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RESUMO 
  
 

Transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia e o transtorno afetivo 

bipolar compartilham várias características em comum, como genes de risco, 

alterações neurofisiológicas, desregulação do sistema de defesa antioxidante 

e déficit de glutationa (GSH) no córtex pré-frontal. Alterações nos componentes 

da matriz extracelular (ECM) do sistema nervoso central (SNC) também são 

relatadas nas doenças neurológicas e vem sendo frequentemente discutidas 

nos transtornos psiquiátricos. A ECM do SNC possui importantes funções 

como manutenção das sinapses e controle da plasticidade neuronal, proteção 

dos neurônios contra estresse oxidativo, sinalização celular e reservatório de 

fatores de crescimento. No entanto, após sucessivas lesões, estresse ou 

doença, a capacidade de remodelação exercida pela ECM torna-se 

comprometida prejudicando a comunicação neuronal e a capacidade 

regenerativa da própria ECM. O estresse oxidativo vem sendo apontado como 

um possível causador das anomalias observadas na ECM na esquizofrenia. A 

proposta do presente estudo foi validar alguns genes relacionados à matriz 

extracelular que estavam diferentemente expressos entre pacientes com 

esquizofrenia e controles observados no estudo de microarranjo, previamente 

realizado pelo nosso grupo. Além disso, perguntamos como o estresse 

oxidativo pode regular alguns genes na esquizofrenia e se há alguma 

similaridade na regulação desses genes no transtorno bipolar. Para isto, 

utilizamos cultura de fibroblastos dérmicos de pacientes com esquizofrenia 

residual e transtorno afetivo bipolar eutímicos. As culturas foram tratadas com 

pró-oxidante tBHQ para simular um estresse oxidativo e após o tratamento 

extraímos o RNAm para avaliarmos a expressão gênica de cinco genes: 
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MMP16, GALNT6, SULF1, ADAMTS1 e ACSL1. Não foi possível validar a 

diferença de expressão dos níveis dos cinco genes selecionados em pacientes 

com esquizofrenia comparados aos controles e pacientes bipolares 

comparados com seus respectivos controles. Porém, observou-se que o 

estresse oxidativo foi capaz de regular os níveis de expressão dos cinco genes 

selecionados em pacientes com esquizofrenia ou transtorno bipolar. A análise 

protéica revelou que os níveis da enzima Galnac transferase 6 estão 

diminuídos em pacientes com esquizofrenia, sugerindo uma diminuição da 

glicosilação dos componentes da ECM, o que pode conferir perda da 

estabilidade da matriz. Já os níveis do gene ADAMTS1 possuem uma 

tendência de aumento nos pacientes bipolares, sugerindo também um 

comprometimento da integridade dos componentes da ECM. Em geral, os 

resultados da expressão gênica nas amostras dos pacientes com 

esquizofrenia se assemelham com os resultados obtidos das amostras de 

pacientes bipolares. O estresse oxidativo altera a regulação de genes 

associados à matriz extracelular na esquizofrenia e no transtorno bipolar. 

Estudos funcionais relacionados as enzimas codificadas pelos genes GALNT6 

e ADAMTS1 são necessários para o melhor entendimento da relação de 

ambas na fisiopatologia dos transtornos psiquiátricos.  
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ABSTRACT 
 

Psychiatric disorders such schizophrenia and bipolar disorder share 

importante aspects like commom gene risk, neurophisiologic deficit, defense 

antioxidante system deregulation and prefrontal cortex glutathione deficit. 

Extracellular matrix (ECM) components anomalies from central nervous system 

(CNS) are observed in neurological disorders and have been discuted in 

psychiatric disorders. The ECM from SNC has important functions such 

synaptic maintenance, control of neuronal plasticity, protection of neurons 

againts oxidative stress, cellular sinalization and growth factores resevoir. 

However, after multiple injuries, stress or disease, the remodelation capacity 

exerced by ECM becomes compromized, leading to failures in the neuron 

comunication and ECM regenerative capacity. Oxidative stress have been 

suggested as causes for anomalies seen in schizophrenia ECM. The propose 

of this study was validate some genes related to extracellular matrix which were 

differentially expressed between schizophrenic patients and controls observed 

in our previous study using microarray. Furthemore, we asked how oxidative 

stress can regulate these genes in schizophrenia and if this regulation is it 

similiar with bipolar disorder. For this, we used skin fibroblastos culture from 

residual schizophrenic and bipolar euthimic patients. The culture were treated 

with tBHQ, a compound which induces oxidative stress, and after the treatment 

we extracted the mRNA for genetic expression of MMP16, GALNT6, SULF1, 

ADAMTS1 and ACSL1. We can not validade the expression diferences of five 

genes selected between schizophrenic patients and controles and bipolar 

patients compared to respectives controls. But, it was observed that the five 
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genes selected are regulated by oxidative stress in schizophrenic and bipolar 

patients. Besides, the protein analysis revealed galnac transferase 6 levels are 

decreased in schizophrenic patients, suggesting a glycosylation reduced of 

ECM components, which can be compromise the matrix stability. ADAMTS1 

gene levels have a tendency of increase in bipolar patients, also suggesting a 

impairment in integrity ECM componentes. In general, the data from gene 

expression of schizoprenic and bipolar patients are similar. Oxidative stress 

alter the regulation of gene extracelular matrix associated in schizophrenia and 

bipolar disorder. Functional studies related to enzymes codified by GALNT6 

and ADAMTS1 are necessary to better understand the relation of both in 

schizophrenia and bipolar disorder pathophysiology.  
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1.1. Esquizofrenia  

A esquizofrenia é um transtorno psicótico grave (ou um grupo de 

transtornos) cujo desenvolvimento da doença é progressivo e ocorre 

frequentemente na fase mais tardia da adolescência e no início da fase adulta 

(TAMMINGA and HOLCOMB, 2005). Sua prevalência é de 1% na população 

geral, mas essa estimativa pode variar de acordo com a metodologia utilizada 

nos diferentes estudos (FREEDMAN, 2003). A etiologia da esquizofrenia 

permanece desconhecida. Embora tenha ocorrido inúmeras tentativas nos 

anos recentes de identificar teste de laboratório ou marcadores biológicos de 

utilidade clínica que pudessem confirmar a presença do transtorno, o 

diagnóstico continua a se basear em critérios essencialmente clínicos (Nardi, 

Quevedo, & Silva, 2015). O atual tratamento antipsicótico é efetivo para os 

sintomas positivos (delírios, alucinações e pensamento desorganizado), porém 

possuem efeitos colaterais significantes e são, na sua maioria, ineficazes para 

os sintomas negativos (habilidades sociais, fala e embotamento afetivo), 

sintomas cognitivos (atenção, memória e função executiva), e sintomas gerais 

inespecíficos (ansiedade, culpa, tensão) (DO et al., 2009). Torna-se, portanto, 

necessário o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que sejam 

efetivas para os sintomas negativos e cognitivos e com o mínimo de sintomas 

colaterais. A compreensão da fisiopatologia da esquizofrenia poderá auxiliar 

na identificação de novos alvos de tratamento ou ainda, possibilitar o 

diagnóstico precoce (DO et al., 2009). 
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1.2. Transtorno afetivo bipolar  

  
O transtorno afetivo bipolar é uma doença crônica que afeta cerca de 1 

- 3% da população mundial (BELMAKER; BERSUDSKY, 2004; KUPFER, 

2005; MERIKANGAS et al., 2007). A principal característica desse transtorno 

é a instabilidade de diversas funções psíquicas e físicas, com destaque para o 

humor, variando do polo depressivo ao eufórico (maníaco). Os ritmos 

biológicos também podem ser afetados, causando alterações do ciclo de sono-

vigília e do metabolismo, com importantes alterações de peso, 

psicomotricidade, velocidade de pensamento, cognição e impulsividade 

(GHAEMI and DALLEY, 2014). O transtorno afetivo bipolar em geral, se 

manifesta inicialmente em adolescentes e adultos jovens, assumindo um 

padrão de alterações episódicas e recorrentes do humor com períodos 

assintomáticos ao longo de toda a vida (GHAEMI and DALLEY, 2014). O 

tratamento para o transtorno bipolar inclui estabilizadores do humor, como lítio 

(padrão ouro) e valproato. Porém, pacientes bipolares fazem uso constante de 

outras medicações como antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos 

(MUZINA and CALABRESE, 2005).  

 A hipótese atual para a etiologia do transtorno afetivo bipolar e também 

da esquizofrenia consiste em variações em múltiplos genes combinados a 

estressores ambientais podem influenciar, de forma precoce ou tardia, o 

desenvolvimento cerebral (BRIETZKE et al., 2012; HARRISON; 

WEINBERGER, 2005; LIN et al., 2012). Vários estudos sugerem que o 

estresse oxidativo pode ser uma hipótese bastante atrativa para explicar, pelo 

menos em partes, a fisiopatologia desses transtornos (ANDREAZZA et al., 
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2007; DO et al., 2009; KRAFTSIK et al., 2007, 2011; KULOGLU et al., 2002; 

RAFFA et al., 2012; TOSIC et al., 2006; YAO; LEONARD; REDDY, 2006).  

 

1.3. Regulação redox  

 
O estresse oxidativo ocorre quando os mecanismos de defesa  

antioxidantes celulares falham em controlar a produção endógena de EROs 

(espécies reativas de oxigênio) e ERNs (espécies reativas de nitrogênio) 

geradas através do metabolismo normal ou da exposição a pró-oxidantes 

ambientais (KOHEN et al., 2002; BERG et al., 2004).  Os radicais livres mais 

importantes nos humanos são: peróxido de hidrogênio (H2O2), superóxido (O2-

) e radical hidroxila (OH), espécies reativas de nitrogênio incluem óxido nítrico 

(NO) e peroxinitrito (ONOO-). O estado redox celular está envolvido na 

regulação de vários fatores de transcrição e níveis apropriados de EROs e 

ERNs são necessários para o correto funcionamento fisiológico dos 

organismos (KEMP et al., 2008; JONES e GO, 2010). No entanto, quantidades 

excessivas de EROs pode ter efeitos deletérios incluindo modificações em 

macromoléculas como ácidos nucléicos, proteínas e lipídios (KOHEN; NYSKA, 

2002). Para equilibrar a produção excessiva de EROs, o organismo possui 

sistemas de defesa antioxidantes que consistem de enzimas como a 

superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase. Além desses sistemas 

enzimáticos, o organismo conta com antioxidantes não enzimáticos,  incluindo 

a glutationa (GSH), ácido ascórbico (vitamina C), -tocoferol (vitamina E), 

carotenóides e flavonóides (NORDBERG e ARNÉR, 2001). Os sistemas 

antioxidantes podem agir de várias formas, incluindo a remoção de 

EROs/ERNs (OZTURK et al., 2005), inibição da formação de /ERNs e inibição 
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da ligação de íons metálicos, como cobre, necessários para catalisar a 

formação de ROS/RNS (MEISTER, 1988). Já a enzima glutationa peroxidase 

converte peróxidos e radicais hidroxilas em formas não-tóxicas, 

frequentemente acompanhada da oxidação da glutationa reduzida (GSH) a 

sua forma oxidada, glutationa dissulfeto (GSSH) (LU, 2009). A glutationa 

redutase, por sua vez, recicla GSSH em GSH. A enzima catalase e a 

superóxido dismutase agem em conjunto com a glutationa peroxidase 

constituindo a principal defesa antioxidante enzimática contra radicais 

superóxidos (DEKOSKY et al., 2004; DRINGEN et al.,2005). 

As células do cérebro consomem cerca de 20% do oxigênio do corpo 

(DRINGEN et al., 2000). Essa característica indica o enorme potencial do 

tecido nervoso na geração de EROs em grande quantidade, o que o torna 

particularmente vulnerável a danos oxidativos (Do et al., 2009). Para controlar 

o excesso de EROs produzido, as células nervosas contam com o sistema 

antioxidante da glutationa (LU, 2013). A síntese da glutationa no cérebro ocorre 

da mesma forma como nos demais tecidos (figura 1). A glutationa é sintetizada 

no interior das células em duas etapas consecutivas. A -glutamilcisteína 

sintetase, também designada glutamato cisteína ligase (GCL) é composta por 

duas subunidades, uma catalítica (GCLC) e uma modulatória (GCLM). A GCL 

utiliza o glutamato e a cisteína como substratos para formar o dipeptídeo -

GluCys (1) o qual se combina com a glicina numa reação catalisada pela 

glutationa sintetase (GS) formando GSH (2). A adenosina trifosfato (ATP) é co-

substrato para ambas as enzimas (MISRA; GRIFFITH, 1998) e a GCL é 

considerada um fator limitante para a síntese de GSH (LU, 2013).  
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Figura 1: Síntese de GSH.  

