
 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
 

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 

 
 

ESTUDO DA FUNÇÃO DO GENE DELTA4 

 NA REGULAÇÃO DA ANGIOGÉNESE 
 

RUI MIGUEL SANTOS BENEDITO 
 
 

TESE DE DOUTORAMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANIMAL 
  
 

 
 

 
CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 

 
Presidente 
 
Reitor da Universidade Técnica de Lisboa 
 
Vogais 

Doutor Luís Filipe Lopes da Costa 

Doutora Graça Maria Leitão Ferreira Dias  

Doutor Fernando Carlos de Landér Schmitt 

Doutor António José de Freitas Duarte 

Doutor Domingos Manuel Pinto Henrique 

 

 ORIENTADOR 
 
      Doutor António José de Freitas Duarte 
 
 

    CO-ORIENTADOR 
 
       Doutor Luís Filipe Lopes da Costa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2008 
LISBOA 



NOME:  Rui Miguel Santos Benedito 

DEPARTAMENTO: Departamento de Clínica  

DOUTORAMENTO NO RAMO DE: Ciência e Tecnologia Animal 

ORIENTADOR: Prof. António Duarte 

DATA: 26 de Março de 2008 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Estudo da função do gene Delta4 na regulação da 

angiogénese 

 

RESUMO 

 

O sistema vascular é um dos mais importantes nos mamíferos, sendo o primeiro a 

tornar-se funcional durante o desenvolvimento embrionário. A sua formação requer uma 

coordenação complexa de diversos mecanismos genéticos e celulares. O estudo destes 

mecanismos é de grande importância para o desenvolvimento de novas terapias que pretendam 

inibir ou promover a formação de novos vasos sanguíneos (neoangiogénese).  

A via de sinalização Notch está envolvida na diferenciação de uma grande variedade de 

tipos celulares. Esta tese descreve um trabalho de investigação com o objectivo de caracterizar a 

função de um novo ligando da via Notch (Delta4), no desenvolvimento vascular em mamíferos. 

Para isso recorreu-se à análise de uma linha de ratinhos com inactivação de um ou dos dois 

alelos do gene Delta4. A caracterização fenotípica destes mutantes permitiu descobrir que o 

gene é essencial para a diferenciação e desenvolvimento dos vasos arteriais e que uma 

diminuição da sinalização Notch induzida por este ligando aumenta a sensibilidade das células 

endoteliais a estímulos angiogénicos.  

No seu conjunto os resultados mostram que o gene Delta4 é fundamental para o 

desenvolvimento normal dos vasos sanguíneos, podendo ter também um papel importante na 

neoangiogénese do adulto, pelo que constitui um alvo terapêutico a explorar. 
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TITLE: Study of the Delta4 function in the regulation of angiogenesis 

 

ABSTRACT 

 

The vascular system is one of the most important in mammals and the first to become 

functional during embryonic development. Its formation requires the complex coordination of 

several genetic and cellular mechanisms. Understanding these mechanisms is highly important 

for the development of new therapies devised to inhibit or promote the formation of new blood 

vessels (neoangiogenesis).  

The Notch signalling pathway allows the differentiation of a wide variety of cell types. 

This thesis describes the research work aimed at characterizing the role of a novel Notch ligand 

(Delta4) in the mammalian vascular development. In order to approach this, a mouse line with 

the inactivation of either one or both alleles of the Delta4 gene was analyzed. The phenotypic 

characterization of these mutants allowed us to discover that this gene is essential for the 

differentiation and development of the arteries, and that a decrease in the ligand induced Notch 

signalling increases endothelial cell sensibility to the angiogenic stimulus.      

 Taken together, these results show that the Delta4 gene is essential for the normal 

blood vessel development and that it might also have an important role in the adult 

neoangiogenesis constituting a novel therapeutic target to be explored. 
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OBJECTIVOS 

 
 

O objectivo principal deste trabalho foi o de caracterizar a função do gene Delta4 (Dll4) 

na regulação da angiogénese, através da análise fenotípica de uma linha de ratinhos com uma 

delecção no gene. O trabalho realizado neste doutoramento foi projectado pouco tempo depois 

de se ter clonado no laboratório de acolhimento o gene Dll4 (Duarte cp 2000). Na altura a única 

coisa que se sabia era que o gene era expresso fortemente no endotélio arterial (Shutter et al., 

2000) e que era o único ligando da via Notch a ter uma expressão vascular num estadio de 

desenvolvimento tão precoce (Krebs et al., 2000). Por outro lado, e apesar de já existir alguma 

informação relativa às consequências da ausência dos receptores Notch no desenvolvimento 

vascular (Krebs et al., 2000), o modo de funcionamento da via ao nível da diferenciação 

endotelial ainda era desconhecido.  

Com o intuito de caracterizar a função deste novo gene Dll4 e com isso compreender 

melhor a função da via Notch no desenvolvimento vascular, produziu-se no laboratório uma 

linha de ratinhos com delecção dos três primeiros exões de um dos dois alelos do gene Dll4 

(Dll4
+/-

). O primeiro objectivo deste trabalho consistiu na análise fenotípica desta linha de 

ratinhos. Uma vez que os ratos eram haploinsuficientes, caracterizou-se, em colaboração com o 

Dr. Masanori Hirashima e a Dra. Janet Rossant, o fenótipo dos embriões Dll4
+/- e Dll4

-/-. 

Numa primeira fase fez-se uma análise fenotípica mais geral em que se descobriu que a 

perda de metade ou da totalidade da dose deste gene levava à redução do calibre arterial em 

estadios precoces do desenvolvimento. Por outro lado, demonstrou-se pela primeira vez em 

mamíferos, que a via Notch é responsável pela determinação da identidade arterial dos vasos 

sanguíneos, uma vez que os embriões Dll4
-/- não apresentavam expressão de genes arteriais e 

em vez disso possuíam expressão apenas de genes venosos.  

Depois desta primeira análise, o objectivo principal do doutoramento passou a ser o de 

investigar as causas a nível celular e molecular deste precoce colapso arterial. Isso permitiu 

perceber que a perda de identidade arterial não é a causa mas sim uma das consequências do 

colapso arterial. As células endoteliais das artérias Dll4
-/- proliferam mais, e interagem 

defeituosamente umas com as outras ou com a matriz envolvente. Para além disso elas 

respondem mais aos factores angiogénicos migrando em massa das artérias principais para 

regiões periféricas. Para entender melhor os mecanismos moleculares que poderíam estar na 

base deste comportamento anormal das células endoteliais realizou-se hibridacões in situ e RT-

PCR quantitativo. 

Embora o estudo da função do gene Dll4 na angiogénese embrionária seja bastante 

importante para o conhecimento da função da via Notch na angiogénese, no adulto os 

mecanismos moleculares de homeostasia e neoangiogénese podem ser diferentes dos estudados 
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no inicio do desenvolvimento embrionário. Com o intuito de conhecer a função do gene na 

neoangiogénese, caracterizou-se em colaboração com o grupo da Dra. Anne Eichmann, a função 

do gene no desenvolvimento vascular pós-natal da retina dos ratinhos heterozigóticos (Dll4+/-). 

Este modelo de desenvolvimento vascular é de mais fácil manipulação e visualização e permitiu 

ficar a conhecer que o gene inibe a formação de filopódios ou de células endoteliais que emitem 

filopódios, as quais são especializadas no reconhecimento dos gradientes de factores 

angiogénicos e permitem a invasão de tecidos avasculares.   

Para além do estudo da função do gene Dll4 no desenvolvimento vascular, um outro 

objectivo deste trabalho consistiu na caracterização da sua expressão em todos os orgãos ao 

longo do desenvolvimento embrionário e em alguns orgãos de ratinhos adultos. Muitos dos 

resultados obtidos revelaram pela primeira vez que o gene pode ter funções importantes na 

diferenciação celular e homeostasia de diversos orgãos.  

Uma vez que os embriões sem expressão de Dll4 (Dll4-/-) morrem no início do seu 

desenvolvimento, decidiu-se também produzir uma linha de ratinhos com o gene Dll4 

flanqueado por locais loxP. Esta linha poderá permitir no futuro realizar a inactivação 

condicional do gene em qualquer tecido ou altura do desenvolvimento, tornando possível o 

estudo da função do gene noutros orgãos ou em outras etapas do desenvolvimento vascular, 

nomeadamente no adulto.  
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CAPÍTULO 1 

 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo introdutório inicia-se com a descrição da utilidade do ratinho na 

investigação biomédica e as diferentes formas de produzir ratinhos geneticamente modificados. 

Depois irão ser apresentados os mecanismos moleculares que permitem desencadear a 

sinalização Notch, dando mais ênfase ao que já se sabe desta via no ratinho. Segue-se uma 

secção de revisão dos mecanismos moleculares mais importantes para a formação dos vasos 

sanguíneos e linfáticos, na qual se refere também o que se sabe da função da via Notch no 

desenvolvimento vascular. Por último é feita uma breve referência à importância terapêutica do 

conhecimento dos mecanismos de angiogénese.   

 

1.1  O USO DO RATINHO NA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA 

 

O ratinho de laboratório (Mus musculus) é actualmente o modelo animal mais utilizado 

na investigação biomédica. O primeiro resultado da sequenciação do seu genoma surgiu pouco 

tempo depois da sequenciação do genoma humano. A sequenciação foi realizada por um 

consórcio internacional, que publicou 95% da sequência genómica de um ratinho fêmea da 

estirpe C57BL/6J,  em Dezembro de 2002, três meses depois do inicio do meu projecto de 

doutoramento (Mouse Genome Sequencing Consortium, 2002). A sequenciação do genoma 

humano foi um marco importante para a comunidade científica pois revelou o número 

aproximado e a estrutura dos cerca de 30.000 genes existentes no nosso genoma (International 

Human Genome Sequencing Consortium, 2001). No entanto, a sequenciação do genoma por si 

só não nos revela a função desses genes. Para estudar a função detalhada de um determinado 

gene é necessário testar in vivo um organismo mutante nesse gene. Como a nível experimental 

podemos manipular os genes do ratinho, a sequenciação do seu genoma constituiu um marco 

igualmente importante, pois forneceu-nos ferramentas para manipular e conhecer melhor a 

biologia deste mamífero que é muito semelhante à do homem e de todos os outros mamíferos. O 

genoma de ratinho possui 2,5 mil milhões de pares de bases de ADN, um pouco menos que os 

2,9 mil milhões do Homem. Cerca de 99% dos nossos genes têm um homólogo no genoma do 

ratinho sendo que 40% do genoma humano pode ser alinhado com o genoma de ratinho. Apesar 

de nos termos separado a partir de um ancestral comum à cerca de 75 milhões de anos, só cerca 

de 300 genes não têm qualquer homologia entre o homem e o ratinho e as diferenças principais 

residem em famílias génicas que se expandiram no ratinho devido a pressões selectivas no 

sentido de optimizar o sistema olfactivo, reprodutor e imunitário (Mouse Genome Sequencing 
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Consortium, 2002). Para além de estar bastante próximo do homem em termos 

evolutivos/genéticos o ratinho torna-se num modelo ideal para o estudo dos genes e de doenças 

humanas por ter um tempo de gestação muito curto (19 dias), alta prolificidade (cerca de 10 

ratinhos por ninhada), a sua manutenção não ser muito dispendiosa e por ser nesta espécie que 

se conseguem executar as técnicas de manipulação genética mais sofisticadas. Claro que para 

entender o modo de funcionamento de muitos genes não é necessário o uso do ratinho já que 

outros modelos biológicos como a Caenorhabditis elegans (nemátode), Drosophila 

melanogaster (mosca da fruta), Xenopus laevis (rã), Danio rerio (peixe-zebra) e Gallus gallus 

(galinha) já foram e continuam a ser usados para estudar genes ou mecanismos genéticos que  

muito frequentemente se verifica terem sido conservados durante a evolução. Em algumas 

destas espécies as possibilidades experimentais são imensas e superam em muito as do ratinho, 

nomeadamente a possibilidade de se manipular ou fazer filmes in vivo de inúmeros processos 

biológicos uma vez que o desenvolvimento destes animais ocorre externamente e pode ser mais 

facilmente manipulado. No entanto e pelos motivos que já foram acima referidos o ratinho é 

sem dúvida o modelo mais usado actualmente para tentar compreender a função dos nossos 

genes e os mecanismos que desencadeiam muitas das nossas doenças.  

 

1.1.1 Produção de ratinhos com modificações genéticas específicas 

 

Há muitas décadas que os cientistas se aperceberam do interesse de estudar mutações 

que revelem a função dos genes. Contudo em organismos complexos como o ratinho, durante 

muitos anos as mutações obtidas eram aleatórias e identificadas por alterações no fenótipo 

adulto, sendo portanto detectadas poucas mutações que afectassem o desenvolvimento 

embrionário. A possibilidade de criação de ratinhos com modificações genéticas específicas e 

programadas pelo investigador revolucionou o estudo da biologia deste animal e dos mamíferos 

em geral, tendo em conta o seu potencial quer ao nível da investigação fundamental quer 

aplicada.  

Dois grandes avanços científicos tornaram o ratinho no modelo ideal para a maior parte 

dos estudos biomédicos. O primeiro foi a descoberta, em 1982, da possibilidade de introduzir no 

genoma de ratinho qualquer sequência genética de modo a se expressar um gene de uma forma 

conhecida e regulada (Palmiter and Brinster, 1985). Esta introdução faz-se através da injecção 

de ADN no pronúcleo de um oócito fertilizado. Esta sequência genética depois integra-se 

aleatoriamente no genoma e é transmitida à descendência de forma estável. Estes ratinhos 

designam-se de transgénicos e podem expressar um ou mais genes exógenos sob controlo de um 

promotor específico escolhido, de forma a termos expressão do gene de acordo com o padrão 

pretendido. O segundo avanço surgiu da capacidade de produzir ratinhos com substituições 

genéticas específicas, em que se criam mutações pontuais ou grandes delecções no genoma. 
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Este último avanço resultou essencialmente de duas descobertas. A descoberta da capacidade de 

isolar e propagar células estaminais embrionárias (EE) in vitro e a descoberta da possibilidade 

de introduzir modificações genéticas específicas por recombinação homóloga no genoma dessas 

células, que depois podem ser injectadas (ou agregadas) em embriões hospedeiros e assim dar 

origem a ratinhos com alterações nos seus próprios genes. Em 1981 foi descrito o isolamento de 

células EE derivadas da massa celular interna (epiblasto) de blastocistos de ratinho e as 

condições necessárias à sua propagação e manutenção em cultura. Estas células têm a 

importante capacidade de manterem a sua totipotência (podem contribuir para todos os tecidos 

embrionários incluindo a linha germinal) mesmo após muitas passagens em cultura (Evans and 

Kaufman, 1981; Martin, 1981). Para além disso, foi demonstrado ser possível a integração no 

genoma por recombinação homóloga de fragmentos de ADN externos, se bem que com muito 

menor frequência que a inserção aleatória não específica usada na produção de ratinhos 

transgénicos (Smithies et al., 1984; Wong and Capecchi, 1986). Com o avanço nas técnicas de 

cultura, esquemas de selecção e construção de vectores tornou-se possível identificar in vitro, 

com alta eficiência, recombinações homólogas específicas no genoma de células EE. Mais tarde 

é realizado um outro grande avanço quando se descobre que células EE modificadas 

geneticamente, após injecção em mórulas ou blastocistos de ratinho, são capazes de colonizar 

todos os tecidos do embrião incluindo a linha germinal dando origem a quimeras (ratinhos com 

mistura de célula modificadas geneticamente e células de tipo selvagem do embrião hospedeiro) 

(Gossler et al., 1986; Robertson et al., 1986). Estas quimeras quando possuem células da linha 

germinal derivadas das células EE modificadas transmitem à descendência a mutação, obtendo-

se animais com a modificação genética desejada em todas as células. Como resultado destes 

avanços científicos tornou-se possível criar ratinhos com mutações nulas (knock-out) em 

qualquer gene previamente clonado. Actualmente milhares de genes já foram mutados usando 

esta técnica. A análise dos fenótipos gerados por estas mutações nulas permite conhecer a 

função destes genes e a sua interacção genética com outros genes. 

