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RESUMO 

 

DEL DEBBIO, C.B. GTPases Rho e o Potencial Regenerativo da Retina de 
Mamíferos. 94 f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de 
Ciências Bimédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
  

 

Recentemente as células do Corpo Ciliar (CC) foram identificadas nos olhos 

de mamíferos como fonte de progenitores/ células tronco para a retina de animais 

adultos, mas os mecanismos que controlam a proliferação e a quiescência destas 

células permanecem desconhecidos. As GTPases Rho são proteínas conhecidas 

por seu papel na reorganização do citoesqueleto de actina, regulação de múltiplas 

vias de sinalização que controlam a transcrição gênica, sobrevivência celular e 

proliferação. Neste trabalho, investigamos a expressão protéica das GTPases Rho 

nas células do CC e seu efeito na regulação do ciclo celular. Todas as GTPases 

estudadas (RhoA, RhoB e Rac1) foram expressas nas células do CC. Sua ativação 

pelo ácido lisofosfatidico (LPA) aumentou a expressão de genes progenitores 

retinianos, como Pax6 e Chx10, mas não a proliferação celular. Em contrapartida, a 

inibição das GTPases Rho por Toxina A de Clostridium difficile aumentou a 

proliferação das células do CC e potencializou o efeito proliferativo induzido por 

fatores de crescimento. A inibição especifica das proteínas Rho e Rac1 também 

demonstraram efeito proliferativo no CC, principalmente Rac1, que se assemehou ao 

efeito da Toxina A. No ciclo celular, a inibição destas proteinas diminuíram a 

expressão dos transcritos de p21cip, p27kip, p16INK4a e p19INK4d e aumentaram a 

expressão de Ki67, CiclinaA e D1. O estudo da via de Wnt indicou que Rac1 foi 

capaz de regular os genes de componentes da degradação de !-catenina e também 

Lef1. Concluímos que a inativação das GTPases Rho foi capaz de induzir a 

proliferação das células progenitoras retinianas localizadas no CC de camundongos 

adultos, além de regular a via de Wnt., e sua ativação induziu o perfil de célula 

progenitora Estes dados sugerem uma nova ferramenta para o mecanismo de 

reparo retiniano.  

 
Descritores: Corpo Ciliar. Progenitores retinianos. Proliferação. GTPases Rho.  

 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

DEL DEBBIO, C.B. Rho GTPases and the regenerative potential of the 
mammalian retina. 94 p. Ph. D. Thesis (Cell and Tissue Biology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

 

Recently, the cells from Ciliary Body (CB) were identified in mammal eyes and 

are considered as a potential source of progenitor/stem cells in the adult retina, 

however, the mechanisms that control the proliferation and quiescence of these cells 

are poorly understood. Rho GTPases are known to play a role in actin-based 

cytoskeleton reorganization, and to regulate multiple signaling pathways that control 

gene transcription, cell survival and cell proliferation. In the present study we 

investigated the expression of Rho GTPases in CB cells and their role on cell cycle 

regulation. All GTPases investigated (RhoA, RhoB and Rac1) were present in CB 

cells. Rho GTPases activation by lysophosphatidic acid (LPA) increased the 

expression of the progenitor genes Pax6 and Chx10, but not cell proliferation. On the 

other hand, Rho proteins inhibition by Clostridium difficile Toxin A increased the 

proliferation of CB cells and potentiated the proliferative effect of growth factors. The 

specific inhibition of Rho and Rac1 also demonstrated proliferative effect on CB cells, 

specially Rac1, witch had an effect similar to the effect of Toxin A. In the cell cycle, 

the inhibition of these proteins decreased the expression of p21cip, p27kip, p16INK4a 

and p19INK4d as well as increased Ki67 cyclinA and D1. The Wnt pathway study 

indicated that Rac1 was capable to regulate !-catenin degradation genes 

components as well as Lef1 Taken together, these results suggest that the 

inactivation of Rho GTPases was capable of stimulating the proliferation of quiescent 

progenitor cells located in CB cells of adult mice as well as regulate the Wnt signaling 

pathway, and that the activation of these proteins was correlated to progenitor profile 

induction. These different mechanisms may provide a potential new approach on 

retinal repair. 