Adaptado de: (MISRA; GRIFFITH, 1998). (1) Cisteína é adicionado ao glutamato formando -

glutamilcisteína. (2) Glicina é adicionado à -glutamilcisteína para formar glutationa. 

 

 

1.4. Estresse oxidativo na esquizofrenia e no transtorno bipolar 

O estresse oxidativo no cérebro está associado com a perda de 

neurônios durante a progressão de doenças neurológicas, tais como, doença 

de Parkinson, doença de Alzheimer, doença de Huntington (BAINS; SHAW, 

1997; BHARATH et al., 2002; DRINGEN, 2000). Vários estudos tem 

documentado o impacto que o estresse oxidativo poderia exercer no 

desenvolvimento e curso de alguns transtornos psiquiátricos, como a 
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esquizofrenia, depressão e transtorno bipolar (MAES et al., 2011; MARAZZITI 

et al., 2012; YAO et al., 2006).  

Estudos relataram comprometimento no sistema de defesa antioxidante 

e aumento da peroxidação lipídica em tecido periféricos e cerebrais (análises 

post-mortem) de pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar (FOURNIER 

et al., 2014; FREY et al., 2013; FULLERTON et al., 2010; J-F et al., 2009; 

KHAN et al., 2002; MATTHEWS et al., 2002; PRABAKARAN et al., 2004; 

RAFFA et al., 2012; RANJEKAR et al., 2003; YAO; LEONARD; REDDY, 2006). 

Aumento de marcadores de estresse oxidativo foram relatados em pacientes 

bipolares (ANDREAZZA et al., 2008; GUBERT et al., 2013) Em estudos 

recentes, uma possível teoria da fisiopatologia da esquizofrenia e do transtorno 

bipolar vem sendo desenvolvida e sustentada por uma série de robustas 

evidências. Essa teoria baseia-se em uma susceptibilidade genética para um 

comprometimento do sistema antioxidante da glutationa combinada a fatores 

estressores ambientais formando assim um “elo central” responsável por 

desencadear os danos na conectividade estrutural e a sincronização neuronal, 

observados na esquizofrenia (figura 2) (DO et al., 2009). Gysin e colaboradores 

(2007) demonstrou uma associação entre esquizofrenia e o polimorfismo TNR 

(trinucleotide repeat) GAG na subunidade catalítica da GCL (GCLC), enzima 

chave na síntese de GSH. Já no trabalho de Tosic e colaboradores (2006) foi 

observado em dois estudos caso-controles uma forte associação entre o gene 

da subunidade modulatória da GCL (GCLM) e a esquizofrenia. Em ambos 

estudos foram observados níveis reduzidos de GSH em fibroblastos de 

pacientes com esquizofrenia. Em pacientes bipolares foram detectados níveis 

alterados de GSH e da enzima GCL (GAWRYLUK et al., 2011). As evidências 
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do efeito do comprometimento do sistema antioxidante também podem ser 

vistas em estudos realizados com modelo animal. Ao utilizar como modelo 

camundongos knockout para GCLM 1 , observou-se níveis aumentados de 

marcadores de estresse oxidativo (STEULLET et al., 2010), comprometimento 

de interneurônios parvalbumina-positivos (PV) (CABUNGCAL et al., 2013b), 

redução da atividade de sincronização da rede neural no hipocampo ventral  e 

no córtex cingulado anterior (STEULLET et al., 2010) e mielinização anormal 

(MONIN et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Camundongos knockout para GCLM apresentam anomalias fenotípicas que se assemelham a 
aspectos tanto da esquizofrenia quanto do transtorno bipolar. 
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Figura 2: Hipótese do estresse oxidativo na fisiopatologia da esquizofrenia.  

Figura adaptada de Do et al., 2000. Susceptibilidade genética (A), resultando no déficit da 

atividade da GCL combinada a estressores ambientais poderiam levar ao impedimento do 

desenvolvimento e maturação cerebral normal. Por exemplo, a desregulação redox (aumento 

de ROS e redução de GSH) poderia comprometer o desenvolvimento de interneurônios 

parvalbumina-positivos e oligodendrócitos. Essa desregulação redox induz à hipofunção do 

receptor NMDA (B) compromentendo a viabilidade dos interneurônios GABA fast-spiking. A 

desregulação redox também prejudica a correta mielinização (C). Combinados (B e C) 

promovem o déficit da conectividade estrutural e a sincronização neuronal resultando nos 

sintomas da esquizofrenia. 
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1.5. Componentes afetados pelo estresse oxidativo  

1.5.1. Interneurônios gabaérgicos parvalbumina-positivos (PV) 

 

Vários são os componentes do tecido neuronal afetados pelo estresse 

oxidativo, dentre os quais destacam-se os interneurônios gabaérgicos 

parvalbumina-positivos (PV). Os interneurônios PV constituem uma 

subpopulação de neurônios gabaérgicos que controlam a comunicação de 

neurônios principais e são necessários para a rápida sincronização neuronal 

rítmica, facilitando o processamento de informação durante as tarefas 

cognitivas (SOHAL et al., 2009; WHITTINGTON et al., 2011). As 

características desses interneurônios impõem uma demanda metabólica muito 

alta e aumento da densidade mitocondrial, tornando-os sensíveis ao estresse 

oxidativo (CABUNGCAL et al., 2013). Além disso, fatores estressores 

ambientais graves produzem estresse oxidativo no cérebro e causam danos 

nos interneurônios PV (GRILLO et al., 2003; HU et al., 2010; SCHIAVONE et 

al., 2009). Estudos post-mortem revelaram anomalias nos interneurônios PV 

em indivíduos com esquizofrenia ou transtorno bipolar (LEWIS et al., 2011; 

TORREY et al., 2005; ZHANG et al., 2002).  

 

1.5.2. PNN e matriz extracelular 

 
Os interneurônios PV quando maduros, estão envoltos em uma matriz 

extracelular (ECM) especializada chamada rede perineuronal (PNN) 

(GIAMANCO et al., 2010). A PNN é composta principalmente por ácido 

hialurônico, proteínas de ligação, proteoglicanos sulfatados (CSPG, 

chodrointin sulfate proteoglycans) e uma proteína trimérica chamada 
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tenascina-R (DEEPA et al., 2006; KWOK et al., 2011) (figura 3). A PNN 

promove a maturação dos interneurônios PV e a estabilidade sináptica e da 

rede neuronal (KWOK et al., 2011). Além disso, a PNN também funciona como 

um tampão capaz de proteger os neurônios contra o estresse oxidativo 

(MORAWSKI et al., 2004; SUTTKUS et al., 2012). Entretanto, a própria PNN é 

sensível ao excesso de estresse oxidativo (CABUNGCAL et al., 2013). Dessa 

forma, a proteção seria um reflexo do balanço entre o efeito do estresse 

oxidativo na degradação da PNN e a capacidade do sistema de mantê-la 

funcional (CABUNGCAL et al., 2013). Um estudo recente demonstrou uma 

diminuição significativa da quantidade de PNN em pacientes com 

esquizofrenia (PANTAZOPOULOS et al., 2014), provavelmente devido ao 

estresse oxidativo e a diminuição dos níveis de GSH. 

Em geral, a matriz extracelular do sistema nervoso central (SNC) é 

ricamente constituída por glicoproteínas e proteoglicanos ligadas ao ácido 

hialurônico, o qual funciona como o esqueleto para dar suporte à ECM, além 

da presença de proteínas de ligação (figura 3). A ECM do SNC ocupa cerca 

de 20% do volume cerebral total. Durante o neurodesenvolvimento, a ECM 

influencia a migração celular, o crescimento axonal e a sinaptogênese. Já no 

cérebro de adultos, a ECM possui um papel importante na manutenção das 

sinapses e no controle da remodelação sináptica (BURNSIDE and 

BRADBURY, 2014). Várias enzimas são responsáveis pela integridade e 

funcionalidade da ECM. Dentre elas, as metaloproteinases de matriz (MMPs) 

são capazes de clivar todos os componentes da ECM, e tem portanto, função 

importante na remodelação da matriz e na plasticidade sináptica (MOTT; 

WERB, 2004). As MMPs fazem parte de uma grande família com 17 membros. 
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Algumas delas, como a MMP-9 e a MT3-MMP já foram associadas com doença 

de Alzheimer (WANG et al., 2014) e comprometimento na mielinização 

(FERRARO et al., 2011). ADAMTS1 (a disintegrin metalloproteinase 

trombospodin type 1) é uma metaloproteinase capaz de clivar CSPG 

(chondroitin sulfate proteoglycan), um proteoglicano e principal componente da 

ECM no SNC (figura 4). Sugere-se que ADAMTS1 esteja envolvido em 

doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e Parkinson 

(MIGUEL et al., 2005). Além das metaloproteinases, as sulfatases também 

desempenham importante papel da manutenção da integridade da ECM. Sulf1 

e Sulf2 são duas sulfatases que removem sulfatos do seu principal substrato, 

o HSPG (heparan sulfate proteoglycan). HSPG é outro proteoglicano presente 

no cérebro e possui a função de modular a formação sináptica após alguma 

lesão e também modular vias de sinalização incluindo a via wnt (FARHY et al., 

2014).  HSPG também tem sido associado à doenças neurodegenerativas 

(CUI et al., 2013). Além das sulfatases e das metaloproteinases, um outro 

grupo de enzimas, as Galnac transferases são responsáveis pela primeira 

etapa da glicosilação das cadeias GAGs dos proteoglicanos (BENNETT et al., 

2012). Outros componentes da ECM, as fibronectinas são alvos das galnac 

transferases (PARK et al., 2011). A função geral das galnac transferases é 

estabilizar os componentes da ECM evitando a degradação dos mesmos pelas 

metaloproteinases (BENNETT et al., 2012) . Um estudo genético mostrou uma 

associação entre o subtipo galnac T7 e Doença de Alzheimer (BEECHAM et 

al., 2014).  
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Figura 3: Estrutura e componentes da matriz extracelular. 

 Figura adaptada de (BURNSIDE and BRADBURY, 2014). (A) Arranjo da ECM, nota-se que 
próximo aos vasos sanguíneos há presença de componentes da ECM encontrados 
tipicamente em outros tecidos, como a fibronectina e colágeno. Já distante dos capilares, a 
ECM se torna mais difusa. Próxima aos corpos neuronais, a ECM se torna densa dando origem 
a PNN. (B) Componentes da ECM do SNC. 
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Figura 4: Desenho esquemático da estrutura do CSPG e sítios de clivagem.  

Figura adaptada de (BERRETTA et al., 2015). Diagrama esquemático na estrutura do CSPG, 

aggrecan. O CSPG é composto por uma proteína core com domínios distintos (ex. G1 e G2). 

Aderidas lateralmente à proteína core estão as cadeias de glicosaminoglicanos chondroitin 

sulfate. Cada cadeia de glicosaminoglicano é composta por pares de repetição de ácido 

glucorônico (GlcA) e N-acetil-galactosamina (GalnaC). Essas cadeias laterais podem ser 

sulfatadas em duas posições (CS-6 ou CS-4). CSPG podem ser clivados por uma série de 

metaloproteinases incluindo ADAMTS (triângulos) e MMPs (quadrados) em vários locais da 

proteína core. 
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No entanto, a ECM pode sofrer alterações na sua estrutura e função 

quando ocorre alguma lesão ou acometimento do SNC, o que pode prejudicar 

a reparação neuronal (BURNSIDE and BRADBURY, 2014). Alguns estudos 

demonstraram uma associação entre o comprometimento na (ECM) e a 

esquizofrenia. Guidotti e colaboradores (2000) observaram uma diminuição da 

expressão da glicoproteína reelina (uma das principais glicoproteínas que 

constituem a ECM). Além disso, alterações em alguns componentes da ECM 

foram descritas na esquizofrenia (BUXBAUM et al., 2008; CORFAS et al., 

2004). Foi observado também, em um estudo recente, anormalidades na 

CSPG (componente chave na ECM do SNC) em pacientes com esquizofrenia, 

mas sem alterações em pacientes bipolares (PANTAZOPOULOS et al., 2014). 

Porém, em um estudo genético, um dos subtipos de CSPG, neurocan, foi 

associado à esquizofrenia e ao transtorno bipolar (MÜHLEISEN et al., 2014). 