Como os genes funcionam frequentemente em diferentes processos e em diferentes 

tecidos, por vezes a perda-de-função de um gene num tecido leva à morte precoce do embrião 

ou ratinho sem que se tenha tido oportunidade para estudar a função desse gene noutro tecido ou 

noutra etapa mais avançada do desenvolvimento. Nestes casos há a necessidade de desenvolver 

estratégias que permitam sobreexpressar ou anular um gene condicionalmente num tecido ou 

altura específica.  
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1.1.1.1 Sistemas de recombinação binários 

 

A descoberta de que sistemas de recombinação de fagos ou leveduras também 

funcionam em células de mamífero gerou novas possibilidades de manipulação genética no 

ratinho (O'Gorman et al., 1991; Sauer and Henderson, 1989). Os sistemas mais usados são os 

Cre/loxP e FLP/FRT sendo o primeiro mais usado por razões históricas. No caso do sistema 

Cre/LoxP temos uma recombinase Cre do fago P1 que se liga e corta uma sequência de ADN 

específica designada por LoxP e no caso do sistema FLP/FRT a recombinase é de 

Saccharomyces cerevisiae, designa-se por FLP e reconhece uma sequência FRT. Ambos os 

sistemas funcionam de um modo semelhante em que a recombinase reconhece e liga-se a duas 

sequências de ADN específicas corta-as e liga-as fazendo a remoção (no caso das sequências 

estarem dispostas no mesmo sentido) ou inversão (no caso das sequências estarem no sentido 

inverso) da porção de ADN entre elas (Figura 1.1). Como estas sequências de ADN têm 34 

pares de bases e são de outros genomas a probabilidade de elas se encontrarem num genoma de 

ratinho é minima e por outro lado como as sequências são pequenas podem ser inseridas em 

regiões não codificantes sem alterar a expressão genética. Os alelos modificados possuem 

normalmente um ou mais exões flanqueados por duas sequências destas (colocadas nos intrões 

ou sequências não codificantes) e são perfeitamente funcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

expresso num determinado tecido ou tipo celular. A outra possui o gene que pretendemos inactivar flanqueado por 
duas sequências LoxP. Depois do cruzamento obtem-se uma linha de ratos em que vai haver inactivação do nosso 
gene apenas nas células onde houver expressão da enzima Cre [adaptado de http://www.scq.ubc.ca feito por Jane 
Wang]. 

Figura 1.1 - Sistema Cre-LoxP. (A) As 
sequências loxP com 34pb podem ser inseridas 
de modo a flanquear uma sequência de ADN. 
Numa célula que expresse a recombinase Cre, se 
as sequências loxP estiverem no mesmo sentido 
vai ocorrer remoção da porção de DNA entre as 
sequências, se estiverem em sentidos opostos vai 
ocorrer a sua inversão. (B) Para inactivar um 
gene num determinado tecido ou tipo celular tem 
de se cruzar duas linhas de ratos geneticamente 
modificados. Uma possui o gene que codifica a 
Cre a jusante do promotor de um gene que seja 

B A 
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Quando a Cre é expressa nas células ela entra no núcleo, reconhece estas sequências pequenas 

no genoma, e promove a sua recombinação, ocorrendo a remoção de uma porção ou da 

totalidade do gene, o que leva à sua consequente inactivação. Deste modo para termos perda-de-

função apenas num determinado tecido ou fase do desenvolvimento a única coisa que 

precisamos de condicionar é a expressão da enzima Cre. Existem actualmente muitas linhas de 

ratinhos transgénicas que expressam Cre sob o controlo de diferentes promotores, o que permite 

assim escolher melhor o tecido em que se vai fazer a inactivação do gene. A única atenuante da 

maior parte destas linhas que foram produzidas há mais tempo é que por vezes, e devido a 

efeitos de posição e ao tamanho reduzido do vector usado na criação dessas linhas, esses 

promotores ou não têm todos os elementos regulatórios ou são silenciados/influenciados por 

outros factores nucleares/”enhancers” não dirigindo a expressão da Cre correctamente. 

Felizmente hoje em dia já existem estratégias para reduzir esses efeitos, que recorrem a BACs 

(bacterial artificial chromossome) ou PACs (Phage P1 Artificial Chromossomes) para fazer as 

clonagens das “cassetes” promotor-Cre (Copeland et al., 2001). Nestes pode-se fazer clonagens 

de fragmentos de ADN muito grandes e após injecção na célula este integra-se por completo 

ficando ainda uma grande porção de vector a montante do inicio do promotor o que também 

aumenta a estabilidade do transgene.  

 

 1.1.1.2 Sistemas de recombinação indutíveis 

 

Uma evolução mais recente das técnicas de manipulação genética permite induzir em 

qualquer altura a expressão da recombinase Cre através de moléculas exógenas que são 

fornecidas ao ratinho. Existem essencialmente duas estratégias de indução da função da Cre. 

Uma usa sequências do operão tet que são inseridas no promotor mínimo a montante da Cre. 

Neste caso existe uma outra linha transgénica que expressa o transactivador (proteína que se 

liga ao promotor tet na presença (rtTA) ou ausência (tTA) do indutor) de acordo com um dado 

promotor específico (escolhido pelo investigador), num determinado tecido. Na presença de 

uma molécula indutora como a doxiciclina (um análogo da tetraciclina) esta liga-se ao 

transactivador e activa (rtTA) ou reprime (tTA) a expressão da Cre nos locais onde há expressão 

do transactivador. Os cruzamentos até obter o animal desejado são complicados devido à 

necessidade de cruzar duas linhas transgénicas com uma linha com o gene flanqueado por 

sequências loxP para se ter a eficiente indução da inactivação do gene . 

Uma outra estratégia que cada vez mais é usada por só envolver uma linha de 

transgénicos tem a ver com a indução da actividade (e não expressão) da recombinase Cre. 

Neste caso é usada uma forma fusionada da Cre com o receptor de estrogéneo (Cre-ER). Na 

presença de tamoxifen (4-OHT) numa dose constante, ocorre activação específica da proteína de 

fusão, nos locais de expressão do promotor colocado a montante da Cre-ER. Após ligação do 
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indutor ao receptor de estrogéneo da proteína Cre-ER esta sai do citoplasma e vai para o núcleo 

onde recombina o ADN nos locais loxP (Fig. 1.2). Esta estratégia pode originar problemas 

relacionados com níveis elevados de actividade basal da proteína de fusão Cre-ER (Kemp et al., 

2004). No entanto actualmente já se usa uma outra variante da proteína de fusão (Cre-ER(T2)) 

que possui níveis de actividade basal não detectáveis. 

Com estas técnicas sofisticadas de manipulação genética os cientistas já conseguiram 

estudar e compreender a função de muitos genes mas nem sempre é fácil fazê-lo porque estas 

técnicas ainda não permitem manipular vários genes ao mesmo tempo. O futuro poderá estar no 

refinamento e combinação destas técnicas com outras como o uso de RNAi ou microRNAs 

(Lickert et al., 2005; Valencia-Sanchez et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2 VIA NOTCH 

 

Um passo chave na evolução da multicelularidade foi a aquisição da capacidade de 

células diferentes interagirem com outras especificamente. A construção de um organismo 

multicelular tridimensional complexo a partir de uma única célula inicial é o resultado de uma 

expressão génica programada e coordenada de forma a definir o destino de cada uma das células 

que vão surgindo durante o desenvolvimento do ser vivo. A definição do destino de cada célula 

depende não só de factores intrínsecos, herdados no seu programa genético, como também de 

Figura 1.2 - Sistema de recombinação 
indútivel. A expressão da proteína de fusão 
Cre-LBD (Cre fusionada com um domínio de 
ligação (LBD) de um receptor de estrogénio) é 
dirigida por um promotor de um gene específico 
(TSP). A enzima Cre só poderá ir para o núcleo 
recombinar o ADN na presença do indutor 
(tamoxifen). Na ausência do indutor a proteína 
de fusão fica no citoplasma ligada a proteínas 
de stress térmico (HSP) (adaptado de Lewandoski, 
2001). 
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factores extrínsecos, com os quais ela interage, e que a conduzem para diferentes vias de 

desenvolvimento como sejam a proliferação, migração, crescimento, diferenciação ou morte. O 

modo como todos esses factores são integrados para especificar um determinado destino celular 

é o objecto de estudo da biologia do desenvolvimento. 

A via de sinalização Notch é altamente conservada durante a evolução sendo usada nos 

metazoários para definir uma grande variedade de destinos celulares, através de interacções 

entre células adjacentes. A designação Notch foi dada a um gene descoberto em Drosophila 

melanogaster (modelo clássico de estudo da biologia do desenvolvimento, também designada 

por mosca da fruta) cuja perda de função parcial resultava no aparecimento de indentações 

(notches) nas margens das asas (Moohr, 1919). Esta via atingia mais tarde a notoriedade 

quando, em 1937, se caracterizou o fenótipo embrionário de mutações de perda de função, as 

quais eram letais em Drosophila (Poulson, 1937). Estas mutações produziam um fenótipo 

neurogénico, em que as células destinadas a constituir a epiderme mudavam de destino e davam 

origem a tecido neural (Lehmann et al., 1983; Wright, 1970). 

 

1.2.1 Os vários componentes da via de sinalização Notch 

   

A via de sinalização Notch foi inicialmente investigada sobretudo em Drosophila e em  

Caenorhabditis elegans onde se descobriu a maior parte dos componentes e detalhes desta via.  

A procura de genes com fenótipos neurogénicos ou com interacções genéticas com a via Notch 

(Jürgens, 1984; Lehmann et al., 1983) permitiu a identificação de um grande número de 

proteínas que podem transmitir ou modular os sinais da via Notch. Em Drosophila existe apenas 

um receptor Notch e dois ligandos parcialmente  redundantes designados de Delta e Serrate 

(Artavanis-Tsakonas et al., 1999). Com o aumento de complexidade dos organismos, durante a 

evolução, ocorreu o aumento do número de genes e a criação de novas famílias génicas através 

da duplicação de genes existentes e posterior divergência das sequências génicas. Em 

vertebrados já foram estudados muitos genes homólogos destes genes de Drosophila que 

regulam a via Notch. A seguir vão ser revistos alguns desses estudos que permitiram conhecer 

melhor o modo de funcionamento dos componentes da via Notch nos vertebrados e 

especialmente no ratinho (mamíferos). 

 

1.2.1.1 Estrutura e processamento dos receptores Notch 

 

No ratinho existem quatro receptores Notch (Notch1-4) (Fig. 1.3). O receptor Notch é 

uma proteína transmembranar com várias repetições Epidermal Growth Factor-like (EGF-like) 

no seu domínio extracelular. É através destas repetições que Notch interage com os seus 

ligandos. Após a série de repetições EGF-like existem três repetições LN (Lin-12/Notch) ricas 
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ligandos. Após a série de repetições EGF-like existem três repetições LN (Lin-12/Notch) ricas 

em cisteína que se pensa inibirem a activação de Notch antes da ligação do ligando.  Depois do 

curto domínio transmembranar segue-se o domínio intracelular de Notch (NICD) que é libertado 

após a activação do receptor pelo ligando. O domínio intracelular é composto por um domínio 

RAM (RBP-Jk-Associated Molecule), seguido de seis repetições Ankyrin que permitem a 

interacção com o factor de transcrição CSL, que irá ser descrito mais à frente (Tamura et al., 

1995). Este domínio também possui dois sinais de localização nuclear (NLS), uma sequência 

OPA (rica em glutamina) e uma sequência PEST (Proline, Glutamate, Serine, Threonine). Para 

além destes no caso dos receptores Notch1 e Notch2 podemos considerar a existência de um 

domínio TAD (Transcription Transactivation Domain) que compreende o domínio desde o 

segundo sinal de localização nuclear até ao domínio OPA (Kurooka et al., 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O receptor Notch é clivado em 3 locais específicos (Fig. 1.4). A primeira clivagem (no 

local S1) ocorre no complexo de Golgi antes de a proteína chegar à membrana. A enzima 

responsável por esta clivagem designa-se por Furin-like convertase e cliva a recém-traduzida 

proteína Notch em duas porções, uma extracelular e outra que engloba o domínio 

transmembranar e intracelular. Estas duas porções ligam-se depois não covalentemente e 

formam um heterodímero que é inserido na membrana celular (Logeat et al., 1998; Rand et al., 

2000). Esta clivagem ocorre pelo menos nos receptores Notch1 e Notch2 de mamíferos e parece 

não ocorrer no caso do receptor Notch de Drosophila (Kidd and Lieber, 2002). A segunda 

clivagem (S2) ocorre no domínio extracelular de Notch após a ligação do ligando e permite a 

sua libertação. Esta clivagem é executada por uma metaloprotease da família ADAM (contém 

um domínio disintegrin e metaloprotease). Em Drosophila mutações numa única 

metaloprotease designada por Kuzbanian (Kuz) desencadeia um fenótipo  idêntico ao da perda 

Figura 1.3 - Estrutura dos receptores e ligandos da via Notch. [Adaptado de Beatus and Lendahl, 1998].  
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de Notch. No entanto o homólogo de Kuz em mamíferos (Adam10) parece não ser necessário 

para a clivagem S2 de Notch (Mumm et al., 2000). Em vez desta parece ser a ADAM17/TACE 

(Brou et al., 2000) embora não seja a única responsável pois ratinhos sem ADAM17 não têm 

fenótipo neurogénico (Peschon et al., 1998). Após a clivagem S2, a clivagem S3 é 

imediatamente desencadeada e é necessária para a libertação do domínio intracelular de Notch 

(Pan and Rubin, 1997). Esta clivagem é mediada pelo complexo -secretase (De Strooper et al., 

1999) que contém quatro proteínas nucleares. A Presenilin, Nicastrin, APH-1 e PEN-2 

(Kimberly et al., 2003). Embriões de ratinho sem os homólogos da Presenilin, PS-1 e PS-2, 

morrem aos 9.5 dias do desenvolvimento com defeitos semelhantes aos que não têm Notch 

(Donoviel et al., 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após ser libertado da membrana o domínio intracelular de Notch entra no núcleo onde 

irá ligar-se ao factor de transcrição CSL (CBF-1 (ou RBP-Jk) nos mamíferos, Su(H) em 

Drosophila e LAG1 em C. Elegans) e impedir que este se ligue a corepressores, incluindo SKIP 

(ski-related protein), SMRT (silencing mediator of retinoid and thyroid hormone receptors) 

NcoR (nuclear receptor co-repressor) e HDAC-1 (histone deacetylase) (Chen and Evans, 1995; 

Horlein et al., 1995; Kao et al., 1998). O complexo transcricional formado pelo domínio 

intracelular de Notch, CSL e os coactivadores Mastermind-like
 
1 (MAML1), p300, PCAF 

(Wallberg et al., 2002) e outros factores ainda não identificados activa por sua vez a expressão 

de genes (ver secção 1.2.1.3 - alvos directos de Notch) que estavam até aí reprimidos, induzindo 

assim uma resposta celular. Embora se pense que o factor CSL medeie a acção de NICD na maior 

parte dos casos, existem algumas evidências que sugerem que nem sempre a activação dos 

genes alvo Notch precisa do factor transcricional CSL (Martinez Arias et al., 2002). Em 

Drosophila, os fenótipos gerados pela perda de Notch são mais graves dos que os que são 

Figura 1.4 - Mecanismo de 

sinalização Notch. A sinalização 
Notch envolve proteólise 
coordenada e migração do 
domínio intracelular de Notch 
(NICD) para o núcleo. Uma vez 
no núcleo NICD ligar-se a CSL e 
impede que este se ligue a 
corepressores (R) ligando-se o 
conjunto a coactivadores (A) 
formando-se um complexo 
transcricional que activa a 
expressão de vários genes que 
estavam até aí reprimidos 
[Adaptado de Mumm e Kopan, 
2000]. 
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acontecer pois a diferenciação de células miogénicas é bloqueada pela sinalização Notch, 

mesmo na presença de uma forma dominante negativa de CSL (Nofziger et al., 1999).  

Os diferentes receptores Notch têm diferentes efeitos sobre a transcrição dos genes alvo. 

