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RESUMO
AVANZO, J. L. Carcinogênese pulmonar em camundongos portadores de
deleção em um dos alelos do gene da Cx43. [Lung carcinogenesis in mice with
a deletion in one allele of Cx43 gene]. 2005. 303 f. Tese (Doutorado em Ciências)
– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2005.
As junções comunicantes são canais protéicos formados entre células adjacentes que
permitem a passagem de moléculas e íons menores do que 1kDa; conexinas são
proteínas que formam estas junções. Vêm sendo demonstradas na literatura a diminuição
da capacidade de comunicação celular e alterações na expressão e/ou localização das
conexinas em neoplasias. Este estudo foi realizado com o intuito de se verificar a
influência da deleção de um dos alelos da Cx43 na carcinogênese pulmonar. Para tanto,
camundongos geneticamente manipulados heterozigotos (Cx43+/-) ou selvagens (Cx43+/+)
de ambos os sexos receberam 3g/kg de uretana aos 15 e 17 dias de idade, e foram
sacrificados após 25 semanas. As quantificações macro e microscópicas das lesões
revelaram que os camundongos Cx43+/- apresentaram maior multiplicidade de adenomas
pulmonares. Estes apresentavam também maior taxa de proliferação celular, avaliada
pela quantificação de núcleos positivos para o PCNA. As expressões das Cxs 26, 32, 43 e
46, presentes no epitélio pulmonar, foram avaliadas por PCR em tempo real (RT-PCR) e
por imunoistoquímica. A expressão da Cx43 revelou-se cerca de 50% menor em
camundongos Cx43+/- quando comparada à dos correspondentes Cx43+/+, como
esperado. Estudos in vitro mostraram que os pneumócitos de tipo II (APTII) extraídos de
camundongos Cx43+/-, apresentaram capacidade de comunicação menor do que os APTII
de camundongos Cx43+/+. Quando submetidos ao tratamento com uretana, a expressão
de Cx 43 aumentou em 100% no tecido pulmonar. As demais Cxs tiveram a expressão
reduzida pelo tratamento e não foram evidenciadas no epitélio pulmonar livre de lesões
após o tratamento com uretana. Não foi detectada a expressão da Cx43 e da Cx32 nos
adenomas provenientes dos camundongos Cx43+/-. A expressão das Cxs 26 e 46 foi
correlacionada com o fenótipo papilífero das lesões. Constatou-se que a Cx32
acumulava-se no citoplasma das células epiteliais pulmonares e teve sua expressão,
juntamente com a da Cx43, associada ao sexo, provavelmente contribuindo para a menor
susceptibilidade das fêmeas aos adenomas induzidos pela uretana. Em conclusão, a
redução da expressão da Cx43 conferiu maior susceptibilidade ao desenvolvimento de
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