 
 

Keywords: Ciliary Body. Retinal progenitor cells. Proliferation. RhoGTPases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os olhos são órgãos sensoriais importantes que nos permitem apreciar o 

mundo em que vivemos, ler e obtermos conhecimento, e nos comunicar uns com os 

outros através de expressões e artes visuais. A visão é o nosso sentido mais 

fundamental e o comprometimento deste sentido acarreta em importantes perdas 

secundárias ao indivíduo afetado, como por exemplo, dificuldade em focar textos 

escritos, diminuição da capacidade do indivíduo de viver de forma independente 

acarretando em depressão e ansiedade e diminuição da qualidade de vida. Sabe-se 

que qualquer grau de perda visual progressiva está associado a um risco aumentado 

de depressão, contratação de um cuidador e de internação em uma casa de 

repouso. Pacientes com perda de visão apresentam gastos médicos muito maiores 

do que pacientes sem prejuízos visuais, e 90% desses gastos não são relacionados 

à doença, mas à adaptação à doença. 

Embora todos os componentes do olho sejam importantes para a percepção 

visual, o tecido vital para que a visão ocorra é a retina. A retina é essencialmente 

uma parte do sistema nervoso central que capta diretamente o estímulo externo, em 

forma de luz e imagens. 

 

1.1 RETINA 

 

A retina madura de todos os vertebrados é composta por sete tipos celulares, 

incluindo seis tipos neuronais e um tipo glial, todos originados de um mesmo 

progenitor. Estas células estão distribuídas entre três camadas nucleares 

intercaladas por duas camadas sinápticas. A camada nuclear externa ou “outer 

nuclear layer” (ONL) contém os corpos celulares dos fotorreceptores (cones e 

bastonetes), que são os neurônios sensoriais. A camada nuclear interna ou “inner 

nuclear layer” (INL) contém os corpos celulares das células bipolares, horizontais e 

amácrinas, denominadas interneurônios, além dos corpos celulares das células gliais 

de Müller. A camada de células ganglionares ou “ganglion cell layer” (GCL) contém 

os corpos celulares das células ganglionares, além dos das células amácrinas 

deslocadas. Entre estas três camadas nucleares se encontram duas camadas de 

contatos sinápticos, denominadas camadas plexiforme externa e interna (Figura 1).  
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Figura 1– A retina: (A) Desenho esquemático das estruturas do olho e localização retiniana. 

(B) Fotomicrocrafia mostrando os núcleos celulares da retina de camundongo 
marcados por DAPI, indicando sua divisão laminar. (C) Desenho esquemático dos 
diferentes tipos neuronais retinianos: cones e bastonetes (azul); horizontais 
(vermelho), bipolares (laranja) e amácrinas (verde); células ganglionares 
(amarelo). Adaptado de Ventura e Hamassaki-Britto.  

 

 

1.2 DEGENERAÇÃO RETINIANA 

 

Devido à sua função altamente diferenciada e sua posição anatômica, a retina 

é susceptível a uma variedade de insultos degenerativos ambientais e genéticos que 

resultam em perda visual ou cegueira completa, como por exemplo, a retinitis 

pigmentosa (RP). A RP é um grupo heterogêneo de degenerações retinianas 

caracterizadas por uma perda inicial predominante de bastonetes, resultando em 

cegueira noturna, campos visuais restritos e alterações do fundo do olho. A genética 

da RP é complexa e pelo menos 40 genes foram implicados, a maioria que codifica 

proteínas específicas de fotorreceptores, principalmente bastonetes, componentes 
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da cascata de fototransdução ou componentes estruturais dessas células (Retinal 

Information Network – http://www.sph.uth.tmc.edu/RetNet/). Disfunção e morte dos 

cones ocorre após a degeneração dos bastonetes, assim como anormalidades 

funcionais posteriores a partir de alterações morfológicas de neurônios de segunda-

ordem (células bipolares e horizontais) (HUMAYUN et al., 1999; FARISS et al., 2000; 

MARC e JONES, 2003). 

A falta de um tratamento efetivo se deve primariamente à ignorância sobre a 

etiologia desta doença. Nesse contexto, modelos biológicos com degeneração 

hereditária ou induzida têm possibilitado abordagens bem sucedidas. No primeiro 

caso podemos citar o camundongo rd, que apresenta uma mutação no gene que 

codifica para a subunidade ! da fosfodiesterase, levando a uma extensa 

degeneração dos bastonetes nas primeiras semanas de vida pós-natal (BOWES et 

al., 1990; WRIGHT, 1992) e, posteriormente, a alterações morfológicas de outros 

tipos celulares e sistemas de neurotransmissão (DUVOISIN et al., 1995; STRETTOI 

et al., 2002; JONES et al., 2003). Outros modelos incluem o rato Royal College of 

Surgeons (RCS), que tem uma mutação que leva à falha na fagocitose do segmento 

externo dos fotorreceptores pelo epitélio pigmentado (LAVAIL, 2004) e o rato S334, 

que apresenta falha nos aminoácidos C-terminais da proteína rodopsina, gerando 

segmentos anormais e consequente degeneração dos fotorreceptores (GREEN et al., 

2000).  