O  domínio intracelular de Notch3 por exemplo é um activador transcricional mais fraco do que 

o domínio intracelular de Notch1 (Beatus et al., 1999). Estes mesmos autores sugerem que o 

domínio intracelular de Notch3 compete com os domínios intracelulares de outros receptores 

Notch para a ligação a CBF-1 ou outros coactivadores e deste modo pode funcionar como um 

repressor e não activador da sinalização induzida pela activação de Notch. Esta hipótese 

também é suportada pelo facto da sobreexpressão de Notch3 ter o mesmo efeito que a perda de 

Delta1 ou CBF-1 no pâncreas de ratinho (Apelqvist et al., 1999). 

 

1.2.1.2 As duas famílias de ligandos Notch 

 

No ratinho existem cinco ligandos de Notch. Três deles são homólogos do ligando de 

Drosophila Delta (Delta-like (Dll) 1, 3 e 4) e dois são homólogos do ligando Serrate (Jagged 

(Jag) 1 e 2). A sua estrutura é muito parecida, sendo todos transmembranares possuindo um 

domínio extracelular grande e um domínio intracelular pequeno. O domíno extracelular destes 

ligandos possui um domínio altamente conservado DSL (Delta, Serrate, Lag) seguido por uma 

série de repetições EGF-like (Fig. 1.3). O domínio DSL é a única unidade necessária para a 

interacção com os receptores Notch. Mas para que a interacção seja estável são necessários 

também as primeiras repetições EGF-like (Shimizu et al., 1999). As duas famílias de ligandos 

diferem no facto de os ligandos Jagged terem um maior número de repetições EGF-like e um 

domínio rico em cisteína próximo do domínio transmembranar (Fleming, 1998). 

O domínio intracelular dos ligandos Delta é diferente dos ligandos Jagged mas pensa-se 

que em ambos os casos tenha um papel importante na sua função. Recentemente surgiram 

evidências, de que tal como o receptor Notch, estes ligandos também são clivados por proteases 

ADAM e pelo complexo -secretase (LaVoie and Selkoe, 2003). Apesar da importância 

funcional deste domínio intracelular dos ligandos ainda não estar muito bem estudada, parece 

que tal como o domínio intracelular de Notch, pode também regular a expressão genética, 

podendo existir desse modo uma sinalização bidireccional (Bland et al., 2003; Ikeuchi and 

Sisodia, 2003; Six et al., 2003). Para além disso este domínio também é um alvo de 

ubiquitinação e pode ser importante para a própria activação/degradação do ligando (ver secção 

1.2.1.4). 

Embora na maior parte dos casos os ligandos Delta e Jagged pareçam funcionar como 

moléculas transmembranares que transmitem o sinal a células vizinhas, existem resultados 

obtidos in vitro e in vivo que mostram que existem formas solúveis dos ligandos Delta e Jagged 

que podem interactuar com Notch. A consequência destas interacções varia, pois umas vezes 
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estas formas solúveis parecem promover a sinalização Notch e outras vezes parecem 

antagonizá-la (Qi et al., 1999; Small et al., 2001). Estas diferentes respostas das células a 

ligandos solúveis podem ter a ver com o facto de as formas solúveis usadas serem diferentes de 

experiência para experiência, serem fornecidas em concentrações diferentes ou ainda o contexto 

celular das células em estudo, que também varia, poder influenciar a resposta (explicado 

também na secção 1.2.1.4). Se este mecanismo realmente ocorrer in vivo pode representar uma 

forma de activação/inibição da via Notch à distância, o que iria tornar ainda mais complexo o 

modo de acção desta via. 

A activação de Notch pelos ligandos é ainda modulada por Fringe, uma 

glicosiltransferase que glicosila Notch nas repetições EGF-like e assim modifica a sua afinidade 

para os ligandos Delta e Serrate. No caso do desenvolvimento das asas de Drosophila, Fringe 

inibe a sinalização induzida por Serrate e aumenta a sinalização induzida por Delta (Haines and 

Irvine, 2003). Nos mamíferos a regulação ainda é mais complexa pois existem três genes fringe 

diferentes (Lunatic fringe (Lfng), Manic fringe (Mfng) e Radical fringe (Rfng)) podendo cada 

um deles regular a sinalização de um modo diferente (Yang et al., 2005). Alguns autores 

sugerem que Fringe para além de poder modular a afinidade da interacção entre ligando e 

receptor em trans (isto é, modular a afinidade dos receptores Notch de uma célula para os 

ligandos da outra) pode também regular interacções em cis (dentro da própria célula que 

expressa Notch e Delta/Jagged) (Fig. 1.5). Esta regulação em cis permitiria a formação de 

complexos receptor-ligando que ficaríam retidos no complexo de Golgi inibindo assim a célula 

de receber sinais do exterior, pois Notch deixava de se acumular na membrana. Esta inibição em 

cis já foi demonstrada em Drosophila (Klein et al., 1997; Micchelli et al., 1997) e em 

vertebrados (Sakamoto et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 - Modelo para a inibição em cis de 
Notch pelos ligandos Serrate ou Delta. A 
interacção directa de Serrate ou Delta com a proteína 
Notch recém sintetizada bloqueia a integração de 
Notch na membrana. A glicosilação de Notch por 
Fringe pode reduzir a afinidade e assim antagonizar a 
inibição em cis. 
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Para além dos ligandos canónicos Delta e Jagged alguns resultados apontam para a 

existência de outras moléculas que podem interagir com Notch e desencadear a sinalização, 

como é o caso das moléculas de adesão F3/Contactin ou NB-3 durante a diferenciação e 

maturação dos oligodendrócitos (Cui et al., 2004; Hu et al., 2003).  

 

1.2.1.3 Alvos directos da sinalização Notch 

 

Após a entrada de Notch no núcleo e sua ligação ao complexo transcricional formado 

por CSL e outras proteínas vai existir a activação da expressão dos genes da família Hes 

(homólogos de Hairy/ Enhancer of Split) e Hey [também conhecidos por HRT (Hairy-related 

transcription factor) ou HERP (Hes-related repressor protein)] (Bailey and Posakony, 1995; 

Lecourtois and Schweisguth, 1995). Nos mamíferos conhecem-se 7 genes Hes e 3 Hey (Iso et 

al., 2003). Dependendo do tecido ou da célula em que o receptor Notch é activado assim varia 

os genes Hey ou Hes que são expressos. Por exemplo, durante o desenvolvimento do sistema 

nervoso são sobretudo expressos alguns Hes enquanto que no desenvolvimento do sistema 

vascular são expressos principalmente os Hey. Todos estes genes codificam para factores de 

transcrição  com domínios básicos hélice-ansa-hélice (bHLH) que se ligam ao ADN com alta 

afinidade. Exceptuando Hes6, que antagoniza a actividade de Hes1 (Bae et al., 2000), todos 

estes factores reprimem a transcrição de outros genes o que irá permitir a diferenciação entre 

células com e sem a sinalização Notch.  

Um dos alvos destas proteínas mais bem definido é o complexo de genes proneurais 

Achaete-Scute, que também codificam para proteínas com domínios hélice-ansa-hélice e que 

durante a neurogénese vão estimular a diferenciação dos neurónios. Assim Notch ao activar a 

expressão de genes que vão  reprimir a transcrição dos genes pro-neurais leva à inibição da 

diferenciação de neurónios. Devido à alta complexidade de respostas que dependem do contexto 

celular ainda não são bem conhecidos grande parte dos genes activados pelos factores Hes e 

Hey nos diferentes sistemas em que a via Notch está envolvida.  

Estas proteínas Hes e Hey para além de formarem homodímeros podem também formar 

heterodímeros (Hes-Hey) constituindo repressores transcricionais ainda mais potentes que os 

homodímeros (Iso et al., 2001). 

 

1.2.1.4 Regulação da sinalização Notch por endocitose e proteólise  

 

Nos últimos anos têm sido publicados muitos estudos que mostram a importância da 

endocitose e da degradação específica de ligandos e receptores na regulação da sinalização 

Notch. A célula tem mecanismos de degradação de proteínas que envolvem a sua ubiquitinação. 
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Após a ligação de várias moléculas de ubiquitina (catalizada pelas ligases de ubiquitina) às 

proteínas, estas ficam marcadas para depois serem degradadas nos proteossomas (Weissman, 

2001). Por outro lado a ubiquitinação da proteína também pode desencadear a sua endocitose 

(Hicke, 2001; Weissman, 2001). 

Neuralized (Neur) é o exemplo de um gene que foi inicialmente identificado em 

Drosophila como um gene neurogénico necessário para a sinalização Notch. Este gene codifica 

para uma ligase de ubiquitina E3 que ubiquitiniza Delta e desta forma promove a sua endocitose 

e degradação (Deblandre et al., 2001; Parks et al., 2000; Yeh et al., 2001). A teoria mais 

consensual é a de que Neur e a ubiquitinação por si promovida é necessária não só para a 

reciclagem de Delta da membrana mas também para a sua activação (Pavlopoulos et al., 2001). 

Mindbomb (Mib) é o exemplo de um outro gene que codifica para uma ligase de ubiquitina 

essencial para a endocitose e activação de Delta (Itoh et al., 2003). Segundo estes autores a 

endocitose de Delta após a sua ligação a Notch pode facilitar a clivagem S2 de Notch, 

libertando assim o domínio extracelular de Notch que depois é transendocitado juntamente com 

Delta. Enquanto que em Drosophila Neur parece ser a ligase de ubiquitina com uma função 

mais generalizada, em vertebrados é Mib que tem um fenótipo generalizado e mais semelhante à 

perda da função total de Notch.  

Para além das enzimas que regulam a degradação/endocitose/activação dos ligandos 

Delta, existem também enzimas que regulam a actividade dos receptores Notch. Numb é o 

exemplo de uma proteína que é segregada assimetricamente e que inibe a actividade de Notch 

na própria célula onde se encontra. Apesar de o mecanismo ainda não estar completamente 

esclarecido, pensa-se que esta promova a endocitose de Notch, reduzindo a sua quantidade e 

assim a sua actividade na membrana (Berdnik et al., 2002). Alternativamente também pode 

inibir Notch através do recrutamento e activação da ligase de ubiquitina Itch que marca Notch 

para degradação (McGill and McGlade, 2003; Qiu et al., 2000). A própria proteína Numb é 

regulada (marcada para degradação) pela ligase de ubiquitina LNX que assim funciona como 

um regulador positivo de Notch (Nie et al., 2002). Outras ligases de ubiquitina permitem 

explicar porque é que é relativamente fácil detectar Notch na membrana das células mas é muito 

dificil de ser detectada a forma intracelular no núcleo. Existem ligases de ubiquitina como a Sel-

10 e Su(dx) que interagem com o domínio C-terminal de Notch e o marcam para degradação 

(McGill and McGlade, 2003; Wu et al., 2001).  

Uma das áreas de produção científica mais activa envolve a administração de ligandos 

solúveis (não membranares) a cultura de células de modo a tentar conhecer os mecanismos de 

acção dos genes. Alguns dos resultados obtidos com ligandos solúveis Delta são controversos à 

luz destes últimos resultados de regulação da via Notch por endocitose. Alguns destes ligandos 

solúveis conseguem induzir a sinalização Notch em algumas experiências de cultura de células 

(Hicks et al., 2002; Li et al., 1998; Ohishi et al., 2002; Shimizu et al., 2002; Vas et al., 2004). 
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Muitos destes ligandos são produzidos por fusão com a IgG Fc humana, que induz a agregação 

dos ligandos e esta agregação parece promover a sinalização (Hicks et al., 2002). Em cultura de 

células estes ligandos solúveis por vezes podem antagonizar os ligandos endógenos das células 

(Hicks et al., 2002; Shimizu et al., 2002; Small et al., 2001; Trifonova et al., 2004; Vas et al., 

2004). Estes resultados in vitro são semelhantes aos obtidos com moscas transgénicas que 

expressam formas secretadas/solúveis de Delta e Serrate as quais antagonizam a sinalização 

Notch in vivo (Hukriede et al., 1997; Sun and Artavanis-Tsakonas, 1997). Estes resultados 

podem ser explicados pelo facto de os ligandos secretados competirem com os ligandos 

transmembranares para a ligação a Notch, mas aqueles, ao contrário destes, são activadores 

fracos da via de sinalização Notch (Le Borgne et al., 2005). Assim os ligandos solúveis serão 

activadores da via Notch em sistemas de cultura de células específicos em que a competição 

com o ligando endógeno é reduzida, pois há muito mais ligando solúvel disponível para a 

ligação e este de facto induz alguma sinalização. Deste modo, a injecção in vivo de uma forma 

recombinante e solúvel de Delta pode ser uma boa estratégia para inibir parcialmente a via 

Notch, pelo menos nos sistemas onde a endocitose do ligando (e portanto a forma membranar) é 

essencial para a activação da via. 

 

1.2.2 Sinalização Notch inibitória ou indutiva 

 

A via de sinalização Notch permite que uma célula que expresse o ligando Delta ou 

Jagged altere o programa genético da célula vizinha que expressa o receptor Notch. Uma vez 

que a sinalização Notch desempenha uma diversidade de funções numa diversidade de tecidos, 

durante a evolução o mecanismo base de sinalização Notch foi adaptado de forma a se adequar 

a diferentes funções em diferentes contextos celulares. A via pode funcionar de um modo 

inibitório ou indutivo. No caso da sinalização funcionar de modo inibitório a produção do 

ligando é reduzida (e a do receptor aumentada) na célula que recebe o estímulo Notch, sendo 

esta inibida de adoptar o mesmo destino celular da vizinha. No caso da sinalização funcionar de 

modo indutivo, ocorre o inverso, a célula que recebe o estímulo Notch, é induzida a produzir 

mais ligando (e receptor) sendo induzida a adoptar o mesmo destino celular da vizinha (Kimble 

and Simpson, 1997).  

 

1.2.2.1 Inibição lateral 

 

A inibição lateral é o mecanismo de acção de Notch mais conhecido e o que parece 

ocorrer na maior parte dos contextos celulares. Este mecanismo foi primeiro observado no 

desenvolvimento do sistema nervoso de gafanhotos (Doe et al., 1985) e mais tarde estudado 
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detalhadamente em Drosophila onde é conhecido por impedir células vizinhas das células 

neurais de adoptar um destino idêntico, mantendo assim uma reserva de células indiferenciadas 

designadas de neuroblastos ou SOPs (sensory organ precursors). No caso da via não estar a 

funcionar existe uma produção em excesso de neurónios. Este fenótipo é baseado na existência 

de um mecanismo de retroacção entre o receptor Notch e o ligando Delta (Fig. 1.6). A activação 

da sinalização Notch por Delta numa célula vizinha, faz com que esta expresse menos Delta e 

mais Notch e impede-a assim de se tornar num neurónio. Assim, mesmo que os níveis de Delta 

e Notch sejam inicialmente equivalentes entre as duas células vizinhas, ao fim de algum tempo 

devido a mecanismos de retroamplificação uma delas vai expressar pouco Delta (muito Notch) e 

a outra muito Delta (pouco Notch). As células que escapam à inibição lateral das células 

vizinhas diferenciam-se assim em neurónios.  Este mecanismo básico depois sofre várias 

alterações consoante o contexto celular. Na neurogénese de Drosophila, por exemplo, 

resultados mais recentes mostram que a activação de Notch por parte de Delta não é controlada 

pela quantidade da sua proteína na membrana mas sim por outras proteínas como Neuralized 

que promovem a reciclagem e activação de Delta na membrana (secção 1.2.1.4). Seja como for 

este mecanismo de inibição lateral é muito conservado e já foi também comprovado no 

desenvolvimento do sistema nervoso de vertebrados onde Delta induz a inibição lateral e onde 

ocorre também redução da expressão de Delta quando há activação da via Notch (Chitnis et al., 

1995; Haddon et al., 1998; Henrique et al., 1995; Henrique et al., 1997; Hrabe de Angelis et al., 

1997). 