Na literatura vários estudos apontam para uma vulnerabilidade genética 

relacionada às moléculas da matriz extracelular e anormalidades afetando a 

integridade e função da ECM, alterações observadas em esquizofrenia e 

também ao transtorno bipolar (BUXBAUM et al., 2008; DOW et al., 2011; 

EASTWOOD and HARRISON, 2003; KÄHLER et al., 2011; LIU et al., 2010; 

PISANTÉ et al., 2009; SHIFMAN et al., 2008; VAWTER et al., 2000, 2001; 

ZAHARIEVA et al., 2008).  
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1.6. Cultura de fibroblastos – modelo in vitro para pesquisa de 

transtornos psiquiátricos. 

A cultura de fibroblastos dérmicos tem sido proposta como uma boa 

ferramenta para estudos in vitro de transtorno psiquiátricos, como a 

esquizofrenia, o transtorno bipolar e autismo (FOURNIER et al., 2014). Os 

fibroblastos são células não diferenciadas e compartilham cerca de 70% de 

semelhança com neurônios. Possuem toda a maquinaria enzimática para 

síntese de neurotransmissores, e receptores em geral (MAHADIK et al., 1994). 

Estudos com estresse oxidativo associado à esquizofrenia tem frequentemente 

utilizado a cultura de fibroblastos como meio investigativo (DO et al., 2009; 

FOURNIER et al., 2014; KRAFTSIK et al., 2007, 2011). O motivo se faz devido 

a algumas características descritas a seguir. A) as células podem ser 

desafiadas por um agente estressor, que induz potencialmente um fenótipo 

que é expressado somente na condição de estresse oxidativo; B) a cultura 

cresce em um meio definido, o que pode minimizar a heterogeneidade entre 

as amostras devido ao estilo de vida, ambiente, medicação e alimentação dos 

doadores; C) os fibroblastos têm sido usados com sucesso para revelar 

anomalias que são relevantes para a fisiopatologia cerebral em outras doenças 

neurológicas (FOURNIER et al., 2014). Um exemplo, disfunções na atividade 

bioenergética e mitocondrial, os quais consistem em elementos chaves no 

processo patológico da doença de Parkinson, foram demonstrados 

primeiramente em fibroblastos de pacientes (AUBURGER et al., 2012; 

MYTILINEOU et al., 1994). 
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1.7. Justificativa 

 
 É necessária a identificação de alvos moleculares chaves na 

fisiopatologia da esquizofrenia e do transtorno bipolar que auxilie no 

diagnóstico precoce, além do acompanhamento da eficácia das drogas bem 

como o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para ambas 

doenças. Através de inúmeras evidências, o estresse oxidativo mostra ter um 

papel importante na fisiopatologia tanto da esquizofrenia como no transtorno 

bipolar. Sabe-se também que um dos componentes comprometidos em ambos 

transtornos é a ECM, e sua capacidade de proteger os interneurônios.  

Portanto, a investigação do possível papel do estresse oxidativo sob a 

estrutura e função da ECM permitiria a identificação de novos alvos 

moleculares para possíveis terapias, além do melhor entendimento da relação 

entre estresse oxidativo, ECM e transtornos psiquiátricos.  

 

 
 
 
 

 

O grupo da profª Kim Do (Universidade de Lausanne, Suíça) realizou 

um estudo em 2010 utilizando a técnica de microarranjo (dados ainda não 

publicados) e amostras de fibroblastos dérmicos de pacientes com 

esquizofrenia crônica. A presente tese foi desenvolvida com base nos 

resultados obtidos das análises do microarranjo. Os detalhes da técnica, bem 

como a seleção dos genes escolhidos estão descritos da seção Material e 

Métodos. 
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2. OBJETIVOS 
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 Validar da técnica de microarranjo os dados da expressão de cinco 

genes selecionados (MMP16, GALNT6, SULF1, ADAMTS1 e ACSL1) 

pela técnica de PCR em tempo real em fibroblastos de pacientes 

esquizofrenia crônica. 

 Analisar os níveis das proteínas codificadas pelos genes selecionados 

nas amostras de fibroblastos de pacientes com esquizofrenia crônica. 

 Verificar os níveis de expressão dos cinco genes selecionados em 

amostras de pacientes com transtorno afetivo bipolar. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  
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3.1. Descrição da população estudada 

Os pacientes com esquizofrenia avaliados na pesquisa de microarranjo 

e PCR quantitativo foram recrutados no Centro Hospitalar Universitário de 

Vaud (CHUV) pertencente à Universidade de Lausanne (Suíça) após 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Já os pacientes com 

transtorno bipolar eutímicos foram recrutados no ambulatório de transtorno 

bipolar do serviço de psiquiatria do Hospital das Clínicas pertencente à 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os pacientes cumpriram os 

critérios para esquizofrenia avaliados por um psiquiatra por meio da aplicação 

das escalas DSM-IV e PANSS. Os pacientes com transtorno afetivo bipolar 

foram avaliados por um psiquiatra usando as escalas Young de mania (YMRS) 

e Hamilton de depressão (HDRS) (MARTÍNEZ-ARÁN et al., 2004).  

O número amostral para o projeto foi de 19 controles para 17 pacientes 

esquizofrênicos e 7 controles para 11 pacientes bipolares. 

  Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética COEP: nº ETIC 

0434.0.203.000.10 

 

3.1.1. Critérios de inclusão e exclusão 
 

Critérios de inclusão (para os pacientes com esquizofrenia): homens e 

mulheres com idade entre 18 e 35 anos, com diagnóstico de esquizofrenia e 

capaz de fornecer consentimento para participar da pesquisa. 

Critérios de inclusão (para os pacientes com transtorno afetivo bipolar): 

homens e mulheres com idade entre 18 e 55 anos, com diagnóstico de 
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transtorno afetivo bipolar, eutímicos, capaz de fornecer consentimento para 

participar da pesquisa. 

Critérios de exclusão: intoxicação ou doença cerebral associada a 

psicose, incapacidade de fornecer o consentimento para participar da 

pesquisa. 

Critérios de inclusão (para controles): homens e mulheres com idade 

entre 18 e 55 anos, capaz de fornecer consentimento para participar da 

pesquisa. 

Critérios de exclusão (para controles): possuir parentes até 2º grau com 

histórico de psicose e incapacidade de fornecer consentimento para participar 

da pesquisa. 

 

3.2. Experimento de microarranjo  

 
Microarranjo é uma técnica de possibilita a mensuração simultânea de 

RNAm transcritos de milhares de genes em um estudo de uma célula particular 

ou um tecido amostral de interesse (KERR & CHURCHILL, 2001). Consiste em 

duas etapas. (Ver figura 4). Primeiramente é realizado o preparo das amostras 

(célula ou tecido de interesse) através da extração do RNAm e síntese do 

cDNA correspondente. Em seguida, as amostras de cDNA são “identificadas” 

por um procedimento de coloração com fluorocromos (em geral, cianina 3 e 

cianina 5 [Cy3] e [Cy5]). Na segunda etapa é feita a hibridização das amostras 

com as sondas, sequências complementares ao DNA. Essas sondas são 

fixadas nos spots, cavidades físicas presentes na superfície da placa de 

arranjo (em geral uma lâmina de vidro). Cada spot corresponde a uma sonda 

específica. Para a hibridização, adiciona-se as amostras de cDNA previamente 
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marcadas com fluorocromos aos spots contendo as sondas. A leitura é 

realizada por meio de um scanner de alta resolução, o qual se desloca por toda 

a superfície do arranjo identificando as diferentes intensidades de coloração 

presentes em cada spot. Como resultado, para cada spot do arranjo, o scanner 

fornece uma imagem composta por milhares de pixels. A quantificação é feita 

pela representação numérica associada a intensidade luminosa de cada spot. 

Dessa forma, a quantificação luminosa está associada a quantidade de mRNA 

transcritos e seus valores representam os níveis de expressão gênica. 

 

 

Figura 5: Desenho esquemático da construção do experimento de microarranjo.  

Disponível em wikipedia. 
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O grupo suíço da Profa. Kim Do realizou um estudo em 2010 utilizando 

a técnica de microarranjo com amostras de cDNA provenientes de fibroblastos 

dérmicos de pacientes com esquizofrenia crônica. Para a obtenção das 

amostras, foram selecionados 18 pacientes com diagnóstico de esquizofrenia 

e 21 indivíduos saudáveis para compor o grupo controle (tabela 1). Para a 

obtenção dos fibroblastos coletou-se amostras de pele (3 mm). As amostras 

foram divididas em dois grupos de acordo com o tratamento realizado durante 

a cultura celular (tBHQ 2  – induz estresse oxidativo e DMSO – veículo) 

(PRESTERA et al., 1993; SCHILDERMAN et al., 1993). Todo o manejo da 

cultura de fibroblastos incluindo o tratamento com o pró-oxidante foi realizado 

de acordo com o estudo de Gysin et al (2008). A extração do RNA a partir das 

amostras de fibroblastos foi realizada utilizando o kit (Rneasy Mini, Qiagen – 

Suíça) prosseguida pela síntese do cDNA utilizando o kit High capacity cDNA 

reverse transcription (Applied biosystems by Life Technologies, Carlsbad – 

EUA). Em seguida, as amostras de cDNA foram submetidas à técnica de 

microarranjo utilizando um chip com 28.542 sondas (Affymetrix 1.0 ST 

GeneChip). Após extensa análise estatística, iniciou-se a seleção dos genes. 

Primeiramente, das 28.542 sondas foram selecionadas aquelas com o valor de 

p<0,1, correspondendo a um total de 1500 sondas. Desse montante, 

selecionou-se as sondas com o FC3 (fold change) >1,2 ou <-1,2 contabilizando 

250 sondas. Verificou-se se havia proteínas descritas codificadas a partir dos 

                                                        
2 tBHQ: tert-butylhidroquinone, composto conhecido por produzir espécies reativas de 
oxigênio e consequentemente aumentar os níveis de expressão de genes antioxidantes.  
3 FC: fold change, razão paciente/controle. Valor utilizado para expressão gênica 
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genes associados as 250 sondas e foram identificadas 200 proteínas (Figura 

1). 

 

 

 

Figura 6: Esquema ilustrativo da seleção de genes a partir do total de sondas do 
microarranjo. 

 
 
 
 

 As 200 proteínas codificadas por esses genes foram analisadas de 

acordo com a sua localização celular: a.) membrana; b.) matriz extracelular; c.) 

núcleo; d.) citoplasma; e.) mitocôndria; f.) citoesqueleto. A maioria dos genes 

que estavam diferentemente expressos em pacientes comparados aos 

controles codificam proteínas cuja função e localização envolvem a membrana 

e a matriz extracelular (Tabela 1). Com base nessa informação foi selecionado 

um conjunto de genes cujas proteínas codificadas associam-se com essas 

duas localizações (membrana e matriz). Foram selecionados cinco genes que 

estavam diferentemente expressos em pacientes comparados aos controles, 

com p<0,05 e que possuíam resposta ao tratamento com o pró-oxidante tBHQ 

(Tabela 2).  
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A partir desse momento, iniciou-se o trabalho de validação dos 

resultados dos cinco genes através da tecnologia TaqMan feita por PCR 

quantitativo em tempo real. O processo de validação se deu com a realização 

de uma nova cultura utilizando células dos mesmos pacientes com 

esquizofrenia que fizeram parte do estudo do microarranjo. Para isto, as 

amostras de fibroblastos congeladas destes pacientes foram recultivadas 

conforme descrito no tópico 1.3.2. Todos os procedimentos do processo de 

validação foram realizados utilizando amostras de fibroblastos de pacientes 

com transtorno bipolar, com o intuito de compararmos com os resultados 

obtidos nas amostras de pacientes com esquizofrenia.  

 

 

 

*: valor de p ajustado para 0,05. 

Tabela 1: Localização subcelular das proteínas codificadas por genes que estão 
diferentemente regulados entre pacientes e controles. 
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GENE 

FOLD CHANGE 
Paciente/controle 

(Valor de p) 
NOME DA 
PROTEÍNA 

FUNÇÃO 
Veículo 
(DMSO) 

tBHQ 

MMP16 
-1,3 

(0,005) 
-1,2 

(0,029) 

MT3-MMP 
Metaloproteinase 
de matriz 
transmembrana 
tipo 3 

Proteinase que 
degrada vários 
componentes da 
ECM 

GALNT6 
-1,4 

(0,011) 
-1,5 

(0,001) 

Galnac T6 
N-acetil 
galactosamina 
transferase 6 

Glicosila 
componentes da 
ECM. Promove 
estabilização da 
ECM 

SULF1 
1,6 

(0,001) 
n.s Sulfatase 1 

Enzima que 
remove sulfato na 
posição 6 de 
componentes da 
ECM 

ADAMTS1 
1,2 

(0,045) 
n.s 

A disintegrin and 
metalloproteinase 
with 
thrombospondin 
motifs 1 

Proteinase que 
cliva CSPG da 
ECM 

ACSL1 
1,4 

(0,015) 
1,3 

(0,030) 

Ligase de cadeia 
longa de ácidos 
graxos 
 

Degrada ácidos 
graxos via beta 
oxidação e 
promove síntese 
de lipídios 

 

Tabela 2: Lista de genes selecionados para validação. 