A degeneração induzida, por sua vez, pode ser observada em roedores 

expostos a níveis excessivos de iluminação constante, resultando em apoptose de 

fotorreceptores (REMÉ et al., 1998). Tem sido sugerido que os mecanismos que 

levam à degeneração possam ser similares nos dois casos, visto que alguns dos 

defeitos moleculares observados na degeneração hereditária podem produzir sinais 

que equivalem à estimulação luminosa (FAIN e LISMAN, 1993).  

Apesar da diversidade etiológica que envolve as patologias da RP em 

humanos e em modelos animais hereditários (CHANG et al., 1993; PORTERA-

CAILLIAU et al., 1994) ou induzidos (HAFEZI et al., 1997a, 1997b; REMÉ et al., 

1998), a morte celular dos fotorreceptores por apoptose é uma característica comum.  

Várias abordagens têm sido utilizadas para impedir a degeneração e/ou 

promover a regeneração da retina, incluindo terapia gênica, administração de fatores 

de crescimento e transplantes. Infelizmente ainda não existem tratamentos efetivos 
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para conter a degeneração dos fotorreceptores, e as abordagens que visam estimular 

as potenciais células tronco retinianas têm se mostrado as mais promissoras. 

 

1.3 CAPACIDADE REGENERATIVA: CORPO CILIAR 

 

Em peixes e anfíbios, a capacidade de regeneração retiniana é conhecida já 

há bastante tempo e ocorre, em parte, através de uma população de células-tronco 

encontradas na margem periférica da retina, denominada Zona Marginal Ciliar (ZMC) 

(HOLLYFIELD, 1968; JOHNS, 1977). As observações desta região em peixes 

levaram à busca por uma região similar em aves e mamíferos.  

A neurogênese retiniana normal do olho de pintos se completa por volta dos 

12 dias do estágio embrionário, porém foi observado que a retina de pintos pós-

eclosão apresenta uma região análoga à ZMC (Figura 2), preservando a capacidade 

de proliferação celular após estímulo com fatores de crescimento (FGF e EGF) e 

conseqüente geração de novos neurônios retinianos (FISCHER e REH, 2000). Esta 

habilidade se perde após as primeiras semanas de vida do animal.  

 

 

Figura 2– Diagrama esquemático de um corte sagital da região periférica da retina de pintos 
pós-eclosão mostrando a presença da Zona Marginal Ciliar (ZMC) e o Corpo Ciliar. 
Adaptado de Fischer e Reh (2003) e Tropepe et al., 2000. 

 
 

Em mamíferos, a capacidade proliferativa retiniana é bastante reduzida e não 

há indícios da existência de ZMC nestes animais, de modo que os estudos atuais 

focalizam principalmente as células do epitélio ciliar (Figura 3), também conhecido 

como corpo ciliar (CC).  
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O corpo ciliar é revestido por um epitélio com 2 camadas de células cuboidais: 

a mais externa pigmentada e contínua ao epitélio pigmentado retiniano, e a mais 

interna não pigmentada e contínua à retina neural.  

Esta estrutura é responsável pela secreção do humor aquoso, que preenche 

a parte interior do olho, e sustenta o cristalino em seu lugar, alterando sua forma 

quando necessário (acomodação). 

Estudos têm mostrado que células obtidas da região pigmentada do corpo 

ciliar de mamíferos, também chamada de margem ciliar pigmentada, são capazes de 

proliferar e expressar marcadores de neurônios e glia retinianos in vitro (AHMAD et 

al., 2000; TROPEPE et al., 2000). Quando cultivadas, estas células evoluem para 

uma formação em forma de esfera (neuroesferas), comportamento preservado 

através das espécies e não observado em cultura de células do epitélio pigmentado 

retiniano (TROPEPE et al., 2000). 

 

 

 

 

 
 
Figura 3– Desenho esquemático feito sobre um corte transversal da retina de camundongo 

adulto corado pelo método de Nissil, evidenciando a margem periférica da retina e 
o Corpo Ciliar, assim como suas divisões (pars plana e pars plicata) (DEL 
DEBBIO et al.) (em fase de preparação). 