Para além de Notch permitir gerar diversidade numa população de células inicialmente 

equivalente, Notch também pode gerar diversidade em células que já estão comprometidas para 

um dos destinos celulares. Esta pré-diferenciação das células pode dever-se a factores 

intrínsecos, que são herdados pelas células de forma diferente ou pode dever-se a factores 

extrínsecos, como os gradientes de factores proteicos que permitem a activação da via Notch 

numas células e não noutras (Fig. 1.6) (Artavanis-Tsakonas et al., 1999).  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1.6 - Interacção Notch entre células 
vizinhas. Nos tecidos em desenvolvimento células 
vizinhas comunicam através de sinais Notch para 
definirem o destino celular. As células vizinhas 
podem ser equivalentes ou como resposta a sinais 
internos ou externos serem logo à partida 
diferentes. A sinalização Notch cria ou amplifica 
as diferenças, de modo que as células vizinhas 
adquirem destinos diferentes. Estas interacções 
Notch permitem a segregação de linhagens 
celulares específicas de entre agregados de células 
ou ajudam a definir fronteiras entre conjuntos de 
células [Adaptado de Artavanis-Tsakonas et al, 1999].   
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Um exemplo desta pré-determinação ocorre com a proteína Numb que inibe a via Notch 

(ver secção 1.2.1.4). Em Drosophila existem divisões assimétricas sucessivas de células SOP 

(Sensory organ precursors) em que a proteína Numb é assimetricamente distribuída para uma 

célula filha e não para a outra. A célula que possui Numb não vai ter sinalização Notch 

enquanto que a célula sem Numb vai ter activação da via Notch.  Assim o resultado da 

sinalização Notch é pré-determinado por Numb. Sem Numb as duas células filhas não se 

diferenciam uma da outra apesar de possuírem Notch (Frise et al., 1996; Spana et al., 1995).  

 

1.2.2.2 Sinalização Notch indutiva 

  

Para além de inibir, a sinalização Notch também pode induzir a produção dos ligandos 

Delta ou Jagged. É o que acontece durante o desenvolvimento das asas de Drosophila onde a 

activação de Notch por Serrate ou Delta activa respectivamente a expressão de Delta ou Serrate 

na célula vizinha (de Celis and Bray, 1997; Doherty et al., 1996). Neste caso ambas as células 

vão desencadear a sinalização Notch apesar de ambas também possuirem os seus ligandos. 

 

1.3 MECANISMOS MOLECULARES DE FORMAÇÃO DA VASCULATURA 

 

Nos animais menos evoluídos como o nemátode Caenorhabditis elegans e a mosca da 

fruta, Drosophila melanogaster, o oxigénio difunde-se facilmente a todas as células devido ao 

tamanho reduzido do seu corpo. Nas espécies mais evoluídas e que têm um maior porte é 

necessário a existência de uma rede mais especializada que distribua o oxigénio a células mais 

distantes. O médico grego Galeno foi um dos primeiros a teorizar sobre o sangue e o modo 

como este era regenerado pelos tecidos. Ele propôs que o sangue, após ser consumido era  

regenerado localmente nos tecidos. Só em 1628 William Harvey descobriu que o sangue é 

bombeado pelo coração sendo entregue às diferentes partes do corpo através de artérias e que as 

veias depois se encarregam de o fazer regressar ao coração. Pouco depois Caspar Aselius 

descobriu a existência de um outro tipo de vasos, então designados de vasos linfáticos que 

fecham o circuito fazendo regressar à circulação sanguínea o plasma extravasado mantendo 

assim o equilibrio humoral. A função do sistema cardiovascular consiste em levar e distribuir o 

oxigénio e nutrientes a todas as células e remover o dióxido de carbono e outros produtos de 

excreção resultantes do metabolismo dessas mesmas células.  

O sistema vascular é um dos orgãos mais importantes e complexo nos mamíferos sendo 

o primeiro a tornar-se funcional durante o desenvolvimento embrionário. Os primeiros vasos do 

embrião são formados pela agregação de angioblastos. Os angioblastos são as células 

progenitoras das células endoteliais (células epiteliais que constituem os vasos sanguíneos) e 
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surgem dispersos na mesoderme após sinais ainda desconhecidos. Após a sua formação os 

angioblastos migram para regiões específicas do embrião iniciando a formação de uma rede de 

túbulos endoteliais muito simples. Este processo de formação da primeira rede vascular através 

da agregação de angioblastos é designado por vasculogénese (Risau and Flamme, 1995). Com a 

progressão no desenvolvimento embrionário surge a necessidade de transportar oxigénio e 

nutrientes para um maior número de células e para locais mais distantes. Para que isso aconteça 

existe uma remodelação da vasculatura inicial simples. Este remodelamento envolve a 

coordenação genética da proliferação, migração, ramificação e regressão das células endoteliais 

dos vasos sanguíneos existentes e o recrutamento diferencial, de células de suporte do endotélio, 

como as células do músculo liso e os pericitos, para  diferentes segmentos da vasculatura 

(Folkman and D'Amore, 1996; Lindahl et al., 1997) num processo que no seu conjunto é 

designado por angiogénese (Risau, 1997) e que permite formar uma vasculatura muito mais 

complexa e funcional constituída por vasos de diferentes calibres e com diferentes funções (Fig. 

1.7). De acordo com as leis físicas do movimento de fluidos o transporte mais eficiente de 

fluidos é feito por tubos largos. No entanto a difusão de nutrientes e do oxigénio só acontece 

quando o sangue circula devagar e tem acesso às membranas celulares. Para resolver este 

aparente paradoxo os organismos vivos têm sistemas circulatórios com uma hierarquia de vasos 

maiores e mais pequenos (LaBarbera, 1990). Esta hierarquia é estabelecida desde muito cedo no 

desenvolvimento e permite que os vasos maiores transportem o sangue e os mais pequenos se 

especializem na difusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 - Estrutura dos vasos 
sanguíneos. A estrutura dos vasos 
difere consoante seja um vaso arterial 
ou venoso e consoante o seu tamanho. 
Os vasos maiores têm para além do 
endotélio uma camada de tecido 
elástico interna e externa, uma 
camada de células de músculo liso, e 
uma última camada de tecido fibroso 
conectivo. As artérias têm uma parede 
mais elástica e mais camadas de 
células de músculo para suportar altas 
pressões sanguíneas. As veias têm um 
lúmen maior e possuem válvulas para 
evitar que o sangue circule ao 
contrário. As arteríolas possuem um 
maior revestimento de células 
musculares do que as vénulas. As 
duas redes de vasos só se fundem ao 
nível dos capilares que não possuem 
células do músculo liso mas sim 
pericitos dispersos pelo endotélio  
[Adaptado de Torres-Vásquez et al., 
2003].  
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Para além do desenvolvimento embrionário, durante o crescimento ou no adulto 

também tem de ocorrer angiogénese para que ocorra o fornecimento adequado de sangue a 

todos os tecidos. Em mamíferos adultos ocorre angiogénese durante a reparação de tecidos ou 

durante as funções reprodutoras femininas. A angiogénese também está implicada na 

patogénese de várias doenças como o cancro, a arterosclerose, as retinopatias proliferativas, a 

degeneração da mácula, artrite reumatóide e psoríase. Clinicamente há necessidade de 

desenvolver terapias quer para a inibição da formação de novos vasos, como no caso do cancro, 

quer para a sua estimulação, como nos casos de isquémia causados por doenças 

cardiovasculares. Devido ao facto de estas duas doenças serem as que causam mais mortes em 

países desenvolvidos, nos últimos anos tem havido uma explosão de interesse na investigação 

na área da angiogénese e na descoberta das vias de sinalização que regulam o desenvolvimento 

vascular normal pois estas mesmas vias deverão ser reutilizadas em casos de doença. Embora o 

processo de angiogénese ainda não seja totalmente compreendido os resultados obtidos até aqui 

mostram claramente que nele estão envolvidos uma rede complexa de diversos mecanismos 

genéticos que funcionam em coordenação com factores extrínsecos, como a hipóxia e o fluxo 

sanguíneo. Os mecanismos moleculares que vão ser descritos neste subcapítulo resultam da 

investigação científica que foi feita nos últimos 15 anos tendo como modelo animal principal o 

ratinho e o seu desenvolvimento embrionário ou pós-natal.  

 

1.3.1 Vasculogénese e o surgimento dos primeiros vasos sanguíneos 

   

Durante a gastrulação as células que invaginam através da linha primitiva vão formar a 

mesoderme. Estas novas células mesodérmicas orientam-se imediatamente em várias regiões 

formando a mesoderme axial (que origina a notocorda), paraxial (origina os sómitos) intermédia 

(vai dar origem aos rins e gónadas) lateral e posterior. A mesoderme lateral, como o próprio 

nome indica, ladeia a mesoderme intermédia e depois da formação do celoma vai subdividir-se 

em duas camadas. A camada dorsal designada por somatopleura fica em contacto com a 

ectoderme e vai formar a parede do corpo e os membros. A camada ventral é designada por 

esplancnopleura, está em contacto com a endoderme e vai formar os orgãos viscerais. A 

mesoderme posterior do embrião vai mais tarde dar origem à mesoderme extra-embrionária que 

irá originar a placenta e o saco vitelino. As células mesodérmicas posteriores migram para o 

saco vitelino onde irão agregar-se e formar agregados de hemangioblastos. Estes foram 

descritos pela primeira vez por Florence Sabin (Sabin, 1920). As células periféricas destes 

agregados ficam achatadas e diferenciam-se em células endoteliais, enquanto que as células do 

centro diferenciam-se em células hematopoiéticas designando-se o conjunto por ilhas 

sanguíneas (Fig. 1.8).  
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O surgimento simultâneo destes dois tipos de células fez supôr desde o inicio que 

existiria um progenitor comum. Em 1993 descobriu-se que existia expressão do gene VEGFR-2 

(Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2; também designado no ratinho por Flk-1) 

nesses agregados (Eichmann et al., 1993; Millauer et al., 1993; Yamaguchi et al., 1993). Mais 

tarde após cultura de células mesodérmicas VEGFR-2+ in vitro, foi demonstrado que na 

presença de VEGF (Vascular endothelial growth factor) estas diferenciavam-se em células 

endoteliais e na sua ausência seguiam o destino hematopoiético (Eichmann et al., 1997). A 

confirmação do conceito de um progenitor comum veio mais tarde quando se verificou in vivo 

que os embriões sem VEGFR-2 não tinham células endoteliais nem hematopoiéticas (Shalaby et 

al., 1997; Shalaby et al., 1995) e in vitro que uma única célula VEGFR-2+ derivada de cultura 

de células estaminais embrionárias podia diferenciar-se numa célula endotelial ou 

hematopoiética (Choi et al., 1998; Nishikawa et al., 1998). Estas células VEGFR-2+ derivadas 

de células EE ainda hoje são referidas na literatura por hemangioblastos mas na realidade elas 

também podem originar células do músculo liso na presença de PDGF (Platelet derived growth 

factor) (Yamashita et al., 2000) indicando este resultado que estas células ainda não estão 

comprometidas para um destino celular específico sendo pluri ou multipotentes. 

Após a diferenciação das ilhas sanguíneas, as células endoteliais começam a fundir-se e 

a formar uma rede capilar simples que encerra estas células sanguíneas. No embrião 

propriamente dito a diferenciação endotelial ocorre na ausência de hematopoiese e a partir de 

progenitores mesodérmicos, que são designados por angioblastos e que também expressam 

VEGFR-2 (Yamaguchi et al., 1993). Os sinais moleculares que induzem o aparecimento destes 

progenitores endoteliais ainda são desconhecidos, embora se pense que a via de sinalização 

induzida por FGF (Fibroblast growth factor) seja importante neste processo (Cox and Poole, 

2000). Estes angioblastos agregam-se em regiões específicas do embrião e começam a formar a 

vasculatura inicial que passa a ser constituída por vasos simples, pelo crescente cardíaco 

(estrutura percursora do coração) e pelas duas aortas dorsais (são neste estadio os vasos maiores 

do embrião). Os angioblastos são definidos como células mesodérmicas não associadas a vasos 

Figura 1.8 - Formação das ilhas sanguíneas e capilares no saco vitelino a partir dos hemangioblastos.  
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e que expressam os genes Tal1 e VEGFR-2 (Drake et al., 1997). Pouco depois de se associarem 

aos vasos as células passam a expressar moléculas de adesão como por exemplo PECAM-1 

(Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule -1). Estas células perdem a expressão de Tal1 e 

continuam a expressar VEGFR-2 (Drake and Fleming, 2000). 

 

1.3.2 Angiogénese e o estabelecimento de uma circulação funcional 

 

Após o inicio do batimento cardíaco a vasculatura capilar do saco vitelino é 

rapidamente remodelada, formando-se artérias, veias e um sistema circulatório funcional. Os 

precursores hematopoiéticos que estavam apenas associados às ilhas sanguíneas são então 

enviados através da circulação para todo o embrião onde se diferenciam em eritrócitos 

primitivos. Mais tarde estes progenitores serão substituídos por progenitores hematopoiéticos 

embrionários (Cumano et al., 2001) gerados em associação com a aorta dorsal (Jaffredo et al., 

1998; Pardanaud et al., 1996). Pode-se dizer que o processo de angiogénese é pré-determinado 

geneticamente, mas de facto ele só se inicia no embrião após o inicio do batimento cardíaco (por 

volta dos 10 sómitos no embrião de ratinho), devendo as forças hemodinâmicas desempenhar 

também um papel importante (le Noble et al., 2004). Este remodelamento permite levar o 

sangue para zonas cada vez mais distantes e com maior eficiência. Se o sistema vascular 

simples não fosse remodelado existiria uma mistura entre sangue arterial e venoso e o transporte 

desse sangue seria muito mais lento. Era o mesmo que tentar ir de uma cidade para outra 

distante através de estradas secundárias com muitos cruzamentos em vez de ir logo pelas 

autoestradas.  

 

1.3.2.1 Mecanismos de adesão, proliferação e migração das células 

endoteliais 

 

A arquitectura final da vasculatura de um organismo é definida pela forma como os 

vasos cresceram e se ramificaram. Um dos principais estímulos para que a expansão vascular 

ocorra é a existência de hipóxia. Inicialmente as células são oxigenadas por simples difusão do 

oxigénio, mas quando os tecidos crescem para além do limite de difusão do oxigénio, as células 

que os constituem começam a produzir factores que estimulam a invasão e crescimento dos 

vasos sanguíneos. Nos últimos anos foram descobertos muitos genes que estão envolvidos na 

estimulação do crescimento dos vasos e de todos eles os mais importantes e conhecidos são os 

que estão associados à via de sinalização induzida pelo ligando VEGF-A.  
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1.3.2.1.1 VEGF-A e os receptores VEGFR-1 e VEGFR-2 

 

Os genes inicialmente activados pela hipóxia designam-se por Hifs (Hypoxia-inducible 

transcription factors) e estes por sua vez irão regular a expressão de outros genes. De todos 

esses genes aquele que é mais importante e o que está mais bem estudado é o VEGF-A. Segundo 

alguns estudos, na presença de hipóxia a sua expressão pode aumentar 30 vezes em minutos.  

VEGF-A que também é designado frequentemente só por VEGF ou por VPF (Vascular 

permeability factor) pertence à superfamília de genes que inclui os PDGF, VEGF-B, VEGF-C, 

VEGF-D, VEGF-E (gene viral) e PLGF/PGF (Placental growth factor) (Fig. 1.9). O splicing 

alternativo do gene VEGF-A dá origem a quatro isoformas, designadas no caso do homem 

(ratinho) por VEGF121(120), 165(164), 189(188) e 206(144) em que os números correspondem 

ao número de aminoácidos de cada uma das isoformas. Estas isoformas têm diferentes 

propriedades nomeadamente no que respeita à sua interacção com os proteoglicanos da matriz e 

a importância desta diferença vai ser explicada na secção seguinte. 