 Fold change dos níveis de expressão gênica entre pacientes e controles estão indicados em 

ambas condições: veículo (DMSO) ou na condição de estresse oxidativo (tBHQ), como 

avaliado pelo microarranjo, n.s.: não significante 
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3.3. Obtenção da biópsia dermatológica (amostras de pacientes 

bipolares e controles) 

 
 

As amostras de pele com aproximadamente 3 mm de tamanho foram 

obtidas com o auxílio de um instrumento descartável usado para biópsias 

dermatológicas, denominado punch dermatológico. Todo o procedimento foi 

realizado por um médico participante do estudo. Foi escolhida a parte interna 

do antebraço como local para realizar a biópsia devido a pequena quantidade 

de queratina e pelos encontrados nessa região. Após a higienização com 

álcool iodado em uma pequena região do antebraço, foi aplicado um 

anestésico local (aprox. uma ampola pequena de lidocaína com adrenalina) e 

constatado o efeito anestésico, a amostra foi coletada. Imediatamente após a 

coleta, a biópsia foi mantida em uma solução nutritiva aquecida à 37°C 

contendo DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s médium com alta concentração 

de glicose –DMEM-High Glucose) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB), solução antibiótica-antimicótica penicilina/estreptomicina (2%), 

antimicótico anfotericina B (1%) e piruvato de sódio (1%) até o momento de 

plaquear e colocar em cultura.  

Todos os reagentes citados foram obtidos da Life Technologies 

(Carlsbad –EUA) ou da Sigma Aldrich Co. (St. Louis –EUA). 
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3.4. Cultura de fibroblastos 

 

3.4.1. Cultivo a partir da biópsia (amostras de pacientes 

bipolares e controles) 

 
 
 

Cada biópsia coletada foi subdividida em partes menores e esses 

fragmentos transferidos para duas placas de cultura cell+ de 10 cm de diâmetro 

(SARSTEDT AG & Co, Nümbrecht Germany). Os fragmentos foram cobertos 

por lâminas de microscopia previamente esterilizadas para garantir a 

aderência do material biológico às placas. Foi adicionado 10 mL de meio de 

cultura DMEM alta glicose suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de 

antibiótico penicilina/estreptomicina e 1% de piruvato de sódio à 37°C. O meio 

DMEM alta glicose já contém piruvato de sódio na sua composição. Porém, a 

adição de uma quantidade extra objetivou fornecer um maior aporte de glicose 

às células, devido à característica de crescimento rápido dos fibroblastos. As 

biópsias foram mantidas em incubadora à temperatura controlada de 37°C, em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2 para manutenção do pH próximo ao 

fisiológico. Durante três dias não houve qualquer tipo de manipulação nas 

placas, para evitar o deslocamento da biópsia sob a lâmina de microscopia.  

O crescimento celular foi monitorado em microscópio invertido de fase 

Axiovert 25 (Carl Zeiss) e o meio de cultura foi trocado duas vezes na semana. 

Na primeira semana de cultivo foi observado o crescimento de células epiteliais 

ao redor dos fragmentos de biópsia. Na segunda semana já foi possível 

observar poucos fibroblastos próximos à biópsia e uma diminuição da 

quantidade de células epiteliais. As lâminas de microscopia foram retiradas 
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assim que fossem visualizadas quantidades significativas de fibroblastos, 

evidenciadas pela formação de pequenas redes celulares. Assim que a 

monocamada celular ocupou em torno de 50 a 60% do espaço da placa, o que 

denomina-se confluência, as células foram transferidas para uma nova placa 

“p1”. O processo de remoção da monocamada celular foi realizado com 

tripsina-EDTA 0.05% (Life Technologies, Carlsbad – EUA) à 37°C. As células 

da segunda placa foram removidas e congeladas em 3 alíquotas “p0”. A placa 

“p1” foi subcultivada conforme descrito no tópico 1.3.3.  Todos os 

procedimentos de cultivo se realizaram em capela de fluxo laminar seguindo 

os protocolos para a manutenção da esterilidade dos materiais, suplementos 

e meio de cultura a serem utilizados.  

 

3.4.2. Congelamento das amostras 

 
 

O meio de cultura foi removido por aspiração, a monocamada celular 

lavada com PBS-EDTA, tripsinizada, ressuspendida em 5 mL de meio de 

cultura para inativas a tripsina, transferida para um tubo falcon e 

centrifugada por 5 minutos, 1000 x g a 22°C.  O pellet de células foi 

ressuspendido em 1 mL (por alíquota) de meio de congelamento contendo 

10% de DMSO (Sigma Aldrich Co. St. Louis –EUA), 10% de SFB e 80% de 

meio DMEM alta glicose. Esta suspensão foi incubada por 24 horas a – 80C 

e após esse período os criotubos foram transferidos para o reservatório de 

nitrogênio líquido. 
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3.4.3. Descongelamento das amostras de pacientes 

esquizofrênicos e controles 

 

Os criotubos contendo fibroblastos foram retirados do nitrogênio líquido 

e colocados em banho a 37°C sob agitação durante alguns segundos até o 

desprendimento de um pequeno pedaço de gelo. Cuidadosamente, as 

amostras foram transferidas para tubos falcon de 15 mL contendo 10 mL de 

meio de cultura a 37°C e em seguida, centrifugadas por 5 minutos a 1000 x g 

a 22°C. O pellet de células foi ressuspendido por 5 mL de meio de cultura e 

transferido para placas de cultivo contendo meio de cultura (volume final = 10 

mL por placa). Em seguida a cultura foi incubada de acordo com as condições 

padrões de cultivo. 

 

3.4.4. Subcultivo 

 
 

Após ocuparem 100% da placa, os fibroblastos foram subcultivados, 

utilizando, para tanto, solução de tripsina-EDTA a 0,05% para que em 3 a 5 

minutos a 37°C, a monocamada celular fosse liberada (tendo sido a cultura 

previamente lavada uma vez com solução de PBS). A tripsina-EDTA foi 

inativada com o soro fetal bovino contido em uma nova alíquota de meio de 

cultura. Cada alíquota da suspensão foi distribuída igualmente em novos 

recipientes de cultivo contendo o meio de cultura apropriado, e novamente 

levadas de volta à estufa, onde cada procedimento deste deu origem a uma 

nova passagem de linhagem celular. Foram realizadas no total 5 passagens. 

 Para realizar a quinta e última passagem, a monocamada celular foi 

separada como descrito anteriormente. Em seguida, as células foram 
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transferidas para um tubo falcon e centrifugadas a 1000g x g por 5 minutos a 

4°C. Após aspiração do sobrenadante, o precipitado de células foi 

ressuspendido em 5 mL de meio de cultura. As células em suspensão foram 

contadas utilizando a câmara de Neubauer e em seguida aliquotadas em 

novas placas de modo que a concentração celular estabelecida foi de 6 x 105 

células/mL. Em média foi obtido 10 placas por indivíduo (paciente ou controle). 

As células foram novamente levadas à estufa por 24 horas. 

 

3.4.5. Tratamento com pró-oxidante ou veículo. 

 

No dia seguinte à última passagem (p5) realizou-se o tratamento das 

culturas com o pró-oxidante (tBHQ) tert-butilhidroquinona, composto 

conhecido por induzir condição de estresse oxidativo (Sigma-Aldrich Co.St. 

Louis - EUA) ou veículo dimetil sulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich Co.St. Louis 

- EUA). O tBHQ é dissolvido em DMSO para uma solução de concentração 

final de 0,05%. O tratamento foi feito em dois grupos com igual número de 

placas (ex.: 5 placas com veículo DMSO e 5 placas com pró-oxidante tBHQ). 

Para realizar o tratamento foi preparado duas soluções contendo DMSO ou 

tBHQ (500 M) em meio de cultura. Adicionou-se 1 mL das soluções às placas 

contendo o volume de 9 mL de meio de cultura. Dessa forma, a concentração 

final dos reagentes para tratamento foi definida em 50 M por placa e volume 

final de 10 mL. As células foram mantidas em tratamento na incubadora (37°C, 

90% de umidade, 5% de CO2) por 18 horas. O tempo de tratamento foi 

determinado baseando-se no estudo de Gysin et al (2008).  
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3.4.6. Congelamento do pellet seco 

 

Após o tempo de tratamento, as placas foram retiradas da incubadora e 

dispostas no fluxo laminar. O meio de cultura foi aspirado e a camada celular 

foi coberta com 5 mL de PBS-EDTA a 4°C. Com ajuda de um removedor de 

células (cell scraper), as células foram raspadas delicadamente e transferidas 

para tubos cônicos de 50 mL, um tubo para cada tipo de tratamento a qual as 

células foram submetidas (DMSO ou tBHQ). A suspensão de células foi 

coletada centrifugando-se por 10 minutos à 1000 x g a 4°C. O sobrenadante 

foi descartado, as células foram ressuspendidas com o volume de 1mL de 

PBS-EDTA 1X gelado por placa (ex.: 5 placas DMSO = 5 mL). A suspensão 

celular foi aliquotada em tubos de 1,5 mL e centrifugada novamente a 1000 x 

g, 4°C por 5 minutos. Após essa etapa, retirou-se o máximo de sobrenadante 

possível, e o pellet seco foi mantido à -80°C. 

 

3.5. Análise da expressão genética 

 

A análise de expressão dos genes MMP16, ADAMTS1, ACSL1, SULF1 

e ACSL1 através dos níveis de RNAm (RNA mensageiro) foi feita através da 

técnica RT-PCR (transcriptase reversa por reação em cadeia da polimerase). 

O RNA foi extraído com Trizol® (Life Technologies, Carlsbad – EUA) ou 

através do kit Perfect pure RNA extraction (5 Prime Gmbh, Hilden - Alemanha) 

a partir de células em cultura. O cDNA foi sintetizado e em seguida amplificado 

em tempo real com TaqMan utilizando sondas específicas em um equipamento 

apropriado para detecção de fluorescência. 
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3.5.1. Extração de RNA 

 

 

Para a extração de RNA, a partir do pellet seco de fibroblastos de 

pacientes com esquizofrenia, foi utilizado o método de coluna usando o kit 

Perfect pure RNA extraction (5 Prime Gmbh, Hilden - Alemanha) segundo 

orientações do fabricante sem modificações.  

Para a extração de RNA da cultura de fibroblastos de pacientes 

bipolares utilizando o reagente de Trizol® seguiu-se o protocolo do fabricante 

com mínimas modificações. Após o tempo de tratamento com o pró-oxidante 

previamente descrito, duas a quatro placas foram selecionadas para extração 

de RNA. Mantidas em um caixa com gelo dentro do fluxo laminar, o meio de 

cultura foi removido e a camada celular foi rapidamente lavada duas vezes 

com PBS-EDTA a 4°C. Em seguida, 700 L de Trizol® foi adicionado e a 

solução permaneceu em repouso por 5 minutos a temperatura ambiente para 

a completa lise e dissociação de complexos formados por RNA e proteínas. 

Após esse tempo, a solução foi transferida para microtubos autoclavados de 

1,5 mL e mantidos a -80°C até o momento da extração do RNA.  

Os microtubos foram descongelados por 10 minutos a temperatura 

ambiente e após esse período adicionou-se 140 L de clorofórmio em cada 

tubo seguida de uma homogeneização vigorosa no vórtex. Após centrifugação 

a 12.000 x g por 15 minutos a 4°C, transferiu-se a fase aquosa da mistura 

contida na fase superior para outro tubo contendo 350 L de isopropanol 

(normalmente, 50% do volume inicial de Trizol® utilizado). Novamente 
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incubou-se por 10 minutos à temperatura ambiente e centrifugou-se a 12.000 

x g por 10 minutos a 4°C. O precipitado foi lavado com etanol 75% (v/v) 

preparado om água-DEPC, seco à temperatura ambiente e redissolvido em 20 

L de água-DEPC. 