 

Epitélio externo (epitélio pigmentado)   

Epitélio interno (epitélio não- pigmentado)  

A – pars plana 

B – pars plicata 

Margem Retiniana Corpo Ciliar 

A B 
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As células-tronco/progenitoras do epitélio ciliar possuem mais genes em 

comum com os progenitores retinianos precoces do que com os progenitores tardios, 

sugerindo uma relação mais próxima com estes progenitores precoces (AHMAD et 

al., 2004). Além disso, estudos apontam que a região do epitélio ciliar, incluindo a 

pars plana e a porção posterior da pars plicata, são capazes de produzir neurônios 

in vitro, em resposta aos fatores de crescimento (FISCHER e REH, 2003; DAS et al., 

2005). 

Essas células têm propriedades de células-tronco neurais, ou seja, células 

que podem gerar tecido neural com capacidade de diferenciação (GAGE, 2000).  

Estudos recentes in vivo demonstraram que a injeção de fatores de 

crescimento foi capaz de ativar as células quiescentes do corpo ciliar, resultando na 

recapitulação de características embrionárias (expressão das proteínas Nestina, 

Pax6 e Chx10) e ainda na expressão de proteínas marcadoras da entrada no ciclo 

celular (ciclina D1 e Ki67) (ABDOUH e BERNIER, 2006). 

Até o momento não foram relatados processos migratórios destas células 

após sua ativação nem diferenciação neuronal in vivo, indicando que estas células 

tronco/ progenitoras se encontram em um ambiente não-propício a estes processos. 

Por este motivo, a compreensão dos fatores que permeiam este microambiente é 

fundamental para o controle da ativação destas células e para sua futura migração 

para o local da lesão retiniana. 

 

1.4 FATORES IMPORTANTES ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO DO 

OLHO 

 

Vários fatores de transcrição têm sido descritos pela sua importante 

participação na especificação e desenvolvimento da vesícula óptica (CHOW e 

LANG, 2001). Mutações desses genes em camundongos ou em humanos 

freqüentemente geram alterações oftálmicas (GRAW, 2003). Dois fatores de 

transcrição muito importantes, Chx10 e MITF, são expressos no desenvolvimento da 

vesícula óptica e são ambos mutuamente exclusivos, temporal e espacialmente 

(BORA et al., 1998; LIU et al., 1994; NGUYEN e ARNHEITER, 2000). Mutações 

nesses genes são responsáveis por afetar o desenvolvimento da retina e do epitélio 

pigmentar retiniano. 
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Outro fator de transcrição fundamental para a formação retiniana é Pax6, 

bastante expresso durante o desenvolvimento do cristalino, epitélio da córnea, íris, 

corpo ciliar, durante o desenvolvimento de todas as camadas da retina neural e no 

epitélio pigmentar retiniano (WALTHER e GRUSS, 1991; GRINDLEY et al., 1995; 

HITCHCOCK et al., 1996; KOROMA et al., 1997). Em camundongos knockout para 

Pax6 os olhos têm seu desenvolvimento interrompido em estágios precoces, 

apresentando falhas na formação do cristalino (HOGAN et al., 1986; HILL et al., 

1991; GRINDLEY et al., 1995). Isso cria problemas para analisar o papel de Pax6 na 

córnea e retina, onde esse gene normalmente é expresso, porque nunca se formam 

nesses mutantes, não permitindo a análise de papéis tardios durante a diferenciação 

dos tecidos. Esses dois fatores (Pax6 e Chx10), quando expressos simultaneamente 

na mesma célula, caracterizam um estágio de célula progenitora retiniana.  

A proteína nestina é um filamento intermediário expresso essencialmente por 

células neuroepiteliais, glia radial durante o desenvolvimento e células tronco 

neurais de mamíferos adultos. Esta proteína é expressa por diferentes tipos 

celulares durante o desenvolvimento, mas sua expressão é transiente e não persiste 

na idade adulta ( a não ser nas células tronco). Durante a diferenciação, a proteína 

nestina é substituída por filamentos intermediário tecido-específicos, como por 

exemplo, neurofilamentos durante a neurogênese, e GFAP (glial fibrilary acidic 

protein) durante a gliogenese. De forma interessante, a nestina tem sua expressão 

re-induzida em animais adultos em situações patológicas ou durante a regeneração 

de tecido lesado (LENDAHL et al., 1990).  

Musashi é uma família de proteínas ligantes de RNA, conservada entre as 

espécies e preferencialmente expressa no sistema nervoso. O primeiro membro 

desta família foi identificado em Drosofila e sabe-se que esta proteína desempenha 

um importante papel na regulação da divisão assimétrica das células precursoras do 

ectoderma, que originarão os órgãos sensoriais. No sistema nervoso central de larva 

de Drosofila, esta proteína se encontra expressa em neuroblastos proliferantes. Seu 

análogo detectado em mamíferos denomina-se Musashi-1 e é uma proteína neural 

ligante de RNA altamente expressa em células tronco neurais fetais e adultas 

(OKANO et al., 2005).  