VEGF-A é um ligando que é secretado por células não endoteliais e que se liga a dois 

receptores transmembranares cinase de tirosina, VEGFR-1 (Flt-1 em ratinho) e VEGFR-2 

(KDR ou Flk-1 em ratinho) que são expressos no endotélio e que após ligação a VEGF 

dimerizam e transfosforilam resíduos de tirosina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A activação destes receptores por VEGF desencadeia depois a fosforilação/activação de 

uma grande diversidade de proteínas envolvidas em cascatas de transdução de sinal. O consenso 

    Figura 1.9 - Função dos diferentes receptores 
e ligandos VEGF. VEGFR-1 e VEGFR-2 
localizam-se na membrana das células endoteliais 
dos vasos sanguíneos. A expressão de VEGFR-3 
ocorre sobretudo nas células endoteliais dos vasos 
linfáticos.  VEGF-A é produzido por células não 
endoteliais (como por exemplo as células 
tumorais) e liga-se a VEGFR-1 e VEGFR-2. Por 
outro lado VEGF-B e PlGF interactuam apenas 
com VEGFR-1. VEGF-C e VEGF-D podem ligar-
se a VEGFR-2 e VEGFR-3. VEGF-E é uma forma 
viral de VEGF que estimula a sinalização por 
VEGFR-2. A maior parte dos resultados obtidos 
indicam que VEGFR-2 é de todos os receptores o 
principal mediador da acção de VEGF sobre a 
proliferação, migração, e sobrevivência das 
células endoteliais, controlando também a 
permeabilidade dos microvasos. VEGFR-1 não 
parece mediar os efeitos atrás descritos e parece, 
especialmente durante o desenvolvimento 
embrionário precoce, sequestrar VEGF 
regulando/inibindo assim a sua interacção com 
VEGFR-2. Esta função pode ser também 
desempenhada pela isoforma solúvel de VEGFR-1 
(adaptado de Ferrara et al., 2003).  
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actual é o de que o receptor VEGFR-2 é o principal mediador da acção mitogénica e 

angiogénica de VEGF-A. A função do receptor VEGFR-1 é mais complexa e controversa.  

A ausência total do receptor VEGFR-1 leva à morte precoce dos embriões entre os 8.5 e 

9.5 dias pós-coito (dpc) devido a defeitos vasculares severos que basicamente se caracterizam 

por um excesso de células endoteliais (Fong et al., 1995; Fong et al., 1999). VEGFR-1 tem 

baixa actividade cinásica (Waltenberger et al., 1994) e a delecção do seu domínio cinase de 

tirosina não afecta o desenvolvimento vascular (Hiratsuka et al., 1998) mas inibe a angiogénese 

patológica no adulto (Hiratsuka et al., 2001). A activação de VEGFR-1 em tecidos isquémicos 

adultos leva à sua revascularização e a sua inibição com antagonistas específicos inibem a 

angiogénese tumoral (Luttun et al., 2002).  Por outro lado VEGFR-1 é o receptor único de 

VEGF-B e do ligando PLGF que também promovem a angiogénese. Em algumas circunstâncias 

VEGFR-1 parece funcionar como um antagonista da sinalização induzida por VEGF, pois 

sequestra o ligando VEGF, não o deixando ligar-se a VEGFR-2 (Park et al., 1994).  Esta função 

antagonista de VEGFR-1 parece  ser realizada por uma forma solúvel deste receptor que resulta 

de splicing alternativo e que tem alta afinidade para VEGF impedindo a sua ligação a VEGFR-2 

(Kendall and Thomas, 1993). Experiências realizadas com embriões de ratinho sem VEGFR-1 

mostram que nestes há menos ramificação dos vasos e migração endotelial (Kearney et al., 

2004). In vitro células endoteliais VEGFR-1
-/- também têm este comportamento mas ocorre uma 

reversão dos defeitos quando, através de um transgene, passam a expressar a forma solúvel de 

VEGFR-1 no endotélio (Kearney et al., 2004). Estes resultados sugerem que esta forma do 

receptor endógena e solúvel é suficiente para evitar os defeitos angiogénicos causados pela 

ausência de VEGFR-1 e segundo estes autores isso acontece provavelmente devido à criação de 

um gradiente de bio-disponibilidade de VEGF a partir das células endoteliais, embora este 

modelo ainda tenha de ser comprovado in vivo. No entanto outros autores sugerem que não é só 

a forma solúvel de VEGFR-1 que antagoniza a actividade de VEGF, o próprio receptor 

transmembranar total pode inibir a sua acção, pelo menos na angiogénese patológica. Um dos 

mecanismos propostos para a estimulação angiogénica de PLGF (que se liga exclusivamente a 

VEGFR-1) é o de que este ao ligar-se a VEGFR-1 torna o ligando VEGF mais disponível para a 

ligação a VEGFR-2 (Park et al., 1994) podendo existir um sinergismo que foi mais tarde 

demonstrado in vivo, uma vez que ratinhos sem PLGF não desencadeiam angiogénese 

patológica (Carmeliet et al., 2001). Para além disso VEGFR-1 também já foi associado com o 

recrutamento de progenitores endoteliais, indução de metaloproteases da matriz (MMPs) que 

vão facilitar a invasão vascular (Hiratsuka et al., 2002) e com a libertação parácrina pelas 

células endoteliais de factores de crescimento específicos dos tecidos em que se encontram 

(LeCouter et al., 2003).  

VEGFR-2 é o principal mediador da acção de VEGF-A sobre as células endoteliais. 

Embriões de ratinho sem VEGFR-2 (ou Flk1) morrem entre os 8.5 e 9.5dpc sem desenvolverem 
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ilhas sanguíneas no saco vitelino nem vasos organizados (Shalaby et al., 1995). Através de 

VEGFR-2, VEGF induz a fosforilação de uma grande diversidade de proteínas que irão regular 

a proliferação, migração, crescimento, permeabilidade e sobrevivência das células endoteliais. 

Na figura 1.10 pode-se ver o quão complexa e pleiotrópica é esta via de sinalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além da função que cada um dos receptores possui separadamente, foi 

demonstrado mais recentemente existir também sinalização entre eles (Autiero et al., 2003). 

PLGF é o factor responsável por esta sinalização intermolecular. Em condições de isquémia 

induzida em ratinho o tratamento com heterodímeros PLGF/VEGF ou com uma combinação de 

VEGF e PLGF amplifica muito a angiogénese induzida por VEGF ou PLGF em separado 

(Carmeliet et al., 2001).  Embora VEGF e PLGF se liguem a VEGFR-1, cada um deles induz 

uma diferente fosforilação e só o ligando PLGF consegue activar um programa genético 

específico deste receptor. Para além disso, VEGFR-1 quando é activado por PLGF (e não 

VEGF), transfosforila directa ou indirectamente VEGFR-2 amplificando desta forma a resposta 

a VEGF. Esta transfosforilação pode ocorrer quer entre os homodímeros VEGFR-1/VEGFR-1 e 

VEGFR-2/VEGFR-2 como dentro dos próprios heterodímeros VEGFR-1/VEGFR-2. Tal como 

os homodímeros, estes heterodímeros formam-se espontâneamente na célula mas a sua 

concentração aumenta na presença de homodímeros VEGF ou heterodímeros VEGF/PLGF. 

Figura 1.10 - Via de Sinalização VEGF. A via aqui representada esquematiza os resultados mais importantes 
obtidos nos últimos anos. Como exemplo podemos ver que VEGFR-2 activa: A via da Fosfolipase C-   que está 
envolvida principalmente na indução da proliferação endotelial e a via da FosfoInositol – 3  cinase (PI-3K)  que está 
envolvida na migração endotelial, através da activação da proteína Rac e na sobrevivência através da activação da via 
da proteína AKT (Gerber et al 1998).  VEGFR-2 também induz a proliferação e o crescimento das células endoteliais 
através da activação da via Raf-Mek-Erk ( Takahashi et al., 1999) [retirado do Pubmed].  
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Homodímeros PLGF/PLGF já não conseguem induzir a heterodimerização porque só se ligam a 

homodímeros VEGFR-1. Autiero et al, revelaram assim um interessante e novo mecanismo que 

poderá ser explorado na investigação com fins terapêuticos. 

 

1.3.2.1.2 Hipóxia e a indução da invasão e crescimento vascular 

 

Um dos elementos chave na regulação da angiogénese e do crescimento vascular é o 

nível de oxigénio num determinado tecido. Muitos dos genes envolvidos na angiogénese, 

incluindo o próprio VEGF são sobre-expressos em situações de hipóxia (Semenza et al., 

1999). O mecanismo molecular de resposta à hipóxia é bastante conservado e é mediado 

pelo factor HIF1  (Hypoxia-inducible factor) que forma um heterodímero com a proteína  

ARNT (Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator ou HIF1 ) que é da mesma família 

génica (Wang et al., 1995). A expressão de ARNT não é regulada por hipóxia mas a 

proteína HIF1  é regulada pós-traducionalmente em situações de hipóxia. Em condições 

normais (níveis adequados de oxigénio) HIF1  é rapidamente degradado por ubiquitinação 

e degradação nos proteossomas. Esta marcação com moléculas de ubiquitina é mediada pela 

proteína codificada no locus supressor de tumores von-Hippel-Lindau (vHPL). A acção 

desta proteína é bloqueada na presença de baixos níveis de oxigénio (Maxwell et al., 1999). 

Nesta situação, HIF1  interactua com ARNT e vai para o núcleo (Kallio et al., 1999) onde 

se liga a sequências de ADN (HREs – Hypoxia response elements) que estão no promotor 

de vários genes, activando assim a sua expressão em condições de hipóxia (Semenza, 1999). 

A indução local da expressão de VEGF pelo complexo HIF (Forsythe et al., 1996) é 

considerada a principal via molecular para o desenvolvimento de novos vasos em situações 

de hipóxia como sejam o crescimento rápido de tumores no adulto (Grunstein et al., 1999; 

Hanahan and Folkman, 1996). Interessantemente enquanto que a sobre-expressão de VEGF 

por si só leva à formação de novos vasos mas estes são frequentemente instáveis e 

permeáveis (Detmar et al., 1998; Larcher et al., 1998; Thurston et al., 1999) , a sobre-

expressão de HIF1  induz  não só a neovascularização como os vasos formados são mais 

normais e funcionais (Elson et al., 2001). Estes resultados sugerem que a hipóxia, 

nomeadamente este complexo HIF, induz a expressão de uma cascata de genes, para além 

do VEGF, que no seu conjunto conseguem promover a formação de vasos funcionais.  

O complexo HIF também é necessário ao desenvolvimento vascular embrionário. A 

delecção de HIF1   resulta na morte dos embriões aos 10.5-11dpc com defeitos na 

vasculatura embrionária e extraembrionária (Iyer et al., 1998; Ryan et al., 1998). Secções de 

embriões HIF1 -/- mostram que estes formam células endoteliais e uma vasculatura inicial 

simples, mas os vasos sanguíneos ficam muito dilatados e desorganizados, provavelmente 

porque não se ramificam, nem se estendem para os locais onde há hipóxia. Embriões ARNT-

/- têm o mesmo tipo de defeitos (Kozak et al., 1997; Maltepe et al., 1997). Estes resultados 

sugerem que os níveis de oxigénio, a sua detecção e transdução de consequentes respostas 
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celulares são essenciais para o correcto desenvolvimento vascular no embrião e em situações 

patológicas.  

 

1.3.2.1.3 Importância da matriz na regulação da angiogénese 

   

Para além das vias de sinalização entre as células endoteliais e de suporte, muitos 

componentes da membrana basal e da matriz extracelular fornecem sinais que regulam a 

proliferação, sobrevivência, migração e diferenciação das células endoteliais e de suporte.  A 

matriz serve como um depósito de inúmeros factores de crescimento e enzimas que controlam o 

desenvolvimento vascular. O desenvolvimento vascular da retina pós-natal do ratinho tem sido 

muito utilizado como modelo de estudo da neoangiogénese e das interacções entre componentes 

da matriz e o crescimento dos vasos.  O desenvolvimento vascular da retina ocorre inicialmente 

numa única camada superficial plana o que facilita bastante o processo de captura de imagem e 

torna possível seguir todos os passos de invasão e remodelação vascular. A maior parte dos 

resultados que vão ser descritos a seguir foram obtidos ou confirmados neste modelo de 

angiogénese pós-natal. 

 A distribuição dos factores proteícos e a sua ligação à matriz faz-se sobretudo através 

da sua ligação aos proteoglicanos de heparan-sulfato que são moléculas grandes carregadas 

negativamente. No caso do ligando VEGF-A, as suas isoformas distribuem-se de acordo com 

um gradiente extracelular, que define a direcção da migração das células endoteliais. Esta 

migração é coordenada pelas células da ponta dos vasos que emitem longos filopódios 

(filamentos celulares que sentem o nicho e coordenam a resposta da célula a diversos estímulos) 

que possuem nas suas membranas o receptor VEGFR2 (Gerhardt et al., 2003) e que interagem 

com o VEGF da matriz extracelular (Fig. 1.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 - Células da ponta dos vasos e os seus filopódios. Imagens de células endoteliais da retina marcadas 
com isolectin-B4 de griffonia simplicifolia. Na ponta dos vasos em crescimento (A) ou em remodelação (B) existem 
células designadas por células da ponta (tip cell - ampliada em C) que emitem filamentos celulares (filopódios) que 
lhes permite sentir e orientar-se de acordo com os gradientes de factores angiogénicos (retirado de Gerhardt et al., 2003). 
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A migração das células da ponta (que nunca se destacam das restantes células que 

consituem o vaso) é regulada pela forma do gradiente de VEGF-A enquanto que a proliferação 

das células do próprio vaso é regulada pelo nível local de VEGF-A. A isoforma VEGF-

165(164) é uma glicoproteína que forma homodímeros e é a isoforma dominante no homem e 

no ratinho. Esta isoforma pode estar ou não ligada à matriz. Ratinhos que possuam só esta 

isoforma conseguem ter um desenvolvimento vascular normal. VEGF121(120) é menos 

frequente, é uma proteína ácida (carga negativa) e não se liga aos heparan-sulfatos (carga 

negativa) da matriz estando sempre solúvel e em difusão. VEGF189(188) já é uma proteína 

básica, tem alta afinidade para os heparan-sulfatos e está sempre associada com os 

proteoglicanos da matriz. Tanto a isoforma 120 como a 188 sozinhas não são suficientes para 

permitir um correcto crescimento da vasculatura. Ratinhos só com a isoforma 120 apresentam 

um grande atraso na extensão dos vasos da retina (como se não houvesse gradiente de VEGF) e 

ratinhos só com a isoforma188 possuem crescimento direccionado dos vasos mas as arteríolas (e 

não as vénulas) ficam reduzidas em tamanho e demoram mais tempo a desenvolver-se. O modo 

como estas isoformas estão distribuídas na matriz define então a sua função, sendo a isoforma 

164 a mais completa porque pode estar solúvel e ao mesmo tempo gerar um gradiente de VEGF 

associado à matriz (Stalmans et al., 2002).  

Na matriz existem também proteínas que regulam a degradação de alguns dos seus 

constituintes e que deste modo regulam não só a densidade da matriz como também a 

disponibilidade de certos factores de crescimento como o VEGF e o bFGF (basic fibroblast 

growth factor). A migração das células endoteliais e de suporte é influenciada por algumas 

metaloproteases da matriz (MMP2, MMP3 e MMP9), pelo activador do plaminogénio e por 

inibidores destes.   

Para além dos factores pró- ou anti-angiogénicos a matriz é constituída por outro tipo de 

proteínas, que também são reguladas por proteases e que são reconhecidas pelos receptores 

integrin (ITG) das células endoteliais. São exemplos as proteínas fibronectina, vibronectina, 

fibrinogénio, osteopontina, laminina, endostatina, colagénio, etc... Os receptores integrin são 

moléculas de adesão que estabelecem a ligação entre a matriz extracelular e o citoesqueleto. Em 

conjunto com os receptores de factores de crescimento coordenam a proliferação, sobrevivência 

e a migração celular (Giancotti and Tarone, 2003).  Estes receptores são constituídos por uma 

subunidade alfa e uma beta. O domínio N-terminal é específico para o ligando e o domínio C-

terminal interage com o citoesqueleto ou proteínas de transdução de sinal. Diversos factores de 

crescimento estimulam nas células do estroma ou nas próprias células endoteliais a produção de 

enzimas que digerem os componentes da matriz extracelular. As metaloproteases da matriz são 

as que estão mais bem estudadas e podem ser produzidas na forma solúvel ou transmembranar 

após um estímulo angiogénico (Davis and Senger, 2005). As MMPs podem actuar nos 

componentes principais da matriz extracelular endotelial que são o colagénio tipo IV e a 
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laminina. O efeito colectivo da degradação da matriz não é simplesmente o de remover e abrir 

espaço mas também o de expôr determinados epitopos proteicos favoráveis à migração celular. 