 

3.5.2. Quantificação de RNA total 

 

Uma vez isolado, o RNA foi quantificado através de espectrofotometria 

(NanoDrop™ 2000 - Thermo Scientific, EUA). A relação A260/A280 também 

foi determinada para estimar o grau de pureza do RNA, sendo utilizado o valor 

entre 1,8 e 2 como ideal. Em seguida o RNA foi estocado e mantido a -80°C. 

 

3.5.3. Reação da transcriptase reversa (síntese de cDNA) 

 
 

A síntese de cDNA a partir do RNA extraído de fibroblastos de pacientes 

esquizofrênicos foi realizada conforme descrito a seguir. Para cada reação de 

RTPCR foi usada 300 ng de RNA e adicionado 25 mM MgCl2; 10 mM dNTP; 

50 M Random hexamers; 50 U/L transcriptase reversa (Applied Biosystem, 

Foster City, CA, EUA) em um tampão apropriado (RT-tampão 10x - Applied 

Biosystem, Foster City, CA, EUA).  Foram incluídos controles negativos 

conforme descrito mais a seguir. O volume total por reação foi de 30 L.  As 

temperaturas sugeridas pelo fabricante foram: 10 min a 25°C, seguidas por 30 

min a 48°C e 5 min a 95°C e (hold a 4°C), para cada ciclo. 
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Para as amostras de RNA provenientes de fibroblastos de pacientes 

bipolares extraídas pelo método de Trizol®, foi realizado o tratamento 

enzimático (para 1 g de RNA) com DNase I (Life Technologies, Carlsbad – 

EUA) para eliminar possíveis contaminações do RNA com DNA genômico. 

Para tal, o meio reacional consistindo de tampão e DNAse I livre de RNAses 

(New England Biolabs, Ipswich – EUA) foi adicionado as amostras como 

indicado pelo fabricante. As reações foram incubadas a 37°C por 10 minutos. 

Após o fim da reação, no intuito de inativar a DNAse I, 1 L de EDTA 52 mM 

foi adicionado a cada tubo reacional (obtendo concentração final de 5 mM) e, 

em seguida, estes foram transferidos novamente para o termociclador para 

reação a 75°C por 5 minutos.O cDNA foi sintetizado a partir dos 10 L da 

solução tratada com DNAse I. Para a síntese de cDNA utilizou-se o kit High 

capacity cDNA reverse transcription (Applied biosystems by Life Technologies, 

Carlsbad – EUA) conforme instruções do fabricante com pequenas 

modificações. Para cada 10 L de solução contendo 1 g de RNA foi utilizado 

10 L de reação para síntese de cDNA, totalizando 20 L de volume total. Além 

das amostras, sintetizou-se duas reações para controle negativo (uma sem 

enzima reverse transcriptase (RT-) e uma outra sem amostra (NTC, no 

template) e 1 reação para controle positivo (amostra de cDNA previamente 

sabida que amplifica na reação de PCR). Cada síntese de cDNA realizada 

continha amostras de controles e pacientes tratados (tBHQ) e não tratados 

(DMSO) além dos controles negativos e positivos. A síntese de cDNA foi 

realizada no termociclador modelo DNA Engine termal cycler (Bio Rad, 

Hercules - EUA) de acordo com as temperaturas sugeridas pelo fabricante do 

kit para otimização dos resultados (25°C 10 min, 37°C 120 min, 85°C 5 min e 
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hold 4°C). Após a síntese, as amostras contendo cDNA foram mantidas à -

20°C.  

 

3.5.4. qPCR 

 

Amostras de cDNA de pacientes esquizofrênicos e bipolares foram 

submetidas às mesmas condições de quantificação gênica. 

Para amplificação do cDNA, foi realizada uma PCR em tempo real com 

TaqMan® normalizado pela fluorescência ROX. O reagente TaqMan® 

Universal PCR MasterMix (Life Technologies, Carlsbad – EUA) foi utilizado 

para diluir as sondas para detecção dos genes de interesse (ver tabela 3). As 

condições de temperatura no termociclador foram estabelecidas de acordo 

com o fabricante do reagente TaqMan® Universal PCR MasterMix:  incubação 

UNG a 50°C, desnaturação inicial a 95°C por 10 minutos, desnaturação a 95°C 

por 15 segundos, anelamento e extensão a 60°C por 1 minuto. Cada amostra 

foi feita em triplicata. Como controle negativo foram utilizados poços que 

continham a mistura da reação RT- e NTC. As possíveis variações na 

concentração inicial de RNAm entre as amostras foram calculadas através da 

normalização do gene constitutivamente expresso ribossômico, subunidade 18 

(18S). Para análise de expressão gênica, foi aplicado o método comparativo 

Delta-Delta Ct (Ct) (LIVAK; SCHMITTGEM, 2001). Calculou-se inicialmente 

o Ct de cada amostra, subtraindo-se os valores de Ct (threshold cycle ou limiar 

do ciclo) do gene controle (18S) dos valores de Ct do gene alvo. Após 

determinação do Ct da amostra, escolheu-se como amostra normalizadora o 

cDNA de células de indivíduos saudáveis (controles) cultivadas e tratadas com 
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veículo diluidor do pró-oxidante, DMSO. Para o cálculo do Ct utilizou-se a 

seguinte fórmula: [Ct (amostra) - Ct (amostra normalizadora)]. Uma vez 

determinado o Ct, aplicou-se a fórmula 2 - Ct, que resultou no valor da 

expressão gênica relativa. 

 

 

 

 

Tabela 3: Lista de sondas TaqMan® utilizadas para a validação dos genes 
selecionados. 

 
 

3.6. Western blot 

 

3.6.1. Extração de proteínas totais de células 

 
Para realizar a extração de proteínas totais foi utilizado amostras de 

fibroblastos congelados (pellet seco) como descrito no tópico 1.3.6. 

As proteínas totais das amostras de fibroblastos (pellet seco) de 

pacientes com esquizofrenia e dos controles saudáveis foram extraídas 

usando um tampão de lise constituído por 100mM Tris-HCl pH 6.8; 150 mM 
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NaCl; 2% SDS; 1mM EDTA; 1 mM PMSF; 1 mM DTT; 30 mM NaF e contendo 

um coquetel inibidores de proteases (coquetel tabletes, Roche, Manheim, 

Alemanha). Foi adicionado 100 L do tampão de lise em cada amostra, 

homogeneizou-se no vortex para completa dissociação e incubou-se à 

temperatura ambiente por 10 minutos. Após esse tempo, as amostras foram 

sonicadas (Vibra-Cell™ - Sonics & Materials, Inc., Newtown – EUA) à 

amplitude 40 para que ocorresse a lise celular. Os lisados foram centrifugados 

a 3000 x g por 10 minutos para remoção de fragmentos celulares. O 

sobrenadante foi pipetado e transferido para tubos novos e mantido à -20°C 

até as análises posteriores. Todos os reagentes foram obtidos da Sigma-

Aldrich Co., St. Louis – EUA. 

 
3.6.2. Quantificação de proteínas totais 

 
 A quantificação protéica foi realizada conforme as instruções do kit 

Pearce™ BCA protein assay (biculina) (Thermo Scientific, Rockford, IL EUA), 

sem modificações. Um microlitro do extrato proteico foi adicionado aos 

reagentes BCA em uma placa com 96 poços. Após a homogeneização, a 

mistura foi levada à uma incubadora a 37°C por 30 minutos, logo em seguida 

mantida à temperatura ambiente para resfriar e depois levada para leitura das 

absorbâncias no leitor de microplacas Victor™X4 (Perkin Elmer, Inc., Whaltam 

– EUA) no comprimento de onda de 595 nm. Em cada dosagem, uma curva 

de calibração com albumina sérica bovina na concentração de 1g/L (0 – 

10g) foi utilizada como padrão. Através da curva padrão, obtivemos a 

equação para o cálculo das concentrações a partir das absorvâncias das 

amostras. 
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3.6.3. SDS PAGE 

 
Quantidades iguais de proteína (10 a 30g) foram preparadas para 

eletroforese com tampão de amostra desnaturante Laemmli buffer (Tris-HCl 

125 mM pH 6.8; SDS 4%; glicerol 20%; azul de bromofenol 0,02%; DTT 200 

mM) (Sigma-Aldrich Co., St. Louis – EUA). Após incubação a 95°C por 10 

minutos, as amostras foram aplicadas em gel de poliacrilamida em gradiente 

de 8 ou 10% (acrilamida 30%; Tris-HCl 1.5 M; H20; TEMED 20%; APS 10%) 

(Sigma-Aldrich Co., St. Louis – EUA) para eletroforese. Em seguida foi 

realizada transferência para membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) 

(Amersham Biosciences, Amersham, Reino Unido) com tampão apropriado 

(Tris 25 mM; 192 mM glicina; etanol 20%) (Sigma-Aldrich Co., St. Louis – EUA).  

 

3.6.4. Imunodetecção 

 
Antes da incubação com os anticorpos, as membranas foram incubadas 

em solução de bloqueio TBS (Tris 20 mM, NaCl 137 mM, 0.1% Tween 20, ph 

7,4) contendo 5% de leite em pó ou 3% de albumina bovina sérica por 60 

minutos à temperatura ambiente (TA). Em seguida, as membranas foram 

incubadas overnight a 4°C (MT3-MMP, SULF1, ADAMTS1) ou por 2 horas à 

temperatura ambiente (Galnac T6) com anticorpos primários de interesse 

(tabela 4). Após a incubação em anticorpos primários, as membranas foram 

lavadas com TBS (TBS + 0,1% Tween 20) 3 vezes e incubadas com anticorpo 

secundário específico por uma hora em temperatura ambiente. Após três 

lavagens em TBS, as membranas foram submetidas à detecção de 

imunorreatividade quimioluminescente conforme instruções do kit ECL Plus 
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(GE, Fairfied – EUA). As membranas foram mantidas no interior de uma caixa 

da Kodak (Kodak cassete) por um tempo apropriado para cada proteína a ser 

detectada e posteriormente reveladas no equipamento myECL Imager 

(Thermo Scientific, Rockfor IL – EUA). A quantificação das bandas 

imunorreativas foi feita pelo programa Image J (National Institutes of Healthy, 

EUA). Os valores obtidos foram corrigidos pelos valores da tubulina. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabela 4: Anticorpos utilizados pelo estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticorpo Fornecedor 

Anti-MMP16 coelho Abcam Inc. 
Anti-Galnac T6 coelho Abcam Inc. 
Anti-ADAMTS1 coelho Abcam Inc. 
Anti-SULF1 cabra Abcam Inc. 

Anti--tubulina camundongo Santa Cruz Biotechnology 

Anti-IgG camundongo Jackson Immuno research 
Anti-IgG coelho Jackson Immuno research 
Anti-IgG cabra Jackson Immuno research 
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3.7. Análise estatística 

 
As diferenças significativas entre as médias obtidas pelos achados 

bioquímicos e moleculares, quando comparadas dois a dois, foram calculadas 

através do teste t e quando comparados em grupos de três ou mais colunas 

foram submetidos aos testes de modelo linear misto, com amostras repetidas, 

seguido do pós-teste de Bonferroni. Os valores apresentados graficamente 

representam médias ± erro padrão da média (SEM). Todas as análises 

estatísticas foram realizadas pelo programa SPSS (versão 20) onde valores de 

p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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4. RESULTADOS 
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4.1. Parte I 

 
Os resultados desta seção referem-se aos experimentos realizados com 

amostras de pacientes com esquizofrenia para validar os dados do estudo 

anterior com microarranjo. Uma nova cultura celular foi realizada e as amostras 

foram usadas para detectar os níveis de RNAm e proteína. 
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4.1.1. Dados sócio-demográficos  
 

Tabela 4: Dados sócio-demográficos (esquizofrenia) 

Microarranjo 

Características 
Controle 

N=21 
Paciente 

N=18 
Valor de P 

Sexo 11F – 10M 7F – 11M  

Idade 32,4±7,8 34,3±9,8 0.50Ω 

Medicação - 78,75*  

Validação 

Características 
Controle 

N=19 
Paciente 

N=17 
 

Sexo 10F – 9M 7F – 10M  

Idade 32,9±7,6 32,4±9,7 0.86Ω 

Medicação - 83,84*  

      *: Valor apresentado em mg de clorpromazina equivalente. Ω: teste t. 