Outra proteína importante durante o desenvolvimento, principalmente para a 

diferenciação neuronal no sistema nervoso, é Mash1. Mash1 (ASCL1) é expressa de 

forma temporal e espacialmente limitada durante o desenvolvimento do sistema 
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nervoso e determina a regionalização do cérebro e medula (MA et al., 1997; 

PARRAS et al., 2002). Esta proteína tem importante função na distribuição dos 

progenitores durante o desenvolvimento cortical (BRITZ et al., 2006) e células 

progenitoras que expressam Mash1 preferencialmente se diferenciam em neurônios 

GABAérgicos (KIM et al., 2008; LETINIC et al., 2002). Estudos recentes sugerem 

que esta proteína é importante no desenvolvimento de neurônios motores após 

lesão da medula espinhal (HAMADA et al., 2006). 

 

1.5 REGULAÇÃO DO CICLO CELULAR 

 

Vários estudos apontam o aumento de proliferação das células do corpo ciliar 

após injeções de fatores de crescimento, porém pouco se sabe sobre a regulação do 

ciclo celular destas células. Sabe-se que o avanço pelo ciclo celular é controlado por 

proteínas estágio-específicas compostas por ciclinas e quinases dependentes de 

ciclinas (CDKs) (SHERR e ROBERTS, 1999). A saída do ciclo celular é facilitada 

através da inibição da formação dos complexos ciclinas-CDKs através dos inibidores 

das CDKs (CKIs) (SHERR e ROBERTS, 1999). Dados da literatura apontam que a 

indução da produção de ciclina D1 na fase G1 pode ser regulada por fatores de 

crescimento e pela adesão celular à matriz extracelular (MEC). A expressão de 

ciclina D1 tem sido relacionada à sinalização de ERK (da subfamília de 

MAPKinases), e tanto os fatores de crescimento quanto a MEC podem regular a 

atividade de ERK na fase G1 (ROOVERS e ASSOIAN, 2000). Já foi descrito que a 

indução da produção de ciclina D1 requer a ativação de ERK na fase G1 e que a 

sinalização induzida por fatores de crescimento e MEC é capaz de sustentar a 

resposta de ERK nesta fase (WEBER et al., 1997; ROOVERS et al., 1999). A 

desorganização do citoesqueleto de actina por citocalasina D inibe a expressão do 

mRNA para ciclina D1 na fase G1, sugerindo que a organização do citoesqueleto 

dependente de integrinas (receptores de MEC) desempenha papel importante no 

controle da expressão de ciclina D1.  

Dentro do microambiente retiniano, além dos fatores que podem estimular a 

proliferação celular, também existem fatores extrínsecos que inibem a proliferação 

que ocorre durante a retinogênese tardia (ANCHAN et al., 1991; ANCHAN e REH, 

1995). Apesar dos mecanismos moleculares ainda não serem compreendidos, a 

literatura sugere a presença destes fatores inibitórios da proliferação. Estudos de co-
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cultura indicam que neurônios podem inibir proliferação glial (GOMES et al., 1999); 

por exemplo, a proliferação de células gliais de cerebelo pós-natal pode ser inibida 

durante co-cultivo com neurônios cerebelares. Uma família de fatores com potencial 

inibidor de proliferação retiniana é TGF! (Transforming Growth Factor), reconhecida 

como inibidora de proliferação celular no sistema nervoso (CONSTAM et al., 1994).  

O TGF!1 inibe a proliferação de células não neurais durante o 

desenvolvimento e no animal adulto através da supressão da transcrição de ciclinas, 

incluindo ciclina D1 (KO et al., 1994; DATTO et al., 1995; LI et al., 1995; WOLFRAIM 

et al., 2004) e p27 (POLYAC et al., 1994; BOUCHARD et al., 1997; KAMESAKI et 

al., 1998). Em neurônios, o declínio pós-natal da proliferação de precursores 

cerebelares é acompanhado do aumento da expressão de TGF!2 (CONSTAM et al., 

1994). Outro membro da família de TGF!, o GDF11, foi descrito como inibidor da 

proliferação de precursores neuronais em explante de epitélio olfatório de ratos (WU 

et al., 2003).  

 
 

 
Figura 4– Desenho esquemático de algumas proteínas reguladoras do ciclo celular. 