A própria célula tem a capacidade de produzir diferentes conjuntos de receptores integrin que se 

ligam a diferentes constituintes da matriz e assim regular a sua resposta consoante o meio em 

que se encontra. Células endoteliais em vasos com angiogénese activa expressam um conjunto 

de receptores integrin muito diferente de células em vasos maduros (Stupack and Cheresh, 

2002). Para que a migração celular ocorra é necessário um equilíbrio entre a formação e a 

libertação de contactos com a matriz extracelular e essa dinâmica tem de ser polarizada e é 

coordenada pelos receptores integrin (Huttenlocher et al., 1996). 

Uma vez que os receptores integrin não possuem actividade enzimática intrínseca (não 

possuem actividade cinásica) os sinais dos componentes da matriz extracelular têm de ser 

transmitidos para o interior da célula indirectamente através de outras proteínas. Estes 

receptores integrin fazem isso recrutando, para os locais de adesão, complexos multiproteicos 

constituídos por proteínas de sinalização e do citoesqueleto. A primeira enzima com actividade 

cinase de tirosina a ser associada com a função dos receptores integrin foi a Focal adhesion 

kinase (FAK). Esta proteína citoplasmática é activada pela agregação dos receptores integrin 

nos locais de adesão (focal adhesions) e por outros factores solúveis ou estímulos mecânicos 

sendo uma proteína que integra sinais de várias fontes e os transmite à restante maquinaria da 

célula promovendo a proliferação e migração endotelial (Ilic et al., 1995; Renshaw et al., 1999; 

Schlaepfer et al., 1999). Mais recentemente a sua função foi também associada com a 

morfogénese vascular pois embriões de ratinho sem FAK morrem aos 8.5 dias do 

desenvolvimento com defeitos vasculares entre outros. Estes embriões têm uma diferenciação 

endotelial aparentemente normal mas as células endoteliais FAK
-/- perdem a capacidade de se 

organizar em túbulos endoteliais (Ilic et al., 2003). 

  

1.3.2.1.4 Moléculas de adesão endotelial 

 

Para que as células endoteliais formem vasos coesos é necessário que existam 

mecanismos de adesão entre as próprias células endoteliais. Existem diversas proteínas 

transmembranares que se localizam nos contactos intercelulares em regiões de junção 

específicas (Fig. 1.12). De entre estas proteínas das junções a proteína VE-cadherin (vascular 

endothelial-cadherin) é expressa apenas pelas células endoteliais. Resultados obtidos in vivo e 

in vitro revelaram que esta é essencial para a organização de estruturas vasculares. Embriões 

sem VE-cadherin morrem aos 9.5dpc devido a severos defeitos vasculares. As células 

endoteliais chegam a formar uma organização vascular primitiva mas a partir dos dias 8.75-

9.0dpc a ausência de VE-cadherin impede a expansão e remodelação da rede vascular em vasos 
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maiores e mais pequenos. As células endoteliais neste estadio aparecem desagregadas umas das 

outras e destacam-se da membrana basal. Para além dos vasos, o próprio endocárdio é altamente 

desorganizado, devido à desagregação celular.  A mutação do domínio citoplasmático de VE-

cadherin que interage com a proteína -catenin causa um fenótipo semelhante confirmando o 

seu papel essencial na via de sinalização induzida por VE-cadherin (Carmeliet et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além desta cadherin específica do endotélio também já foi estudada outra (N-

cadherin) que não sendo específica do endotélio, também medeia a adesão, mas neste caso entre 

as células endoteliais e os pericitos (Gerhardt et al., 2000).  Outra molécula de adesão que está 

presente nas junções laterais das células endoteliais é PECAM-1 (Platelet Endothelial Cell 

Adhesion Molecule-1). PECAM-1 está envolvida na formação inicial e estabilização dos 

contactos celulares endoteliais, na manutenção de uma barreira de impermeabilidade vascular e 

na modulação da migração endotelial (DeLisser et al., 1997; Kim et al., 1998; Muller et al., 

1993; Newman et al., 1990; Yang et al., 1999). Enquanto não houver contacto celular, PECAM 

permanece distribuído difusamente na membrana celular, assim que o contacto ocorre ele 

localiza-se nas junções laterais (Albelda et al., 1991). Para além de funcionar como molécula de 

adesão, PECAM pode sinalizar para o interior da célula e em coordenação com outras proteínas, 

como a VE-cadherin ou o próprio receptor VEGFR-2, formar um complexo que sente e 

responde ao stress celular gerado pelo fluxo sanguíneo (Tzima et al., 2005). 

Figura 1.12 - Representação 
esquemática dos complexos 
moleculares localizados nas junções 
inter-endoteliais. Estes complexos 
são formados por proteínas 
transmembranares que funcionam 
como receptores acoplados a 
proteínas citoplasmáticas que 
transduzem o sinal para o interior da 
célula. Também estão representadas 
as conexões com o citoesqueleto. As 
junções apertadas são formadas por 
receptores Occludin que interagem 
com várias proteínas citoplasmáticas 
(ZO-1, ZO-2, Cingulin e 7H6) 
adaptadoras dos filamentos de actina. 
Estas junções são as que permitem 
formar a barreira sanguínea no 
cérebro e nos capilares da retina. As 
junções de aderência são formadas 
por dímeros do receptor VE-cadherin 
que se ligam no interior da célula a 
agregados de cateninas que medeiam 
a ligação a microfilamentos de actina. 
Fora dos complexos de junção 
existem moléculas PECAM que se 
localizam também nos contactos  
 inter-endoteliais e estabelecem ligações homofílicas. A proteína N-cadherin também se liga a cateninas e ao 

citoesqueleto mas localiza-se mais nas regiões das células endoteliais fora das junções inter-endoteliais [Adaptado de 
Lampugnani and Dejana, 1997].  
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Um dos eventos essenciais na formação de vasos funcionais é a abertura de um lúmen 

vascular. Recentemente foi descoberto um factor, designado por EGF-like domain 7 (Egfl7), 

que é secretado para a matriz adjacente, pelas células endoteliais e que é importante para a 

formação de lúmens.  A ausência da sua função em peixe-zebra impede a formação de lúmens 

vasculares nos vasos principais axiais, embora o número de células endoteliais seja normal. Os 

resultados sugerem que este factor pode ajudar a aliviar as junções entre as células endoteliais 

de modo a se formar um lúmen (Parker et al., 2004).  

Um outro tipo de proteínas importantes para a adesão e comunicação intercelular são as 

conexinas que se localizam nas junções de hiato. Estas junções permitem a comunicação directa 

entre as células endoteliais ou entre estas e as células de suporte. Nos roedores existem 19 

conexinas sendo que quatro (Cx37, Cx40, Cx43 e Cx45) são expressas especificamente nas 

células endoteliais ou de suporte dos vasos sanguíneos. Ratinhos sem expressão de Cx37 e Cx40  

têm defeitos vasculares acentuados que causam hemorragias e a maior parte morre um ou dois 

dias depois de nascer (Simon and McWhorter, 2002). Estas conexinas regulam também a 

permeabilidade vascular.   

 

1.3.2.2 Distinção entre artérias e veias 

 

Um dos primeiros eventos que ocorre durante o desenvolvimento do sistema vascular é 

a especificação de vasos arteriais e venosos. Até há pouco tempo era assumido que os vasos 

adoptavam um destino arterial ou venoso consoante as características do fluxo sanguíneo que os 

percorria. Esta ideia só começou a ser posta em causa quando se começaram a descobrir os 

primeiros genes, que mesmo antes do início da circulação sanguínea, eram expressos 

especificamente nas artérias ou nas veias e não nos dois tipos de vasos.  

 

1.3.2.2.1 O papel dos receptores Eph e dos ligandos ephrin 

 

A via de sinalização dos receptores Eph e dos ligandos ephrin foi uma das primeiras a 

ser associada à especificação molecular das artérias e veias. Os receptores Eph constituem a 

maior família de receptores cinase de tirosina nos vertebrados. Devido à sua sequência e 

afinidade para os ligandos foram agrupados em duas subclasses. Uma classe é constituída por 

oito receptores EphA (EphA1-A8) que se ligam de modo diferente a seis ligandos ephrin-A 

(ephrinA1-A6). A segunda classe contém seis receptores EphB (EphB1-B6) e três ligandos 

transmembranares ephrin-B (ephrinB1-B3). A ligação dentro de cada subclasse é altamente 

promíscua resultando isto numa grande possibilidade de interacções Eph-ephrin. Diversos 

trabalhos também demonstraram que os ligandos ephrin-B são capazes de ter actividade 
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sinalizadora  tal como os receptores podendo existir uma sinalização bidireccional (Henkemeyer 

et al., 1996; Holland et al., 1996; Kullander and Klein, 2002). Inicialmente a via Eph/ephrin foi 

associada com o direcionamento dos axónios e manutenção de fronteiras celulares no sistema 

nervoso (Gale and Yancopoulos, 1997; Orioli and Klein, 1997). Esta via de sinalização só 

começou a ser implicada no desenvolvimento do sistema vascular quando se descobriu que o 

ligando ephrin-B2, era expresso por células endoteliais arteriais e o seu receptor EphB4  era 

essencialmente expresso por células endoteliais venosas. Para além disso e na mesma altura, 

demonstrou-se que os embriões sem expressão dos genes Efnb2 ou Ephb4 morriam por volta 

dos 10.5-11dpc apresentando ambas as linhas o mesmo tipo de defeitos vasculares (Adams et 

al., 1999; Gerety et al., 1999; Wang et al., 1998). Nestes embriões ocorre a formação dos vasos 

primitivos (vasculogénese) e das aortas dorsais, mas as veias cardinais não se chegam a formar 

correctamente e em vez disso existe apenas uma rede não funcional de células endoteliais. O 

conceito de sinalização bidireccional nos pontos de contacto artério-venosos para além de ter 

sido sugerido por estudos bioquímicos em cultura de células, também foi provado in vivo pelo 

facto de embriões com expressão de uma forma de ephrin-B2 sem o domínio citoplasmático 

(domínio necessário para a sinalização reversa) possuírem o mesmo fenótipo vascular que os 

embriões sem este ligando (Adams et al., 2001).  

Para além destes dois genes, outros da classe A e da classe B desta família são 

expressos na vasculatura embrionária mas a sua função não está tão bem estudada. As proteínas 

Eph/ephrin estão provavelmente envolvidas na formação de fronteiras de tecidos através da sua 

capacidade de inibir o movimento ou a adesão celular (Wilkinson, 2000). No caso do sistema 

vascular poderão estabelecer a repulsão entre células endoteliais arteriais e venosas nas zonas 

fronteira e assim permitir o correcto desenvolvimento dos lados arterial e venoso. 

 

1.3.2.2.2 O papel da via Notch 

 

Apesar da via ephrin/Eph ter sido a primeira a ser implicada na diferenciação artério-

venosa, trabalhos realizados nos últimos 6 anos em ratinho e em peixe-zebra sugerem que a via 

Notch (secção 1.2) pode ter um papel chave na determinação do destino arterial a montante da 

via Eph/ephrin. Como já foi anteriormente referido, nos mamíferos existem quatro receptores 

Notch (Notch1-4) e cinco ligandos que são transmembranares (Delta-like (Dll) 1, 3 e 4, Jagged1 

e Jagged2. A análise da expressão dos genes da via Notch mostra que estes são expressos ao 

longo de todo o desenvolvimento vascular nas artérias. Notch1, Notch4, Delta4 e Jagged2 são 

expressos especificamente no endotélio arterial (Del Amo et al., 1992; Shutter et al., 2000; 

Uyttendaele et al., 1996; Villa et al., 2001) . Jagged1 é expresso não só no endotélio mas 

também nas células do músculo liso (Loomes et al., 1999; Myat et al., 1996; Villa et al., 2001) e 

Notch3 só é expresso nas células do músculo liso das artérias (Joutel et al., 2000; Villa et al., 
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2001). Durante a realização deste trabalho de doutoramento surgiram diversas publicações com 

resultados de trabalhos realizados in vitro e in vivo que não só permitem entender melhor a 

função da via no desenvolvimento arterial como também perceber o que pode estar a acontecer 

a nível celular nas células endoteliais. Como este trabalho está directa ou indirectamente ligado 

a esses trabalhos vão ser apenas referidos os resultados mais importantes que foram obtidos até 

ao inicío deste doutoramento e vão ser deixados para a discussão as mais recentes descobertas 

nesta área. 

A primeira evidência de que a via Notch poderia estar envolvida no desenvolvimento 

vascular surgiu com o estudo do gene Notch1. Este gene para além de ser expresso em muitos 

outros tecidos é expresso nas células endoteliais a partir dos 8 dpc (Del Amo et al., 1992). Os 

embriões Notch1
-/- morrem devido a defeitos vasculares pouco depois de completarem a 

inflexão embrionária (9.5 dpc). Estes defeitos surgem não ao nível da vasculogénese mas sim ao 

nível da remodelação angiogénica, apresentando os embriões aortas dorsais (são as principais 

artérias do embrião nesta fase do desenvolvimento) atrofiadas (Krebs et al., 2000). Tal como 

Notch1, o gene Notch4 também é expresso nas células endoteliais, mas ao contrário do primeiro 

e de todos os outros receptores Notch, que são expressos em muitos outros tecidos, Notch4 é 

exclusivamente expresso no endotélio vascular (Shirayoshi et al., 1997; Uyttendaele et al., 

1996). A sua expressão inicia-se a 8 dpc e embriões Notch4
-/- desenvolvem-se normalmente 

(Krebs et al., 2000). No entanto, embriões que expressem uma forma de Notch4 sem o domínio 

extracelular e constitutivamente activa morrem entre 9.5 e 10.5 dpc devido a defeitos na 

remodelação vascular (Uyttendaele et al., 2001). O facto de os embriões Notch4
-/- 

desenvolverem-se normalmente pode ser explicado pela existência de redundância funcional 

com outros receptores Notch, nomeadamente Notch1. A existência desta interacção génica é 

reforçada pela evidência de que os mutantes Notch1 -/- Notch4 +/+ têm deficiências vasculares 

menos acentuadas que os mutantes Notch1 -/- Notch4 -/-. Estes resultados sugerem que Notch1 

consegue compensar totalmente a ausência de Notch4 mas Notch4 compensa muito pouco a 

ausência de Notch1 (Krebs et al., 2000). O gene Delta4 (Dll4) é expresso principalmente no 

endotélio arterial, embora a sua expressão ocorra também em outros tecidos não vasculares 

demonstrando o seu carácter pleiotrópico (Shutter et al., 2000). A sua expressão inicia-se a 8 

dpc nas aortas dorsais, na artéria umbilical e no coração em desenvolvimento e mais tarde (a 

partir de 14 dpc) a sua expressão diminui nos vasos maiores, que entretanto ficam 

completamente formados e permanece ao nível dos vasos mais pequenos e capilares (Mailhos et 

al., 2001). De todos os ligandos da via Notch estudados, Dll4 é o único que ocorre na 

vasculatura entre os dias 8.5 a 9.5, podendo ser o ligando dos receptores Notch1 e Notch4 

durante esta etapa de remodelação angiogénica muito activa (Krebs et al., 2000). Um outro 

pormenor interessante é que os genes Dll4 e Notch4 são os únicos genes da via Notch expressos 

nos capilares, o que reforça a ideia de interacção entre estes (Villa et al., 2001). Estudos de 
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expressão deste gene em tumores humanos transplantados para o ratinho mostram que este é 

expresso activamente na vasculatura tumoral. Um factor que também estimula muito a 

expressão deste gene é a hipóxia. Células endoteliais em cultura com condições de hipóxia têm 

uma expressão três vezes maior do gene Dll4 (Mailhos et al., 2001).  Até à data da realização 

deste trabalho, ainda não tinha sido caracterizado qualquer mutante neste gene, daí ter sido o 

principal objectivo deste trabalho, a caracterização fenotípica de embriões sem a função do 

Dll4.  