 

A tabela 4 apresenta os dados sócio-demográficos dos pacientes e 

controles que participaram dos estudos de microarranjo e validação. Amostras 

de dezenove controles e dezessete pacientes que participaram do estudo de 

microarranjo foram utilizadas para o estudo de validação. As amostras 

selecionadas foram pareadas por sexo e idade. Do total de 21 controles no 

estudo de microarranjo, onze são mulheres e dez homens, com média de idade 

de 32,4±7,8 anos. Já no grupo de 18 pacientes, sete são mulheres e 11 são 

homens, com média de idade de 34,3±9,8 anos. Não houve diferença 

significativa (p=0,5 e p=0,86) entre as idades dos controles comparados aos 

pacientes. O valor da medicação de clorpromazina equivalente foi de 78,75 mg 

no grupo paciente do estudo de microarranjo e 83,84 mg no grupo paciente do 

estudo de validação.  
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4.1.2. Níveis de expressão de MMP16 e GALNT6 não está alterada em 

pacientes comparado aos controles em ambas condições de tratamento.  

 

Análises da expressão gênica foram feitas em amostras de fibroblastos 

dérmicos de pacientes com esquizofrenia e controles saudáveis. Os níveis de 

MMP16 e GALNT6 não diferem entre pacientes e controles nas duas 

condições apresentadas, veículo (DMSO) e sob estresse oxidativo (tBHQ).  

Foram analisadas a expressão relativa de MMP16 entre o grupo 

controle e paciente em condições normais e com o pró-oxidante tBHQ (p=0,26 

e p=0,17 respectivamente). O tratamento com pró-oxidante tBHQ não alterou 

os níveis de expressão de MMP16 no grupo controle (p=0,31) como também 

foi observado no grupo de pacientes (p=0,90). 

Os níveis de expressão relativa de GALNT6 não diferem entre pacientes 

e controles em condições normais e sob tratamento com tBHQ (p=0,74 e 

p=0,18 respectivamente). Em condições de estresse oxidativo, os níveis de 

GALNT6 aumentaram sob efeito do pró-oxidante tBHQ no grupo controle, 

indicando uma resposta ao tratamento (p=0,04). Já no grupo de pacientes não 

houve efeito do tBHQ nos níveis de expressão de GALNT6 (p=0,19). Figura 2. 
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Figura 7: Níveis de expressão relativa de MMP16 e GALNT6 em pacientes com 

esquizofrenia e controles saudáveis.  

Fibroblastos de pacientes com esquizofrenia (n=17) e indivíduos saudáveis (n=19) foram 

cultivados e tratados com o pró-oxidante tBHQ ou com veículo da diluição, DMSO por 18 horas. 

Representação gráfica da análise de expressão de MMP16 (A) e GALNT6 (B) em fibroblastos 

de pacientes e controles normalizada pelos níveis de 18S (gene de referência) encontrada no 

grupo controle com veículo. tBHQ: tert-butilhidroquinona; DMSO: dimetil sufóxido. Os 

resultados nos gráficos representam a média fold change ± SEM, considerando p < 0,05 (teste 

t). 
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4.1.3. Níveis de expressão de SULF1, ADAMTS1 e ACSL1 não estão 

alterados em pacientes comparados aos controles em ambas condições de 

tratamento. 

 
Não foi observado diferença estatística entre os níveis de expressão de 

SULF1 em pacientes quando comparados aos controles em condições 

normais (p=0,33) e sob estresse oxidativo (p=0,33). Porém, foi observada uma 

diminuição dos níveis de SULF1 em amostras de fibroblastos tratados com 

tBHQ (p<0,001) no grupo controle e nenhuma alteração no grupo de pacientes 

(p=0,79).  

O nível de expressão de ADAMTS1 não se alterou em pacientes 

comparados aos controles tanto no veículo como sob ação do tBHQ (p=0,16 e 

p=0,29 respectivamente). Entretanto, uma diminuição dos níveis de ADAMTS1 

foi detectada no grupo de pacientes com o pró-oxidante comparado ao veículo 

(p=0,003), indicando uma resposta ao tratamento. Nenhuma alteração foi vista 

no grupo controle.  

Não houve alteração nos níveis de ACSL1 entre pacientes e controles 

nas duas condições veículo e tBHQ (p=0,33 e p=0,34 respectivamente). 

Amostras de fibroblastos do grupo controle submetidas ao tratamento com 

tBHQ mostraram uma tendência de aumento dos níveis de ACSL1 quando 

comparadas ao grupo controle-veículo (p=0,09). Nenhuma alteração foi 

observada no grupo pacientes. Figura 3. 
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Figura 8: Níveis de expressão relativa de SULF1, ADAMTS1 e ACSL1 em pacientes com 

esquizofrenia e controles saudáveis.   

Amostras de fibroblastos de pacientes com esquizofrenia (n=17) e indivíduos saudáveis (n=19) 

foram cultivados e tratados com tBHQ ou veículo diluidor (DMSO) por 18 horas. 

Representação gráfica dos níveis de expressão gênica relativa de SULF1 (A), ADAMTS1 (B) 

e ACSL1 (C) de pacientes e controles normalizada pelo 18S (gene de referência) encontrada 

no grupo controle com veículo. tBHQ: tert-butilhidroquinona; DMSO: dimetil sufóxido. Os 

resultados nos gráficos representam a média fold change ± SEM, considerando p < 0,05 (teste 

t). 
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4.1.4. Níveis de expressão da proteína MT3-MMP inativa e solúvel não 

estão alteradas em pacientes com esquizofrenia comparados aos controles 

saudáveis. 

 
Amostras de fibroblastos de pacientes com esquizofrenia e de 

indivíduos saudáveis foram usadas para avaliar os níveis protéicos das 

enzimas codificadas pelo gene MMP16. O gene MMP16 codifica a enzima 

MT3-MMP em duas formas: inserida na membrana ou solúvel. O anticorpo 

utilizado no estudo foi capaz de detectar duas isoformas: inativa ligada à 

membrana (65 kDa) e solúvel (45 kDa). Não houve alteração nos níveis das 

isoformas, inativa ligada à membrana e solúvel, nos pacientes comparados aos 

controles, tanto veículo quanto tBHQ (p=0,38 e p=0,72 respectivamente). 

Porém, o nível da isoforma de MT3-MMP inativa ligada à membrana aumentou 

quando submetidas à exposição do tBHQ tanto no grupo controle quanto no 

grupo paciente (p < 0,0001 em ambas). Já os níveis da isoforma MT3-MMP 

solúvel aumentaram sob ação do tBHQ somente no grupo controle (p=0,007). 

Figura 4. 
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Figura 9: Níveis de MT3-MMP inativa ligada à membrana e MT3-MMP solúvel em 

amostras de fibroblastos de pacientes com esquizofrenia e controles saudáveis.  

Amostras de fibroblastos de pacientes com esquizofrenia (n=17) e indivíduos saudáveis (n=18) 

foram usadas para detecção e quantificação das proteínas MT3-MMP codificadas pelo gene 

MMP16. As amostras foram divididas em dois grupos e submetidas ao tratamento com pró-

oxidante tBHQ ou com o veículo diluidor, DMSO. Representação gráfica dos níveis de 

expressão da proteína MT3-MMP inativa ligada à membrana (A) e MT3-MMP solúvel (B) 

normalizada pelos níveis de -tubulina (proteína de referência) em fibroblastos de pacientes e 

controles saudáveis. (C) Figura representativa da imunodetecção das proteínas MT3-MMP 

inativa e MT3-MMP solúvel composta por amostras de dois pacientes e dois controles 

submetidas ao tratamento com tBHQ ou veículo. A quantificação das bandas e os níveis 

relativos foram apresentados nos gráficos A e B. Os resultados nos gráficos representam a 

média ± SEM, considerando p < 0,05 (teste de modelo linear misto). 
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4.1.5. Níveis de Galnac T6 estão alterados em pacientes com 

esquizofrenia comparados aos controles saudáveis. 

 

Amostras de fibroblastos de pacientes com esquizofrenia e de 

indivíduos saudáveis foram usadas para avaliar os níveis protéicos da enzima 

Galnac T6 (72 kDa) codificada pelo gene GALNT6. Amostras de fibroblastos 

de pacientes apresentaram níveis reduzidos de Galnac T6 em relação aos 

controles em ambas condições, veículo e tBHQ (p=0,04). Foi observado 

também uma diminuição (p=0,06) dos níveis de Galnac T6 nas amostras de 

pacientes sob efeito do pró-oxidante tBHQ em relação as amostras do veículo 

correspondente. Não foi observado efeito do tBHQ nas amostras dos controles 

(p=0,15). Figura 5. 
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Figura 10: Níveis de Galnac T6 em amostras de fibroblastos de pacientes com 

esquizofrenia e controles saudáveis.  

Amostras de fibroblastos de pacientes com esquizofrenia (n=17) e indivíduos saudáveis (n=18) 

foram usadas para detecção e quantificação da proteína Galnac T6 codificada pelo gene 

GALNT6. As amostras foram divididas em dois grupos e submetidas ao tratamento com pró-

oxidante tBHQ ou com o veículo diluidor, DMSO. Representação gráfica dos níveis de 

expressão da proteína Galnac T6 (A) normalizada pelos níveis de -tubulina (proteína de 

referência) em fibroblastos de pacientes e controles saudáveis. (B) Figura representativa da 

imunodetecção da proteína Galnac T6 composta por amostras de três pacientes e três 

controles submetidas ao tratamento com tBHQ ou veículo. A quantificação das bandas e os 

níveis relativos foram apresentados no gráfico A. Os resultados no gráfico representam a 

média ± SEM, considerando p < 0,05 (teste de modelo linear misto). 

  



 
 

71 

 
 

4.2. Parte II 

Os resultados dessa seção referem-se aos resultados preliminares dos 

experimentos realizados com amostras de fibroblastos de pacientes com 

transtorno bipolar e controles saudáveis comparados aos resultados obtidos 

com as amostras de pacientes com esquizofrenia. 
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4.2.1. Dados sócio-demográficos 

 
 
Tabela 5: Dados sócio-demográficos (transtorno bipolar) 

    *: teste t. 
 
 
 
 

A tabela 5 apresenta os dados sócio-demográficos dos pacientes com 

transtorno bipolar e controles. No grupo controle, três são mulheres e quatro 

são homens, já no grupo de pacientes são sete mulheres e quatro homens. A 

média de idade do grupo controle foi de 37,4 anos e 39 anos para o grupo de 

pacientes. Não houve diferença significativa entre as idades dos dois grupos 

(p=0,75). Os dados de escolaridade também foram coletados, sendo a média 

de anos de estudo no grupo controle foi de 6,7 anos e 9 anos para o grupo de 

pacientes (considera-se 8 anos em média o indivíduo com ensino fundamental 

e ensino médio completo). Houve diferença significativa referente a 

escolaridade do grupo controle comparado ao grupo de pacientes (p=0,014). 

Já em relação à medicação, o lítio foi a medicação tomada por 90% dos 

 
 

Controles 
N=7 

Pacientes 
N=11 

Valor de p 
N ou 

média±DPM 
Sexo 3F – 4M 7F – 4M - 
Idade 37,4±11,1 39±10,4 0,75* 

Escolaridade 
(anos de estudo) 6,7±1,6 9±1,86 0,014* 

Medicação N e Proporção %  
Quietiapina - 2  (18%) - 
Ácido valpróico 

- 7 (63%) - 

Lítio - 10 (90%) - 
Clonazepam - 3 (27%) - 
Bupropiona - 1 (9%) - 
Fluoxetina - 3 (27%) - 
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pacientes o que corresponde ao total de 10 indíviduos. O segundo 

medicamento mais usado é o ácido valpróico (63%). Esse valor refere-se aos 

sete pacientes que faziam o uso combinado de lítio e ácido valpróico. Nenhum 

paciente fazia uso de ácido valpróico isolado. Do total de 11 pacientes, 

somente 2 indivíduos estavam em monoterapia em uso de lítio. Os demais 

faziam uso de antidepressivo, ansiolítico e antipsicótico.  

 
 
 

4.2.2. Níveis de MMP16 e GALNT6 não estão alterados em pacientes 
comparados aos controles em ambas condições de tratamento.  

 

Amostras de fibroblastos de pacientes bipolares e indivíduos saudáveis 

foram usadas para avaliar os níveis de MMP16 e GALNT6.  

Os dados preliminares indicaram nenhuma alteração nos níveis de 

MMP16 em pacientes comparados aos controles, no veículo (p=0,39) e sob 

ação do tBHQ (p=0,46). O tratamento com pró-oxidante tBHQ não alterou os 

níveis de expressão de MMP16 no grupo controle (p=0,15) e no grupo de 

pacientes (p=0,85). 