Adaptado de Kong et al., 2003. 
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1.6 GTPASES RHO: PAPEL NA RETINA E NO CICLO CELULAR 

 

A família Rho de GTPases é composta por diversas proteínas de baixo peso 

molecular (21-25 kDa), reguladoras da polimerização de actina para formação de 

processos associados à motilidade. Estas GTPases também participam da 

regulação da transcrição gênica, dinâmica dos microtúbulos, apoptose, vias de 

transporte vesicular e de uma variedade de atividades enzimáticas, inclusive do 

complexo NADPH oxidase (TAKAI et al., 2001; ETIENNE-MANNEVILLE e HALL, 

2002).  

As GTPases ciclam entre as formas ativa (ligadas a um GTP) e inativa 

(ligadas a um GDP). O ciclo entre estas duas formas é regulado por três grupos de 

proteínas, os fatores de troca de guaninas (GEFs – guanine nucleotide exchange 

factors), proteínas ativadoras de GTPases (GAPs – GTPase-activating proteins) e os 

inibidores de dissociação de guaninas (GDIs – guanine nucleotide-dissociation 

inhibitors) (ROSSMAN et al., 2005; ETIENNE-MANNEVILLE e HALL, 2002) (Figura 

5). Os GEFs ativam as GTPases promovendo a liberação do GDP e a ligação ao 

GTP, e mais de 70 GEFs já foram descritos em seres humanos (GARCIA-MATA e 

BURRIDGE, 2007). Alguns GEFs podem ativar diferentes GTPases, como por 

exemplo TIAM1 (T-cell-lymphoma invasion and metastasis-1) que pode ativar Rac1, 

Rac2 e Rac3. VAV1 pode ativar RhoA, Rac1, RhoG e CDC42 (ROSSMAN et al., 

2005). Os GAPs inativam as GTPases aumentando a atividade GTPásica intrínseca 

destas proteínas, e já foram descritas mais de 80 GAPs em mamíferos. Sua função 

é preferencialmente sobre uma das GTPases, porém algumas podem agir sobre 

mais de uma proteína ao mesmo tempo (TCHERKEZIAN e LAMARCHE-VANE, 

2007).  

Os GDIs se ligam às GTPases Rho mantendo-as no citoplasma, evitando sua 

interação com os reguladores e alvos (DOVAS e COUCHMAN, 2005). 
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Figura 5– Desenho esquemático do ciclo de ativação/inativação das GTPases Rho.  
                Fonte: Etienne-Mannaville e Hall, 2002. 
 

 

Uma vez ligadas ao GTP (ativadas), estas proteínas interagem com seus 

respectivos efetores e estimulam diversos processos como morfogênese, migração, 

desenvolvimento neuronal, adesão e transporte de vesículas, além de progressão do 

ciclo celular, divisão celular e expressão gênica (JAFFE e HALL, 2005). Por 

exemplo, Rho interage com o efetor mDia1, induzindo a nucleação e polimerização 

de actina, além de promover o alinhamento e a estabilização dos microtúbulos 

(PALAZZO et al., 2001). Rho age também em ROCK (Rho-kinase) ativando a 

miosina e filamentos de actina (KIMURA et al., 1996). ROCK é uma serina/treonina 

kinase que desempenha papel importante na regulação da contração de tecidos 

musculares e, na retina, foi descrita desenvolvendo um papel essencial no controle 

da pressão ocular e tratamento de glaucoma (RAO e EPSTEIN, 2007). Rac1 

também regula apolimerizacão de actina durante a extensão de lamelipódios através 

da interação com o complexo ARP2/3 e também mDia (TAKENAWA e SUETSUGU, 

2007). Além disso, Rac1 também tem como efetor a proteína PAK (p21-activated 

kinase) com 6 isoformas já descritas em mamíferos. As proteínas PAK podem 

regular a cascata de sinalização de MAPK (mitogen-activated protein kinase) através 

da fosforilação de Raf1 e MEK (KING et al., 1998; SUN et al., 2000) e exercer 

funções anti e pró-apoptóticas (JAFFER e CHERNOFF, 2002). Na retina, PAK foi 

descrita por regular a morfogênese de fotorreceptores de drosófilas 

(SCHNEEBERGER e RAABE, 2003) e na retina de camundongos foi demonstrado o 

envolvimento de Rac1 e PAK em modelos de degeneração dos fotorreceptores 

(BELMONTE et al., 2006).  
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As proteínas Rho mais amplamente distribuídas e estudadas são RhoA, 

RhoB, Rac1 e Cdc42, essenciais para o desenvolvimento neuronal (LUO, 2002). 

Diferentes trabalhos, incluindo do nosso laboratório, demonstraram a distribuição de 

RhoA, RhoB, Rac1 e Cdc42 durante o desenvolvimento da retina de pintos 

(SANTOS-BREDARIOL et al., 2002) e de camundongos (MITCHELL et al., 2007).  

