study are discussed from the 3rd to the 6th chapters. 

 Chapter III is dedicated to the morphological and quantitative study of VEGF 

in lungs and plasma from foetuses and neonates whose mothers were subjected to 

subcutaneous administration of vitamin A on the 12th gestational day (45 000 UI, 

150 µl). Samples were collected daily from the 15th gestational day till the day of 

birth. VEGF plasma levels were also quantified. Control animals from pregnant mice 

that received an equivalent volume of placebo at the same gestational day were also 

studied. 

  The morphological and semi-quantitative study of lung VEGF during the 

different stages of lung development was performed by immunohistochemistry. 
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Pulmonary and plasma VEGF levels were quantified by ELISA. Both methods 

revealed that at gestational day 15, VEGF expression in the lung of control foetuses is 

higher than the one observed in vitamin-A-treated foetuses. Lungs from control 

foetuses display a strong immunostaining for VEGF that can be observed in the 

cytoplasm of mesenchymal cells, epithelial cells of the tubular respiratory tree and in 

the extracellular matrix. However, VEGF plasma levels were higher in foetuses 

whose mothers had received vitamin A. 

 In the canalicular stage, 16th gestational day, and in the remaining stages of 

lung development, a progressive increase of VEGF pulmonary levels and a decrease 

of VEGF plasma levels is observed in mice whose mothers had received vitamin A. 

On the opposite, VEGF pulmonary levels suffer variations and VEGF plasma levels 

show a gradual and sustained increase throughout development in control mice. At the 

day of birth, VEGF pulmonary levels and immunoexpression patterns in control and 

vitamin A treated neonates are similar. It is important to point out that VEGF 

pulmonary levels are higher in females from the control group especially on the day 

before birth. These results show that maternal vitamin A administration influences 

foetal and neonate VEGF pulmonary and plasma levels, and that vitamin A seems to 

work in a synergetic manner with VEGF through their morphogenetic effects to 

enhance lung development. This process will occur earlier in females.  

 Chapter IV handles with the study of Tie-2 immunoexpression and 

quantification in the lung. Tie-2 is one of the major regulators of vascular remodelling 

and stabilization, and its presence in the lung of control and vitamin-A-treated 

animals was evaluated by immunohistochemistry and ELISA. Tie-2’s 

immunostaining is similar throughout the time span of this study, and can be observed 

in the cytoplasmic membrane and cytoplasm of interstitial mesenchymal and 

endothelial cells, as well as in the muscle cells of the vascular walls of both groups 

under investigation. Tie-2 pulmonary levels reach a peak at the end of the 

pseudoglandular stage, 15th gestational day, in control foetuses. From this day 

onwards, Tie-2 levels in the lungs from control and vitamin-A-treated animals suffer a 

significant decrease and remain constant until the day of birth. As demonstrated for 

VEGF, Tie-2 pulmonary levels are also higher in female control foetuses at the 18th 

gestational day. From these results it is possible to conclude that the vitamin A, in the 

dose applied, does not alter Tie-2 pulmonary expression. Furthermore, the combined 
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results from VEGF and Tie-e pulmonary levels suggest that in female foetuses the 

angiogenic process is favoured in the day before birth. 

 The study presented in chapter V is devoted to the morphological analysis of 

VEGFR-1 and VEGFR-2 distribution patterns by immunohistochemistry, and their 

genetic expression assessment by quantitative RT-PCR. The mRNA levels of both 

receptors are in accordance with the semiquantitative results of the 

immunostaining scores. 

 VEFGR-1 mRNA was much lower than VEFGR-2 mRNA and hence, in the 

early stages of lung development, particularly during the pseudoglandular and 

canalicular stages, VEGFR-1 immunoexpression is absent in the majority of foetuses. 

In the remaining periods, endothelial cells, muscle cells of the vascular walls, and 

some epithelial cells lining the tubular structures of the lung, display VEGFR-1 and 

VEGFR-2 immunostaining. Type II and I pneumocytes already differentiated at the 

saccular stage also exhibit immunorreactivity for both VEGF receptors. The 

morphological study also showed that, in accordance with VEGFR cellular location, 

immunostaining was predominant at the cytoplasmic membrane. VEGFR-1 and 

VEGFR-1 mRNA, as well as their imunoexpression in the lungs from vitamin-A 

-treated foetuses increase gradually throughout gestation and until the day of birth. 

There is also a trend toward higher values of relative VEGFR-1 mRNA in female 

foetuses and neonates. 

 Chapter VI deals with the morphological study of the ontogeny of MMP-1 and 

MMP-9, as well as their tissue inhibitor TIMP-1, during the different stages of lung 

development in control and vitamin-A-treated foetuses and neonates. The study was 

carried out by immunohistochemistry. Although MMP-1 and MMP-9 

immunoexpression patterns are different during the stages of lung development under 

study, prenatal administration of vitamin A modified only MMP-9 immunorreactivity. 

On the contrary, the observations revealed that TIMP-1 expression is high during all 

stages of foetal lung development and also in neonates. Because of its influence upon 

MMP-9 lung’s immunoexpression, vitamin A also induced an unbalance of the 

MMP-9/TIMP-1 ratio. As such, a marked anti-proteolytic profile at the 16th 

gestational day, and a proteolytic profile at the last gestational day, are displayed in 

the lungs of vitamin-A-treated foetuses. Since MMP-9 is the main cause of the 

proteolytic degradation of extracellular matrix components in the basement 

membrane, namely type IV collagen, the maternal administration of vitamin A seems 
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to promote the active remodelling of this structure, and therefore may anticipate the 

establishment of a functional blood-air barrier. 

 Taken together, the results provided by the morphological, biochemical, and 

RT-PCR studies indicate that a criterious administration of vitamin A – in a well-

defined dose and once the critical period of retinoid-induced teratogenesis is over – 

modulates lung morphogenesis through the regulation of VEGF, VEGFR, MMP and 

TIMP expression. The signalling pathways mediated by VEGF and its receptors, 

VEGFR-1 and VEGFR-2, are involved in the autocrine and paracrine regulation of 

lung branching morphogenesis and angiogenesis. 

 The functional relevance of the correct temporal and spatial expression of the 

molecules investigated in the present study is further reinforced by the fact that their 

expression changes under medical conditions in which lung immaturity is a common 

feature, such as premature birth or bronchopulmonary dysplasia. The latter is 

characterized by vascular abnormalities and disrupted alveolisation, which 

compromise the whole lung maturation process.  

 In short, the morphogenetic effects of vitamin A and its active metabolite 

– retinoic acid – favour the expression of angiogenic factors in a way that enhances 

the lung morphogenesis and histogenesis, which seem to occur earlier in female 

individuals. However, the occurrence of sexual dimorphism during lung development 

needs further investigation. Further research into the vitamin A signalling pathways 

during lung development and maturation must also be performed. Finally, the present 

results could make an important contribution towards future, appropriately designed, 

strategies for preventing the risks associated with premature labour and the treatment 

of bronchopulmonary dysplasia. 
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