Os níveis de expressão relativa de GALNT6 também não diferem entre 

pacientes e controles em condições normais e sob tratamento com tBHQ 

(p=0,82 e p=0,32 respectivamente). Em condições de estresse oxidativo, foi 

observado uma forte tendência (p=0,05) de aumento dos níveis de GALNT6 

no grupo de pacientes. Já no grupo controle não houve efeito do tBHQ nos 

níveis de expressão de GALNT6 (p=0,63). Figura 6. 
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Figura 11: Níveis de expressão relativa de MMP16 e GALNT6 em amostras de 

fibroblastos de pacientes bipolares e controles saudáveis.   

Fibroblastos de pacientes bipolares (n=11) e indivíduos saudáveis (n=7) foram cultivados e 

tratados com o pró-oxidante tBHQ ou com veículo da diluição, DMSO por 18 horas. 

Representação gráfica da análise de expressão de MMP16 (A) e GALNT6 (B) em fibroblastos 

de pacientes e controles normalizada pelos níveis de 18S (gene de referência) encontrada no 

grupo controle com veículo. tBHQ: tert-butilhidroquinona; DMSO: dimetil sufóxido. Os 

resultados nos gráficos representam a média fold change ± SEM, considerando p < 0,05 (teste 

t). 
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4.2.3. Níveis de expressão de SULF1, ADAMTS1 e ACSL1 não estão 
alterados em pacientes bipolares comparados aos controles em 
ambas condições de tratamento. 

 
 

Não foi observado diferença estatística entre os níveis de expressão de 

SULF1 em pacientes quando comparados aos controles em condições 

normais (p=0,27) e sob estresse oxidativo (p=0,30). Nenhuma resposta à 

exposição ao tBHQ foi observada no grupo controle (p=0,90) e no grupo de 

pacientes (p=0,77).  

Foi observado uma tendência de aumento do nível de expressão de 

ADAMTS1 em pacientes comparado aos controles (p=0,08) no veículo 

(DMSO), mas não sob ação do tBHQ (p=0,14). Além disso, um aumento dos 

níveis de ADAMTS1 foi detectada no grupo controle com o pró-oxidante 

comparado ao veículo (p=0,04), mas não foi observada alteração no grupo de 

pacientes (p=0,11). 

Observou-se uma tendência de aumento dos níveis de ACSL1 em 

pacientes comparados aos controles (p=0,10) no veículo e nenhuma alteração 

significativa no tratamento com tBHQ (p=0,31). Nas amostras de fibroblastos 

do grupo controle no tBHQ observou-se um aumento dos níveis de ACSL1 

quando comparadas ao grupo controle-veículo (p=0,01). Não houve resposta 

ao pró-oxidante no grupo de pacientes (p=0,60). Figura 7. 

 

 

 

 

 



 
 

76 

 
 

 

Figura 12: Níveis de expressão relativa de SULF1, ADAMTS1 e ACSL1 em pacientes com 

esquizofrenia e controles saudáveis.  

Amostras de fibroblastos de pacientes bipolares (n=11) e indivíduos saudáveis (n=7) foram 

cultivados e tratados com tBHQ ou veículo diluidor (DMSO) por 18 horas. Representação 

gráfica dos níveis de expressão gênica relativa de SULF1 (A), ADAMTS1 (B) e ACSL1 (C) de 

pacientes e controles normalizada pelo 18S (gene de referência) encontrada no grupo controle 

com veículo. tBHQ: tert-butilhidroquinona; DMSO: dimetil sufóxido. Os resultados nos gráficos 

representam a média fold change ± SEM, considerando p < 0,05 (teste t). 
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5. DISCUSSÃO 
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5.1. Fibroblastos de pacientes com esquizofrenia. 

Os participantes do estudo de validação eram os mesmos participantes 

do estudo de microarranjo. Apenas uma amostra de um paciente não pode ser 

incluída no estudo de validação. Por esse motivo, nota-se a diferença entre os 

valores da medicação, clorpromazina equivalente. Os pacientes com 

esquizofrenia, no momento do recrutamento do estudo, eram adultos jovens, 

fazendo uso de uma baixa dosagem de medicação, não estavam internados 

ou se encontravam na fase aguda. Eram pacientes estáveis, e especula-se 

que apresentavam poucos sintomas positivos, visto a dosagem reduzida da 

medicação. 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de validar os resultados 

de expressão gênica obtidos no estudo utilizando a técnica de microarranjo, 

no qual empregou-se fibroblastos dérmicos de pacientes com esquizofrenia.  

Os níveis de expressão do gene MMP16 e GALNT6 encontravam-se 

reduzidos e os níveis de SULF1, ADAMTS1 e ACSL1 aumentados em 

pacientes comparados aos controles pela técnica de microarranjo. Essas 

alterações na expressão gênica entre pacientes e controles não foram 

observadas nos experimentos de PCR quantitativo, de modo que não 

puderam, então, serem validadas. Porém, algumas variáveis metodológicas 

podem interferir na quantificação da expressão gênica e precisam ser 

consideradas. Existem várias etapas cruciais para realizar a técnica de 

microarranjo e os dados obtidos sofrem a influência de muitas fontes de 

variações (WEST, 2003). As variações técnicas, por exemplo incluem o 

processo de preparação das amostras. Para ambos os experimentos, 
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microaranjo e PCR quantitativo, foram usadas amostras de fibroblastos 

provenientes dos mesmos pacientes, sob as mesmas condições de cultivo e 

tratamento com o pró-oxidante tBHQ. Entretanto, a extração do RNA e a 

síntese do cDNA realizadas para a técnica de microarranjo diferem do modo 

como foi realizado para a técnica de PCR quantitativo. A diferença dos 

métodos podem explicar, em partes, a diferença entre os resultados obtidos 

entre ambas as técnicas. Além disso, existem outras variações técnicas que 

podem ocorrer durante a preparação do próprio experimento do microarranjo 

e acabam sendo incorporadas às medidas de expressão gênica de interesse. 

(CHEN et al., 2004). Tais como, identificação das amostras através da 

incorporação de corantes (diferentes colorações ou quantidade entre os 

materiais utilizados), procedimento de construção do experimento (número de 

sondas, quantidade de cDNA aplicado no arranjo, temperatura de hibridização 

e método de detecção (CHEN et al., 2004). Uma outra dificuldade apontada 

para os experimentos de microarranjo é a necessidade de se analisar uma 

enorme quantidade de genes avaliados sob poucas unidades amostrais (muito 

comum em microarranjos devido ao alto custo experimental), resultando no 

paradigma “large p, small n” (LI & HONG, 2001;WEST, 2003) . A técnica de 

PCR tem recentemente alcançado um nível de sensibilidade, confiabilidade e 

praticidade que suporta seu uso como um bioinstrumento de rotina para 

quantificação de expressão gênica, sendo atualmente considerado o método 

mais apropriado para confirmar os dados gerados por microarranjo 

(PROVENZANO and MOCELLIN, 2007). Entretanto, o problema de múltiplos 

testes estatísticos empregados no microarranjo pode ter resultado em falsos 

positivos e que não puderam ser validados pela técnica de PCR quantitativo, 
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que é mais específica. Por outro lado, os resultados obtidos da técnica de 

microarranjo condizem com estudos da literatura que relatam alterações na 

ECM em esquizofrenia. Talvez, se a técnica de PCR quantitativo for realizada 

com um n amostral maior, a alteração de expressão gênica em pacientes 

poderia ser observada e desta forma, os dados de microarranjo seriam 

validados. Os resultados obtidos por PCR quantitativo, na sua maioria, seguem 

a mesma tendência de aumento ou diminuição dos níveis de todos os genes 

analisados no estudo do microarranjo.  

Os níveis de MMP16 estavam diminuídos em pacientes, no estudo de 

microarranjo, mas esta alteração não foi observada pelo PCR quantitativo.  No 

entanto, apesar dos valores não terem significância estatística, os níveis de 

MMP16 do grupo controle, mas não no grupo de pacientes, aumentam 

levemente na condição de estresse oxidativo. O pró-oxidante tBHQ parece 

favorecer a transcrição do gene MMP16. Em paralelo, os dados da 

quantificação das proteínas MT3-MMP (codificada pelo gene MMP16) 

revelaram um aumento estatístico significativo dos níveis proteicos na 

condição de estresse oxidativo, indicando que o efeito tBHQ sob esse gene é 

bem maior em nível de tradução comparado ao nível de transcrição. O 

aumento dos níveis de MT3-MMP (transmembrana) é menos acentuado no 

grupo paciente comparado ao grupo controle, ao passo que o aumento dos 

níveis de MT3-MMP solúvel foi observado somente no grupo controle. 

Observa-se então que a resposta de aumento de expressão sob ação do pró-

oxidante tBHQ é menos eficiente no grupo de pacientes. Assim, os dados 

sugerem que, em condições de estresse oxidativo, há um comprometimento 

na tradução da proteína MT3-MMP em pacientes com esquizofrenia. As MMPs 
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estão expressas em níveis baixos no cérebro de adultos, mas podem ser 

superreguladas em resposta à uma lesão ou doença (HOWELL and 

GOTTSCHALL, 2012). MMPs ativas promovem a degradação de alguns 

componentes da ECM para promover a remodelação sináptica (LUKES et al., 

1999; MALEMUD, 2006). Embora não se tenha realizado nenhum ensaio 

enzimático, os níveis de MT3-MMP reduzidos em pacientes comparado aos 

controles no estresse oxidativo podem indicar uma maior dificuldade na 

reorganização da matriz extracelular frente ao estresse, afetando 

estruturalmente e funcionalmente o tecido.  

A redução dos níveis de GALNT6 em pacientes observada no estudo 

de microarranjo não foi detectada no estudo de validação. Porém, foi possível 

identificar no estudo de validação um aumento dos níveis de expressão de 

GALNT6 induzidos pelo estresse oxidativo no grupo controle. O aumento da 

expressão desse gene na condição de estresse oxidativo pode sugerir um 

mecanismo protetor da ECM para impedir a degradação dos seus 

compomentes. A enzima Galnac transferase (codificada pelo gene GALNT6) 

possui a função de glicosilar diversos componentes da ECM e assim mantê-

los estáveis e menos susceptíveis a degradação pelas metaloproteinases (XU 

and MOSHER, 2011). A manutenção da integridade dos componentes da ECM 

é importante para preservar a atividade antioxidante da matriz (BARROS et al., 

2011). Como a exposição ao pró-oxidante não induziu aumento da expressão 

do gene GALNT6 em pacientes, sugere-se que a integridade da ECM na 

esquizofrenia pode estar possivelmente mais comprometida. Os resultados da 

análise proteica apontam para esse mesmo raciocínio. Pacientes com 

esquizofrenia apresentam níveis reduzidos de galnac T6 comparados aos 
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controles. Além disso, na condição de estresse oxidativo, os níveis de galnac 

T6 do grupo paciente apresentam uma tendência de diminuição em relação ao 

nível basal. Isso indica que a atividade de glicosilação pode estar prejudicada 

em pacientes com esquizofrenia. Um dos substratos para a galnac 

transferases é a fibronectina e foi observado que fibroblastos de pacientes com 

esquizofrenia possuíam uma redução na quantidade desse componente e uma 

alteração na sua função (MAHADIK et al., 1994). A fibronectina quando não 

glicosilada torna-se mais susceptível a degradação por MMPs, assim como 

demais componentes da ECM (MAHADIK et al., 1994). Portanto, pode-se 

especular que a diminuição dos níveis da enzima Galnac T6 pode ser o fator 

responsável pela diminuição da glicosilação da fibronectina, comprometendo 

sua função e tornando-a mais susceptível a degradação. Além disso, um outro 

componente importante na matriz, em especial a ECM do SNC, a tenascina-R 

também é um dos substratos para as galnac transferases, possuindo vários 

sítios de O-glicosilação (WILSON et al., 1991). Então, a redução dos níveis de 

galnac T6 em pacientes com esquizofrenia pode comprometer a integridade 

de componentes da ECM e promover a perda da estabilidade estrutural e 

funcional da ECM. 

O estudo do microarranjo revelou um aumento dos níveis de expressão 

de SULF1 em pacientes comparados aos controles. Pudemos observar uma 

tendência de aumento dos níveis de expressão desse gene em pacientes no 

estudo de validação. Além disso, os resultados apontaram para   uma 

diminuição dos níveis do gene na condição de estresse oxidativo em controles, 

mas sem significância estatística no grupo de pacientes. A remoção do sulfato 

pela sulfatase 1 dos proteoglicanos HSPG degrada este componente e 
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interfere na sinalização neuronal, visto que os HSPG sulfatados são co-

receptores para vários fatores de transcrição e citocinas, além de moléculas 

da via Wnt (LAI et al., 2008). Assim, a redução dos níveis de SULF1 nos 

controles frente ao estresse oxidativo parece sugerir uma função protetora. Os 

resultados da expressão de SULF1 indicam um provável comprometimento 

funcional na ECM de pacientes com esquizofrenia.  