Estas proteínas desempenham papel essencial na regulação da 

neurogênese, diferenciação e migração celular das células da retina, e suas funções 

se encontram preservadas entre as espécies (drosófila, aves e mamíferos) 

(SANTOS-BREDARIOL et al., 2002; YUAN et al., 2003; RUCHHOEFT et al., 1999; 

MITCHELL et al., 2007). Estes estudos demonstraram que as GTPases RhoA, Rac1 

e Cdc42 são expressas na retina durante o estágio embrionário e os níveis de 

expressão atingem seu máximo no período pós natal (principalmente nos 

fotorreceptores, células amácrinas, ganglionares e células gliais de Müller), quando 

os progenitores retinianos estão se diferenciando. Após este período, durante a 

maturação retiniana, as proteínas apresentam diminuição de expressão. Na retina 

de pintos RhoB apresentou expressão transiente nas células amácrinas e 

ganglionares no estágio embrionário, tornando-se restrita às células gliais de Müller 

após maturação. 

Em diferentes espécies algumas proteínas Rho podem ser recrutadas em 

momentos distintos do desenvolvimento retiniano, desempenhando papéis 

específicos nos processos de diferenciação celular, migração neuronal, elaboração e 

plasticidade dendrítica e na formação de sinapses (RUCHHOEFT et al., 1999; 

LEHMANN et al., 1999; WONG et al., 2000; WONG e WONG, 2000).  

Embora tenham sido inicialmente identificadas como agentes reguladores da 

polimerização de actina, a atividade de RhoA, Rac1 e Cdc42 também é requerida 

para a entrada no ciclo celular, inclusive após estímulo pelo FGF (OLSON et al., 

1995; WELSH et al., 2001). Embora este mecanismo de ação não tenha sido ainda 

esclarecido, sabe-se que quinases efetoras de RhoA (ROCK, por exemplo) estão 

envolvidas.  

As GTPases Rho afetam componentes-chave da maquinaria do ciclo celular 

através de múltiplos mecanismos. Vários estudos indicam a ativação da sinalização 

de MAPK como elemento chave na indução da produção da ciclina D (SASAKI et al., 

2001; COLEMAN e MARSHALL, 2001 ). Sabe-se que a sinalização das GTPases 

Rho é necessária para a ativação sustentada de ERK em resposta ao estímulo 



 29 

simultâneo do FGF e de integrinas, e a entrada no ciclo celular requer esta ativação 

sustentada de ERK, pois induz a expressão de ciclinaD1 de forma fase-especifica 

(G1) (COLEMAN e MARSHALL, 2001). Assoian e Schwartz mostraram em 2001 

que, embora a inibição de RhoA bloqueasse a ativação sustentada de ERK, existia 

uma indução da ciclina D1 vista na fase G0 até a G1. Os autores sugeriram que 

essa indução não especifica à fase G1 seria mediada por Rac1 (e talvez por Cdc42), 

através da produção de ciclinaD1 de forma independente de ERK, e propuseram 

que a sinalização de Rho agiria como supressor desta atividade endógena de Rac1 

na indução da ciclina D1, prevenindo assim a entrada no ciclo celular em fases não-

especificas. 

Além da influência na expressão de ciclinaD1, as GTPases também exercem 

papel importante na regulação dos inibidores de CDK (p21 e p27). Estudos com 

mutante de RhoA (constitutivamente ativa) mostraram supressão da transcrição de 

p21 em diferentes linhagens celulares, permitindo assim a progressão para a fase 

G1 do ciclo celular (AUER et al., 1998; ADNANE et al., 1998). Em linhagens 

celulares tireoidianas (FRTL-5), a inativação de Rho pode promover a elevação nos 

níveis de p27, além de inibição da atividade de CDK2 (HIRAI et al., 1997). Em 

fibroblastos, Rho controla a atividade de ciclinaE/CDK2, facilitando a degradação de 

p27 através da interação com o efetor ROCK (HU et al., 1999; SAHAI et al., 1999).  

 

1.7 VIAS DE SINALIZAÇÃO IMPORTANTES DURANTE O DESENVOLVIMENTO 

E GTPASES RHO 

 

Uma via de sinalização dependente de Rho e envolvida na proliferação 

celular durante o desenvolvimento é a via de sonic hedgehog (Shh), um morfógeno 

importante para a proliferação e diferenciação de progenitores neurais. Na retina, o 

Shh promove a proliferação de células precursoras (JENSEN e WALLACE, 1997) e 

suprime o crescimento axonal de células ganglionares (TROUSSE et al., 2001). 