O gene Notch3, ao nível da vasculatura embrionária e do adulto, é expresso nas células 

do músculo liso das artérias e não nas células endoteliais (Joutel et al., 2000; Villa et al., 2001). 

Existem provas experimentais de que a função de Notch3 possa ser a de modular a expressão de 

mediadores da apoptose e assim permitir a sobrevivência das células do músculo liso (Wang et 

al., 2002). Alguns investigadores sugerem que Notch3 possa antagonizar a sinalização de 

Notch1 e eventualmente Notch4 em algumas situações (Beatus et al., 1999). Embriões de 

ratinho sem Notch3 sobrevivem e não apresentam qualquer defeito durante o desenvolvimento 

dando origem a ratinhos adultos Notch3 
-/- férteis e viáveis (Krebs et al., 2003). No entanto a 

análise mais detalhada desses ratinhos adultos revelou que estes possuem algumas artérias 

dilatadas e um revestimento mais fino de células do músculo liso (Domenga et al., 2004). Estas 

células de suporte Notch3
-/- são mais finas e mais elongadas não se orientando correctamente em 

torno do lúmen. Estes autores demonstram que nestes animais não há qualquer defeito nas 

células endoteliais e introduzem o conceito de identidade artério-venosa nas próprias células do 

músculo liso. Eles mostram que as células do músculo liso das artérias são diferentes das das 

veias e que nestes animais Notch3
-/- não chegam a maturar e não chegam a adquirir 

características arteriais apesar de o endotélio adjacente adquirir características artério-venosas. 

O gene Delta1 é expresso em inúmeros tecidos durante o desenvolvimento. A sua 

expressão ao nível da vasculatura está pouco documentada, mas parece que só surge nas células 

endoteliais dos vasos de maior calibre em estadios mais tardios do desenvolvimento (15dpc) 

(Beckers et al., 1999; Villa et al., 2001). No entanto e surpreendentemente, os mutantes Delta1
-/- 

apresentam extensas hemorragias (Hrabe de Angelis et al., 1997) a partir dos 10 dias do 

desenvolvimento morrendo por volta dos 12.5dpc. Estas hemorragias podem ser causadas por 

defeitos na somitogénese ou na formação do sistema nervoso em etapas precoces do 

desenvolvimento. A fusão de sómitos existente nestes mutantes impede por exemplo a formação 

de vasos intersomíticos e isso pode por sua vez comprometer todo o desenvolvimento da 

vasculatura. Este gene é fortemente expresso no tubo neural e nos sómitos podendo também 

estar envolvido na coordenação do desenvolvimento vascular em torno destas estruturas.  

Jagged1 pertence a uma outra família de ligandos Notch e ocorre quer nas células 

endoteliais, quer nas células do músculo liso das artérias (Villa et al., 2001). A sua expressão 

inicia-se só a partir de 9.5 dpc, podendo ser um ligando para os receptores Notch numa fase 
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mais tardia da remodelação angiogénica (Krebs et al., 2000). A perda de função do gene 

Jagged1 no ratinho causa letalidade por volta dos 11 dias de desenvolvimento. Estes embriões 

morrem devido a defeitos vasculares que ocorrem durante a remodelação angiogénica (Xue et 

al., 1999). No entanto, na altura em que estes resultados foram publicados, a caracterização dos 

fenótipos vasculares era geralmente muito incompleta e superficial não se conseguindo 

distinguir pelos artigos publicados quais são exactamente os vasos afectados e como é o 

fenótipo a nível celular. O gene Jagged2 é fracamente expresso ao nível das artérias em 

desenvolvimento (Luo et al., 1997; Villa et al., 2001). A perda de função de Jagged2 causa a 

morte pós-natal dos ratinhos devido a defeitos na morfogénese craniofacial e não devido a 

defeitos vasculares ao contrário do que tem sido observado para todos os outros genes da via 

Notch expressos na vasculatura (Jiang et al., 1998). Este gene não terá portanto um papel crucial 

no desenvolvimento vascular, ou pelo menos esse papel pode ser executado na sua ausência por 

outros genes. 

Quanto aos genes efectores da sinalização Notch ainda não foi feita uma análise extensa 

da sua função no sistema cardiovascular. A perda de função de Hey2 causa defeitos no 

desenvolvimento do coração e afecta a sobrevivência da maior parte dos mutantes que morrem 

durante a primeira semana de vida (Donovan et al., 2002; Gessler et al., 2002). A perda de 

função de Hey1 não causa qualquer defeito aparente no desenvolvimento vascular, no entanto a 

perda de função de Hey1 e Hey2 causa defeitos vasculares muito semelhantes aos da perda de 

função dos receptores Notch, morrendo os embriões aos 10.5dpc (Fischer et al., 2004). Isto 

sugere que os dois genes complementam-se durante o desenvolvimento vascular precoce do 

embrião. Fica por saber se os dois genes também serão importantes na neoangiogénese do 

adulto, uma vez que a sua expressão ainda não está bem caracterizada para além das primeiras 

etapas do desenvolvimento embrionário ou do desenvolvimento do coração.  

Apesar de todos os estudos realizados ainda não é entendido o modo de actuação da via 

Notch na regulação do desenvolvimento do sistema vascular. Alguns autores sugeriram que a 

via Notch podia estar envolvida na manutenção de um conjunto de células precursoras no estado 

proliferativo, tal como está descrito para a função de Notch na neurogénese e na hematopoiese 

(Karanu et al., 2001). Outros autores propuseram que a via Notch podia estar envolvida na 

diferenciação de um subconjunto de células endoteliais de forma a que estas adquirissem as 

propriedades necessárias à formação de novos vasos (Mailhos et al., 2001). Após a análise que 

foi feita a todos os mutantes da via Notch, esta não parece ser necessária à diferenciação dos 

hemangioblastos, início da hematopoiese ou formação da rede vascular simples inicial. Um dos 

papéis possíveis de Notch pode ser o controle da ramificação dos vasos, pois estudos noutros 

sistemas mostraram que a via de sinalização Notch é importante na ramificação dos túbulos 

epiteliais das glândulas mamárias (Uyttendaele et al., 1998) e na ramificação traqueal em 

Drosophila (Steneberg et al., 1999). O facto de os genes da via Notch serem expressos no 
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endotélio ou células do músculo liso das artérias e não nas veias sugere que a via Notch também 

poderá estar envolvida na diferenciação das células endoteliais arteriais embora até à data do 

início deste trabalho de doutoramento ninguém tenha analisado esse aspecto nos mutantes de 

ratinho caracterizados.  

A maior evidência de que Notch regula a diferenciação arterial vem de estudos 

realizados em peixe-zebra. A injecção de uma forma dominante negativa da proteína Supressor 

of Hairless (Su(H)) (principal efector da via Notch, secção 1.2.1.1) causa a diminuição da 

expressão de ephrin-B2, um ligando que como já foi dito é um marcador de células endoteliais 

arteriais no ratinho e em peixe-zebra. No mesmo estudo os autores mostram que os embriões 

com mutações no gene Mindbomb (Mib) (secção 1.2.1.4) para além de perderem a identidade 

arterial expressam ectopicamente na aorta dorsal o marcador venoso em peixe-zebra Flt4 

(Lawson et al., 2001). Para além desta troca de identidade, estes embriões possuem fusões 

artério-venosas anormais causando isso a mistura da circulação arterial com a venosa. Num 

outro estudo é revelado que nos embriões injectados com oligonucleótidos morpholino contra 

gridlock (é o homólogo em peixe-zebra de Hey2/Hrt2 (secção 1.2.1.3) e um dos effectores da 

via Notch na vasculatura), ocorre perda de porções da artéria principal e expansão da veia 

cardinal (Zhong et al., 2001) mas não chega a existir nestes e ao contrário do que acontece nos 

mutantes mindbomb, a expressão ectópica de marcadores venosos nas artérias. Por outro lado a 

expressão generalizada de uma forma activada de Notch causa a redução da expressão de 

marcadores venosos (Lawson et al., 2001) e a expressão ectópica nas veias do marcador arterial 

ephrin-B2 (Lawson et al., 2002). Todos estes resultados sugeriam que a via Notch podia ter um 

papel fundamental no desenvolvimento e na definição da identidade arterial, embora ainda 

estivesse por descobrir se e como o fazia nos mamíferos.  

Para além da função da via Notch no desenvolvimento vascular embrionário, a via 

também desempenha um papel importante na manutenção dos vasos adultos. Mutações pontuais 

no gene Notch3 humano não causam deficiências durante o desenvolvimento embrionário, 

apenas se reflectem em doenças vasculares degenerativas no adulto, causando o síndroma 

humano CADASIL (Cerebral Autossomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and 

Leukoencephalopathy). Este síndroma é causado aparentemente pela perda de células do 

músculo liso da parede das arteríolas cerebrais e da pele (Joutel et al., 1996) tendo estes doentes 

uma demência progressiva a partir dos 40-45 anos. Mutações no gene Jagged1 causam um outro 

síndroma humano designado por Alagille (Li et al., 1997; Oda et al., 1997) que ocorre uma vez 

em cada 70000 nascimentos (Piccoli and Spinner, 2001). Para além das lesões hepáticas e 

malformações do esqueleto estes indivíduos têm vasos mal formados, estenoses arteriais e 

doenças cardíacas. Estes síndromas humanos são uma evidência do papel importante da via 

Notch na manutenção do sistema vascular adulto e demonstram que o estudo destes genes no 

ratinho é bastante útil para a compreensão de doenças humanas. 
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1.3.2.2.3 Plasticidade artério-venosa e forças hemodinâmicas 

 

Até há pouco tempo, assumia-se que a diferenciação entre artérias e veias só ocorria em 

etapas tardias do desenvolvimento e era causada por diferenças nas forças hemodinâmicas a que 

os dois tipos de vasos estão sujeitos. Esta visão puramente fisiológica mudou quando se 

começaram a descobrir os primeiros genes expressos especificamente nas artérias ou nas veias e 

desde estadios precoces do desenvolvimento e antes do início do batimento cardíaco. Em sacos 

vitelinos de embriões de galinha Herzog et al (2005); mostraram que as ilhas sanguíneas 

contém uma mistura de dois conjuntos de células que expressam marcadores arteriais (Nrp1) e 

marcadores venosos (Nrp2) e que mesmo antes do início do fluxo sanguíneo existe uma 

segregação destes dois subconjuntos de células para o futuro lado arterial ou venoso da rede 

vascular. Este estudo sugere que a determinação arterial ou venosa é estabelecida nos 

progenitores endoteliais que depois migram para vasos diferentes de acordo com a sua 

identidade. Uma conclusão semelhante foi sugerida por resultados do seguimento de uma 

linhagem celular em peixe-zebra (Zhong et al., 2001).  

Embora possa existir alguma pré-determinação, outros estudos demonstram que as 

células endoteliais retêm uma alta plasticidade durante o desenvolvimento e  que  células 

endoteliais de artérias, quando transplantadas, podem ser incorporadas em vasos arteriais ou 

venosos até ao dia 7 do desenvolvimento da galinha. A partir deste estadio as células endoteliais 

começam a perder a sua plasticidade e células de artérias colonizam quase só artérias e células 

venosas colonizam quase só veias. No entanto, se se remover a parede dos vasos e se colocar as 

células endoteliais em cultura durante 48 horas elas ganham de novo plasticidade e, depois de 

transplantadas, podem novamente integrar-se em qualquer vaso (Moyon et al., 2001).  

Mais recentemente surgiram outros trabalhos que mostram de uma forma muito clara 

que a manipulação física ou genética do fluxo sanguíneo altera a expressão dos marcadores 

arteriais ou venosos (Isogai et al., 2003; le Noble et al., 2004). Noble et al (2004), demonstram, 

através de filmes capturados in vivo, que durante o remodelamento da vasculatura do saco 

vitelino de galinha as células endoteliais são bastante plásticas, pois os vasos venosos vão-se 

formando com porções de vasos secundários arteriais que se vão desligando das artérias em 

desenvolvimento e reconectando com as veias em desenvolvimento. Para além disso, estes 

autores mostram que a expressão de marcadores arteriais inicia-se antes de começar o batimento 

cardíaco, mas depois de este começar, se o fluxo sanguíneo for interrompido deixa de existir 

expressão de marcadores arteriais (Nrp1 e ephrin-B2). Se o fluxo sanguíneo for invertido passa 

a existir expressão de marcadores venosos. Este é o único trabalho até ao momento que mostra 

ser possível alterar a expressão de marcadores de identidade vascular com alterações nas 

características do fluxo sanguíneo sendo precisos mais trabalhos no futuro que demonstrem qual 

o mecanismo que está por detrás desta alteração de identidade vascular. De qualquer forma no 
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conjunto estes resultados mostram que apesar de existir uma pré-determinação genética da 

identidade vascular esta é plástica e pode ser regulada por forças hemodinâmicas, pelo menos 

nos estadios mais precoces do desenvolvimento embrionário.    

 

1.3.2.2.4  Estabelecimento da posição dos vasos principais no embrião 

 

A formação das aortas dorsais e das veias cardinais em peixe-zebra, rã, galinha 

(modelos do desenvolvimento de vertebrados onde esse processo está mais bem documentado) e 

presumivelmente no ratinho, ocorre por agregação dos progenitores endoteliais (angioblastos), 

que se formam na mesoderme lateral e depois migram para a região mediana do embrião onde 

se agregam para formar os primeiros vasos do embrião (Fig. 1.13) (Ambler et al., 2001; Cleaver 

and Krieg, 1998; Fouquet et al., 1997; Pardanaud et al., 1996). No caso do embrião precoce de 

peixe-zebra e rã existe apenas uma aorta dorsal e uma veia cardinal mas nos vertebrados 

superiores (ex: galinha e ratinho) formam-se sempre duas artérias principais (aortas dorsais) 

numa região central e próxima da notocorda e da endoderme e duas veias cardinais numa região 

mais periférica mas próxima das aortas dorsais (Fig. 1.13).  

Em peixe-zebra, embriões mutantes sem notocorda, não formam uma aorta dorsal mas 

chegam a formar uma veia (Fouquet et al., 1997; Sumoy et al., 1997). A transplantação de 

células da notocorda normais para estes embriões sem células endógenas da notocorda permite a 

formação de uma aorta rudimentar axial e portanto a notocorda deverá produzir sinais 

moleculares essenciais para a migração dos angioblastos para a zona de formação das aortas. 

Em Xenopus é a hipocorda, uma estrutura ventral induzida pela notocorda, que parece 

produzir os sinais necessários à formação da aorta dorsal (Cleaver and Krieg, 1998; Cleaver and 

Krieg, 2001). Em ratinho ou na galinha não existe hipocorda, mas a endoderme parece 

desempenhar a função de determinação do local de formação das aortas dorsais. Em todos estes 

casos o sinal que parece direccionar a migração dos angioblastos parece ser VEGF-A, que 

funciona num gradiente de atracção. Tanto a hipocorda de Xenopus como a endoderme de 

galinha ou ratinho produzem grandes quantidades de VEGF-A (Cleaver and Krieg, 1998; 

Miquerol et al., 1999). Em Xenopus ou peixe-zebra a sinalização induzida por Hedgehog  parece 

ser também importante para a formação das aortas uma vez que mutantes nesta via de 

sinalização possuem uma aorta defeituosa ou sem expressão de marcadores arteriais (Lawson et 

al., 2002; Vokes et al., 2004). A perda de Sonic hedgehog (Shh) não impede a formação das 

aortas dorsais em ratinho, podendo existir outro ligando desta via que desempenhe o seu papel. 

Indian hedgehog (Ihh) pode ser um destes ligandos, pois é produzido em grandes quantidades 

pela endoderme e parece induzir a diferenciação de células endoteliais e a vasculogénese (Dyer 

et al., 2001).  
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O papel da notocorda na formação das aortas dorsais de galinha e ratinho é um pouco 

controverso, pois mutantes Brachyury não possuem uma notocorda posterior, mas formam uma 

aorta posterior (Hogan and Bautch, 2004). No entanto, a notocorda secreta inibidores das BMPs 

(Bone morphogenetic proteins) como Noggin e Chordin, que definem uma zona avascular em 

seu redor (Nimmagadda et al., 2005; Reese et al., 2004).  