O estudo de microarranjo também revelou um aumento nos níveis do 

gene ADAMTS1 em pacientes comparados aos controles, na condição basal. 

A mesma tendência de aumento foi observada na análise de expressão gênica 

por PCR quantitativo, porém sem significância estatística. ADAMTS1 é uma 

metaloproteinase que cliva proteoglicanos, em especial CSPG (HOWELL and 

GOTTSCHALL, 2012), principal componente da ECM do SNC. Níveis 

aumentados de ADAMTS1 em pacientes poderiam sugerir uma maior 

degradação de CSPG. Porém, alguns estudos demonstraram aumento de 

CSPG em astrócitos, mas redução da expressão deste proteoglicano na rede 

perineuronal (PNN) em pacientes com esquizofrenia (PANTAZOPOULOS et 

al., 2013, 2014). A regulação da síntese e clivagem do CSPG na esquizofrenia 

ainda não é totalmente clara. Neste estudo, foi identificada uma redução da 

expressão de ADAMTS1 em pacientes sob ação do pró-oxidante. Essa 

redução poderia indicar um mecanismo de proteção, visto que CSPG possui 

atividade antioxidante (EGEA et al., 2010; GALTREY and FAWCETT, 2007; 

KWOK et al., 2012), tornando-o importante quando há uma condição de 

estresse oxidativo estabelecida na ECM.  

Quanto ao gene ACSL, observou-se aumento dos níveis de expressão 

em pacientes, comparados aos controles em condições basais, no estudo do 
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microarranjo. Uma tendência de aumento de expressão de ACSL1 no estudo 

com PCR quantitativo também foi observada no grupo pacientes, sem 

diferença estatística. O gene ACSL1 está envolvido na síntese lipídica via beta-

oxidação e na degradação de ácidos graxos (PANOV et al., 2014). Alguns 

estudos sugerem que a desregulação redox encontrada na esquizofrenia é um 

dos mecanismos responsáveis pela alteração da síntese de fosfolipídios, 

resultando no comprometimento da membrana neuronal (HORROBIN, 1996; 

MAHADIK and EVANS, 2003). A alteração na regulação da expressão do gene 

ACSL1 poderia ser um dos fatores genéticos envolvidos no comprometimento 

da estrutura e função da membrana plasmática, e consequentemente, na 

neurotransmissão. Mudanças na composição dos ácidos graxos (HORROBIN, 

1996; KADDURAH-DAOUK et al., 2007), aumento na degradação de 

fosfolipídios (KATO et al., 1995; STANLEY et al., 1994) e níveis reduzidos de 

ácido graxos (ARVINDAKSHAN et al., 2003; BENTSEN et al., 2011; KHAN et 

al., 2002) já foram relatados em fibroblastos, sangue e cérebro de pacientes 

com psicose inicial e com esquizofrenia crônica. Esses estudos corroboram o 

resultado do microarranjo e a tendência de aumento de ACSL1 em pacientes 

mostrada no estudo com PCR quantitativo. 
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5.2. Fibroblastos de pacientes com transtorno bipolar. 

 
Os pacientes bipolares brasileiros, selecionados para o estudo, 

possuíam uma média de idade um pouco acima dos pacientes com 

esquizofrenia suíços selecionados. Os pacientes bipolares pertencentes ao 

ambulatório de transtorno bipolar do Hospital das Clínicas possuem na sua 

maioria idade acima de 35 anos. O transtorno bipolar se inicia entre a segunda 

e terceira década de vida (GHAEMI et al., 2001). O início precoce é relacionado 

a uma carga genética maior(CARLSON et al., 2002). Devido ao n amostral 

pequeno não foi possível parear os níveis de escolaridade e controle. Além 

disso, também não foi possível separar em dois grupos os pacientes bipolares 

do tipo I e II, devido ao tamanho amostral reduzido. O fato do grupo bipolar ser 

heterogêneo quanto aos sintomas pode ter influenciado nos resultados das 

análises genéticas. Entretanto, como os resultados de expressão gênica 

obtidos são dados preliminares, acreditamos que com um tamanho amostral 

maior poderemos neutralizar essa diferença de escolaridade entre as amostras 

e manter o grupo de bipolar mais homogêneo possível. Em relação à 

medicação, todos os pacientes faziam uso de estabilizadores de humor (lítio e 

valproato), apenas um paciente fazia monoterapia por lítio e os demais faziam 

uso concomitantemente com antidepressivo ou ansiolíticos. Apenas um 

paciente fazia uso de antipsicóticos. A cultura de fibroblastos foi realizada com 

cerca de cinco passagens celulares e portanto capaz de minimizar os efeitos 

da medicação sob as análises de expressão gênica e proteica (FOURNIER et 

al., 2014). 
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Para avaliarmos se as alterações na expressão gênica encontradas em 

esquizofrenia crônica podem ser observadas em outro transtorno psiquiátrico, 

utilizamos amostras de fibroblastos de pacientes com transtorno bipolar na 

fase eutímica. Vários estudos relatam importantes características 

compartilhadas entre a esquizofrenia e o transtorno bipolar, principalmente na 

fase maníaca da doença (LAURSEN et al., 2009; MAIER et al., 2006). Foram 

observadas alterações neuropsicológicas (KRABBENDAM et al., 2005), 

neurofisiológicas (THAKER, 2008) e mudanças anatômicas cerebrais 

(ARNONE et al., 2009; ELLISON-WRIGHT and BULLMORE, 2010). Além 

dessas evidências, vários genes de risco em comum já foram identificados 

(MAIER, 2008; PORTEOUS, 2008), além de neuropatologias como 

desregulação do sistema de defesa antioxidante (ANDREAZZA et al., 2008) e 

diminuição de GSH no córtex pré-frontal (GAWRYLUK et al., 2011).  

Os resultados da expressão do gene MMP16 em amostras de pacientes 

com transtorno bipolar são similares aos resultados encontrados nas amostras 

de pacientes com esquizofrenia crônica. Apesar do tamanho amostral ser 

pequeno (11 pacientes e 7 controles), o que pode justificar os valores sem 

significância estatística, foi possível identificar uma mesma projeção de 

aumento dos níveis de expressão de MMP16 no grupo controle sob ação do 

pró-oxidante. As MMPs em geral são expressas em níveis reduzidos, mas sua 

expressão aumenta quando ocorre algum estresse, lesão ou doença (YONG, 

2005; YONG et al., 2001). O aumento da expressão desse gene na condição 

de estresse oxidativo pode indicar uma degradação dos componentes da ECM 

na tentativa de remodelação e rearranjo estrutural da matriz. A falta da 

resposta ao estresse no grupo paciente pode sugerir uma falha nesse 
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mecanismo de reparo, prejudicando funcionalmente a própria ECM e a 

remodelação sináptica. Faz-se necessário estudos posteriores para avaliar o 

nível proteico e a função enzimática da proteína codificada pelo gene MMP16 

nas amostras de pacientes bipolares, para melhor entender a relação desse 

gene/proteína e o transtorno bipolar. 

Os níveis do gene GALNT6 em amostras de pacientes bipolares diferem 

dos níveis observados em amostras de pacientes com esquizofrenia. Observa-

se um leve aumento da expressão do gene GALNT6 no grupo paciente ao 

estímulo do pró-oxidante, ao passo que nas amostras de pacientes com 

esquizofrenia não houve qualquer resposta. O aumento dos níveis de GALNT6 

poderia sugerir uma resposta protetora, visto que a proteína galnac T6 

promove a glicosilação dos componentes da ECM (BENNETT et al., 2012) 

mantendo-a estável e menos susceptível a degradação. Porém a variabilidade 

nos níveis de expressão pode representar um fator perturbador na 

interpretação desse resultado. Com um tamanho amostral maior e análises 

proteicas podem ajudar a elucidar a existência da relação entre o gene 

GALNT6 e o transtorno bipolar. Os resultados do gene SULF1 também diferem 

dos resultados analisados nas amostras de pacientes com esquizofrenia. Na 

condição de estresse oxidativo, os níveis de expressão de SULF1 do grupo de 

pacientes não se alteram, mas observa-se um aumento no grupo controle, sem 

significância estatística. O aumento dos níveis de sulf1 podem talvez sugerir 

uma maior quantidade de tradução da enzima sulf1, o que resultaria no 

aumento da remoção de sulfatos nos componentes da ECM. Isso implicaria na 

degradação da ECM, facilitando a sua remodelação e promovendo a 

plasticidade. Tais atividade estariam preservadas somente nos controles.  
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Pacientes com transtorno bipolar possuem uma tendência a expressar 

mais ADAMTS1 em condições basais do que controle. Em contrapartida, 

somente os controles aumentam a expressão do gene sob estímulo do pró-

oxidante. ADAMTS1 é uma das enzimas responsáveis por clivar 

proteoglicanos, CSPG em particular (FLANNERY, 2006; HOWELL and 

GOTTSCHALL, 2012; WANG and FAWCETT, 2012). O aumento da expressão 

do gene ADAMTS1 na condição de estresse oxidativo observado nos controles 

pode indicar uma tentativa de remodelação e rearranjo da ECM. Porém, um 

aumento da transcrição desse gene em condições basais no grupo de 

pacientes pode implicar em uma maior susceptibilidade à degradação da 

matriz extracelular. A inclusão de estudos de análise proteica poderá ajudar a 

determinar se há uma alteração na quantidade e na atividade da enzima 

ADAMTS1 em condições basais. E assim, esses novos dados contribuiriam 

para fortalecer a evidência da associação entre ADAMTS1 e transtorno bipolar. 

E por fim, foi observado uma tendência de aumento nos níveis do gene 

ACSL1 em pacientes comparados aos controles a nível basal. Dado este, 

semelhante ao encontrado nas amostras de pacientes com esquizofrenia. 

Somente o grupo controle apresentou níveis elevados de ACSL1 sob ação do 

pró-oxidante. Aumento da expressão de ACSL1 apresentado no grupo de 

pacientes pode indicar uma desregulação na síntese lipídica e na degradação 

de ácidos graxos. Vários são os estudos que corroboram nossos dados. 

Estudos demonstraram aumento anormal de ácido graxos, como ácido 

linoleico, ácido palmítico e ácido araquidônico (principais substratos de 

ACSL1) em pacientes bipolares  (LIU et al., 2014; MCNAMARA et al., 2014). 

Além disso, drogas utilizadas no tratamento de transtorno bipolar, como os 
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estabilizadores de humor, lítio e valproato, tem como alvo inibidores da síntese 

do ácido graxos, em especial o ácido araquidônico (BAZINET, 2009; BAZINET 

et al., 2006; CHANG et al., 2001; LIU et al., 2014; RAPOPORT and BOSETTI, 

2002). Modelo animal para transtorno bipolar foi proposto através da privação 

de n-3-ácido graxo poliinsaturado, resultando na diminuição dos níveis de 

BDNF, alteração vista no transtorno bipolar (RAO et al., 2007).  
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6. CONCLUSÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

A técnica de microarranjo permitiu a identificação de um conjunto de 

genes relacionados à matriz extracelular diferentemente expressos entre 

paciente com esquizofrenia crônica e controles. Alterações na matriz 

extracelular tanto em esquizofrenia quanto no transtorno bipolar já está bem 

documentada na literatura. O estudo de validação não permitiu identificar 

diferença significativa na expressão dos genes selecionados, porém todos os 

resultados seguem a mesma tendência de expressão observada no 

microarranjo. Os pacientes bipolares compartilham similaridades na expressão 

de alguns genes, como o MMP16 e o ACSL1 revelando alterações em comum. 

E em outros genes, a expressão foi diferenciada, mostrando que também há 

mecanismos opostos na regulação da integridade e funcionalidade da matriz 

extracelular. 

Devido as evidências descritas na literatura, de todos os genes 

analisados, ADAMTS1 (transtorno bipolar) GALNT6 (esquizofrenia) e ACSL1 

(transtorno bipolar e esquizofrenia) são os candidatos que poder estar 

potencialmente envolvidos da fisiopatologia dos dois transtornos psiquiátricos 

estudados. Mais estudos são necessários para elucidar a funcionalidade das 

enzimas codificadas por esses genes, para o melhor entendimento do 

comprometimento da matriz extracelular na esquizofrenia e no transtorno 

bipolar. Além disso, a cultura de fibroblastos se mostrou um modelo in vitro 

bastante útil para a investigação da expressão gênica relativa e expressão de 

proteínas em transtornos psiquiátricos.  
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