Após ligar-se ao receptor Patched (Ptc), a via de sinalização de Shh envolve a 

ativação de Smoothened (Smo), que atua como um típico receptor acoplado a 

proteínas G. RhoA e seu efetor ROCK estão envolvidas em diversas respostas 

celulares mediadas por Shh/Smo, inclusive regulação gênica, inibição do 

crescimento de neuritos em células de neuroblastoma e proliferação celular (KASAI 

et al., 2004).  
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Outra via de sinalização importante para o desenvolvimento que envolve a 

participação das GTPases Rho é a via de Wnt. A sinalização canônica de Wnt 

controla a estabilidade de !-catenina. Sob condições normais, o nível de !-catenina 

é controlado por um complexo que degrada esta proteína, composto por duas 

kinases GSK-3 (glycogen synthase kinase 3) e CK1 (casein kinase 1), e duas 

proteínas “scafold”, Axina (também conhecida por conductina) e APC (adenomatous 

polyposis coli). Quando esta via é ativada por seus ligantes, este complexo é 

inativado, levando a um acúmulo de !-catenina no citoplasma, promovendo sua 

translocação para o núcleo onde, em conjunto com o complexo TCF/LEF, ativa o 

programa transcripcional (GRIGORYAN et al. 2008, HUANG e HE 2008). Toda !-

catenina não ligada a uma caderina é ubiquitinada e degradada pelo complexo 

proteossomo 26S (ABERLE et al., 1997). A degradação de !-catenina é mediada 

pelo complexo protéico F-box, composto por SCF !-TrCP, que é uma ubiquitina 

ligase E3 (HART et al., 1998; WU et al., 2003a). 

Trabalhos da literatura demonstram a participação de Rho na via canônica de 

Wnt, indicando que Rac1 esteja relacionada com o transporte de !-catenina entre o 

núcleo e o citoplasma (HENDERSON e FAGOTTO, 2002). Em culturas de células de 

câncer de cólon onde a via de Wnt se encontra constitutivamente ativada, o uso de 

dominante negativo de Rac1 foi capaz de inibir a transcrição de !-catenina/TCF 

(ESUFALI e BAPAT, 2004) e a inibição de um regulador negativo de Rac1, 

RacGAP50C, promoveu a sinalização canônica de Wnt em embriões de Drosofila 

(JONES e BEJSOVEC, 2005). Além disso, sabe-se que a ativação de JNK mediada 

por Rac1 leva a fosforilação de !-catenina e sua translocação para o núcleo (WU et 

al., 2008). Wnt3a (ligante da via de Wnt) foi descrito por promover a ligação de Rac1 

ao GTP e, após ativação da via pelo ligante, Tiam1 (GEF de Rac) foi encontrada co-

precipitada com !-catenina (BUONGIORNO et al., 2008). DOCK4, outro GEF 

especifico de Rac, foi observado como um dos integrantes do complexo degradador 

de !-catenina (UPADHYAY et al., 2008).  

Sabe-se que a via canônica de Wnt requer a fosforilação do co-receptor 

LRP5/6 e trabalhos recentes indicaram que a síntese do lipídeo PIP2 está envolvida 

neste processo (PAN et al., 2008, SCHLESSINGER et al., 2009). A síntese de PIP2 

requer a atividade de duas kinases, PIP4K e PIP5K e estas duas enzimas fazem 

parte da via canônica de Wnt de embriões de Xenopus através de sua interação com 

a proteína Dishevelled.   
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6 CONCLUSÕES 

 

1- As GTPases RhoA, RhoB e Rac1 são expressas de forma diferencial ao 

longo do corpo ciliar.  

2- A injeção de LPA, um ativador de GTPases Rho, não altera a distribuição 

das GTPases estudadas no CC, não aumenta a proliferação celular nem 

altera a apoptose; no entanto, parece ativar programas internos capazes 

de induzir a expressão de genes progenitores retinianos.  

3- A inativação de GTPases Rho pela injeção intraocular de toxina A 

aumenta a proliferação celular sem alterar a expressão de genes 

progenitores. Dentre os mecanismos envolvidos neste efeito estão a 

diminuição da expressão dos transcritos de p21cip, p27kip, p16INK4a e 

p19INK4d e aumento da expressão de Ki67, CiclinaA e D1. 

4- O estímulo proliferativo de agentes mitogênicos como FGF2 e insulina em 

células do CC é potencializado pelo tratamento com toxina A, num efeito 

somatório.  

5- O efeito anti-proliferativo do TGF! sobre as células do corpo ciliar pode 

envolver a ativação de GTPases Rho.  
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