A secreção de VEGF pelo tubo neural é responsável pelo recrutamento de angioblastos 

dos sómitos que irão formar uma rede vascular peri-neural (Hogan et al., 2004). A invasão do 

tubo neural pelos vasos sanguíneos, que ocorre mais tarde no desenvolvimento, envolve a 

coordenação de vários sinais moleculares entre os quais Shh parece ser dos mais importantes 

(Nagase et al., 2005). 

A formação das artérias intersomíticas começa por volta dos 6 sómitos, quando células 

endoteliais das aortas dorsais migram através dos espaços intersomíticos para regiões mais 

dorsais e periféricas. Depois dessas artérias chegarem à região mais dorsal do embrião, 

Figura 1.13- Desenvolvimento vascular  ao longo do eixo embrionário. A produção em gradiente de VEGF pela 
endoderme e pelos sómitos permite a migração e agregação dos angioblastos na região mediana de forma a 
constituir as aortas dorsais e as veias cardinais. A produção de VEGF por parte dos sómitos pode ser induzida por 
ligandos Hedgehog secretados pela notocorda. Esta também produz Noggin e Chordin que são proteínas inibidoras 
das BMPs (Bone Morphogenic Proteins) definindo assim uma zona avascular em torno da notocorda. Os vasos 
intersomíticos  surgem a partir das aortas dorsais e das veias cardinais (não esquematizado) e são guiados através 
do espaço intersomítico por VEGF e sinais repulsores. Assim que estes vasos chegam à periferia do embrião 
ramificam-se e fundem-se com vasos intersomíticos adjacentes formando um vaso dorsal vertebral. A rede vascular 
que rodeia o tubo neural é formada por células endoteliais derivadas de angioblastos que migraram dos sómitos de 
acordo com o gradiente de VEGF produzido pelo tubo neural (banda verde) [Adaptado de Coultas et al., 2005]. 
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ramificam e fundem-se com ramos vasculares das artérias intersomíticas adjacentes, formando 

as artérias longitudinais vertebrais que se localizam dorsalmente em relação ao tubo neural (Fig. 

1.13). Pouco depois surgem as veias cardinais que também vão formar veias intersomíticas de 

um modo semelhante.       

Mais uma vez VEGF também parece ser muito importante para o controle da migração 

dos vasos intersomíticos. Embriões de ratinho sem VEGFR-1 (Flt-1) possuem uma redução no 

número e invasão dos vasos intersomíticos (Kearney et al., 2004), provavelmente devido a uma 

alteração no gradiente de VEGF-A disponível. Embriões de galinha injectados com inibidores 

de VEGF também não formam vasos intersomíticos (Drake et al., 2000).  A via Notch, para 

além do papel já referido na diferenciação artério-venosa, também pode ter uma função 

importante na formação dos vasos intersomíticos pois tanto mutantes com perda de função 

(Krebs et al., 2000) como com ganho de função (Uyttendaele et al., 2001) da via Notch 

apresentam defeitos na ramificação e formação dos vasos intersomíticos. Para além destas vias 

existem outras que parecem estar envolvidas na atracção/repulsão das células endoteliais e no 

direccionamento dos vasos através do espaço intersomítico como irá ser referido na secção 

seguinte.   

 

 1.3.2.3 Invasão, ramificação e navegação dos vasos e a sua homologia com o 

sistema nervoso 

 

Durante o desenvolvimento vascular têm de existir mecanismos que guiem os vasos em 

crescimento para as diversas partes do corpo de forma a todas as células terem acesso a 

oxigénio e nutrientes. Tal como os vasos sanguíneos, as fibras nervosas também se ramificam e 

são orientadas para as diversas partes do corpo. Desde o tempo de Vesálio que os anatomistas 

verificaram a relação próxima entre a formação do sistema nervoso periférico e o sistema 

vascular. Em tecidos periféricos, como a pele, os nervos produzem VEGF e as artérias formam-

se frequentemente junto destes e têm um padrão de ramificação idêntico (Mukouyama et al., 

2002) (Fig. 1.14). Deste modo é provável que durante a sua formação os vasos sanguíneos 

utilizem vias de sinalização idênticas às das fibras nervosas ou respondam a sinais emitidos por 

estas. No sistema nervoso os percursos dos axónios são formados através da coordenação local 

entre factores moleculares repulsivos e atractivos.  Recentemente foram publicados diversos 

trabalhos científicos que demonstram que alguns dos mecanismos moleculares que regulam a 

orientação do crescimento dos vasos sanguíneos  são iguais aos que regulam a orientação do 

crescimento dos axónios. 
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1.3.2.3.1 O papel dos receptores Neuropilin 

 

As proteínas Neuropilin (Nrp) são receptores transmembranares que devem o seu nome 

ao facto de serem expressas no sistema nervoso, onde funcionam como receptores dos ligandos 

Semaphorin (Sema) (Neufeld et al., 2002). Nos vertebrados existem 19 ligandos Semaphorin 

que se subdividem em 5 classes de acordo com a sua estrutura, sendo alguns membranares e 

outros secretados (Pasterkamp and Kolodkin, 2003). A proteína Neuropilin1 (Nrp1) foi a 

primeira a ser descoberta e funciona como um receptor do ligando Sema3A, que é um dos seis 

factores repelentes de axónios da família Sema3 (Luo et al., 1993). Neuropilin2 (Nrp2) foi 

descoberto mais tarde e é um receptor dos ligandos Sema3F, 3B e 3C. Estes dois genes Nrp são 

expressos em diversas formas de ARN devido a splicing alternativo. Algumas destas formas só 

possuem o domínio extracelular, podendo funcionar como auto-inibidores (Rossignol et al., 

2000). As proteínas Sema ligam-se aos receptores Nrp resultando isso na repulsão dos axónios 

em crescimento. No endotélio os receptores Nrp ligam-se a VEGFR2 e são estes que transmitem 

o sinal para dentro da célula (Rohm et al., 2000; Takahashi et al., 1999) pois os receptores Nrp 

possuem um domínio intracelular curto que não sinaliza. Nenhum dos ligandos Sema-3 tem a 

capacidade de se ligar directamente aos receptores Plexin. Os efeitos atractivos ou repulsivos da 

sinalização mediada pelas proteínas Neuropilin são causados por um efeito no citoesqueleto de 

actina que por sua vez é mediado em parte por proteínas que se ligam a GTP, Rho e Rac-1 

(Goshima et al., 1995; Jin and Strittmatter, 1997). Esta última proteína sabe-se que interactua 

directamente com os receptores Plexin (Driessens et al., 2001).  

Para além do sistema nervoso, os genes Nrp também são expressos no endotélio.  A sua 

expressão no sistema vascular, apesar de ainda não estar completamente documentada, inicia-se 

no saco vitelino do embrião de galinha com 2 sómitos (Herzog et al., 2001). No início a 

expressão ocorre nas ilhas sanguíneas, existindo uma mistura de células Nrp1+ e Nrp2+ e mais 

Figura 1.14 – As artérias alinham com os 
nervos periféricos. Imagens de microscopia 
confocal onde se pode ver que as artérias 
(vermelho-ephrinB2+ colocalizam com os 
nervos periféricos (verde- 2H3+) na 
vasculatura da pele (azul - PECAM-1+) 
[retirado de Mukouyama et al., 2002]. 
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tarde, aos 13 sómitos, as células Nrp1+ ficam restritas às artérias e as Nrp2+ localizam-se 

apenas nas veias (Herzog et al., 2005). No embrião a sua expressão também é específica de 

artérias (Nrp1) ou veias (Nrp2) mas começa mais tarde, não estando descrita a sua expressão 

antes do décimo dia do desenvolvimento no ratinho (Yuan et al., 2002).  Os embriões de ratinho 

sem expressão de Nrp1 morrem aos 10.5dpc, no fundo genético da estirpe C57BL/6J e aos 

12.5dpc no fundo genético da estirpe outbred ICR (Kitsukawa et al., 1997).  Apesar destes 

embriões apresentarem diversos defeitos no desenvolvimento do sistema nervoso, em que o 

mais evidente é a perda de orientação das fibras nervosas eferentes do sistema nervoso 

periférico, que se ramificam inadequadamente para diversas regiões do embrião, a sua morte é 

causada por defeitos cardiovasculares. Estes defeitos são variáveis mas no geral consistem na 

perda e formação anormal das artérias dos arcos branquiais e do tracto de saída do coração, 

regressão de algumas zonas das aortas dorsais e falta de invasão vascular do tubo neural 

(Kawasaki et al., 1999).  Já os embriões sem o receptor Nrp2, que como foi atrás referido só é 

expresso nas veias e nos vasos linfáticos, têm um fenótipo distinto, morrendo uma parte deles 

(11/29) logo após o nascimento, sobrevivendo os restantes. Para além dos defeitos no sistema 

nervoso, estes mutantes exibem defeitos vasculares, quer a nível do desenvolvimento 

embrionário como no adulto, que consistem na redução do número ou ausência dos pequenos 

vasos, linfáticos e capilares, não tendo qualquer defeito aparente no desenvolvimento das 

artérias, veias e vasos linfáticos colectores (Yuan et al., 2002). Surpreendentemente, a perda de 

função simultânea dos dois receptores Nrp1 e Nrp2 causa a morte dos embriões de ratinho aos 

8.5dpc devido a problemas na vasculogénese (Takashima et al., 2002), sugerindo este resultado 

que pode haver uma redundância funcional destes dois receptores, pelo menos neste estadio do 

desenvolvimento, apesar de a expressão dos dois genes ser descrita como complementar e não 

coincidente. Alguns autores sugeriram que os defeitos vasculares nos embriões Nrp1
-/- poderiam 

ser causados pelos defeitos na navegação e ramificação dos nervos. Mas embriões com perda de 

Nrp1 apenas no endotélio (sem defeitos nervosos) têm igualmente defeitos vasculares 

acentuados em que os vasos não ramificam tanto não se formando os vasos de calibre mais 

reduzido (Gu et al., 2003).  Um outro grupo de investigadores foi mais longe e analisou o efeito 

da mutação em Nrp1 na navegação dos vasos, durante a invasão do metaencéfalo (hindbrain), 

tendo chegado à conclusão que o problema está nas células da ponta dos vasos (tip cells) que 

não emitem filopódios como deviam, ficando cegas as extremidades dos vasos (Gerhardt et al., 

2004).  Normalmente estas células emitem filopódios de forma a sentir os gradientes de VEGF e 

no caso destes mutantes os filopódios permanecem associados com as células da glia cerebral, 

não se estendendo perpendicularmente de forma a se formarem novos vasos.  

Como já foi referido, para além de se ligarem a VEGF, os receptores Nrp também se 

ligam aos ligandos Sema3.  No sistema nervoso a ligação de Sema3 a um complexo formado 

por receptores Nrp e Plexin leva ao colapso do cone de crescimento dos axónios. Nas células 
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endoteliais, Nrp1 liga-se a VEGF165 e forma um complexo com VEGFR-2 (Soker et al., 1998). 

Experiências realizadas in vitro mostram que a resposta das células endoteliais a VEGF é maior 

na presença de Nrp1 podendo este ser um coreceptor de VEGF165 que aumenta a sinalização 

induzida por VEGFR2 (Soker et al., 1998) uma vez que os receptores Nrp não deverão ter 

actividade sinalizante devido ao reduzido domínio intracelular. Sema3A e VEGF165 competem 

entre si para se ligar a Nrp1 e de facto Sema3A pode inibir a motilidade das células dependente 

de VEGF (Miao et al., 1999). Sema3A é também expresso pelas células endoteliais dos vasos 

em desenvolvimento e controla/inibe a migração endotelial através da interferência com a 

função das integrinas (Bates et al., 2003; Serini et al., 2003). No entanto, investigações mais 

recentes, mostram que ratinhos com receptores Nrp sem domínios de ligação aos ligandos Sema 

não têm qualquer defeito no desenvolvimento vascular (Gu et al., 2005), revelando que esta 

interacção entre receptores Nrp e ligandos  Sema não é assim tão importante para a angiogénese 

podendo ser compensada por outras vias de sinalização.   

 

1.3.2.3.2 O papel do receptor PlexinD1 

 

Os ligandos Semaphorin podem-se ligar directamente quer a receptores Nrp como aos 

receptores Plexin (Plxn). A família de receptores Plxn nos mamíferos é constituída por nove 

receptores que estão subdivididos em 4 famílias (A-D) e que inicialmente foram associados à 

orientação da direcção de crescimento dos axónios (Winberg et al., 1998).  De todos estes 

receptores o PlxnD1 é o único que até agora foi associado com o desenvolvimento vascular, 

conduzindo a ausência de função deste gene em peixe-zebra ou em ratinho à perda de orientação 

dos vasos em crescimento (Gitler et al., 2004; Gu et al., 2005; Torres-Vazquez et al., 2004).  

Este fenótipo pensa-se estar relacionado com a falta de repulsão vascular. Os vasos 

intersomíticos destes mutantes não respeitam as fronteiras somíticas e, em vez de crescerem 

apenas por entre os sómitos, invadem-os. No início e devido à expressão de Sema3A nos 

sómitos pensou-se que este podia ser o ligando que mediava a repulsão dos vasos que têm 

receptores PlxnD1 (Torres-Vazquez et al., 2004). Mas trabalhos mais recentes indicam que 

Sema-3A não se liga directamente a PlxnD1 (Gu et al., 2005), mas sim aos receptores 

Neuropilin que podem formar heterodímeros com receptores Plexin-D1 (Gitler et al., 2004). 

Estes autores mostram que o ligando Sema3E é o único que se liga especificamente a PlxnD1 

(todos os outros ligandos Sema3 ligam-se aos receptores neuropilin), também é expresso nos 

sómitos e a ausência da sua função causa o mesmo fenótipo vascular que a ausência de PlxnD1. 

Para além disso, a sua função é independente da presença dos receptores Nrp.  No entanto e 

curiosamente os ratinhos sem Sema3E, apesar de terem defeitos na orientação dos vasos durante 

o desenvolvimento embrionário, desenvolvem uma vasculatura funcional pois são viáveis e 

férteis.  Estes resultados mostram, como muitos outros e alguns obtidos também por nós, que 
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defeitos vasculares subtis durante o desenvolvimento embrionário podem ser corrigidos mais 

tarde.   

 

1.3.2.3.3 Ligandos Slit e receptores Robo 

 

A família de ligandos Slit e dos seus receptores Roundabout (Robo) foi inicialmente 

associada à repulsão dos axónios na região mediana do sistema nervoso, mas estudos 

posteriores permitiram relacioná-la também com o controle da direcção de crescimento dos 

vasos sanguíneos. Nos mamíferos existem três ligandos Slit (1-3) e quatro receptores Robo (1-

4). O receptor Robo-4, ao contrário dos outros Robo, é expresso apenas nos vasos sanguíneos 

em desenvolvimento e em tumores. A sua expressão nos vasos sanguíneos embrionários é muito 

dinâmica, inicialmente ocorre apenas nos vasos centrais (9.0dpc) e depois desaparece destes e 

passa a ser expresso nos vasos intersomíticos e capilares (9.5-10dpc) sugerindo estes resultados 

que a sua expressão está relacionada com regiões de angiogénese mais activa (Park et al., 2003).  

Estudos in vitro demonstraram que diferentes receptores Robo podem desencadear diferentes 

efeitos nas células endoteliais. A exposição das células endoteliais da veia umbilical humana 

(que expressam Robo1) ao ligando Slit-2 atrai a migração endotelial, enquanto que a sua adição 

a células endoteliais dos microvasos humanos (que expressam Robo4) causa a inibição da 

migração endotelial.  A perda da função de Robo-1 no ratinho não causa qualquer defeito 

vascular aparente, sendo os ratinhos viáveis e férteis (Long et al., 2004). O knock-out de Robo4 

ainda não foi caracterizado em ratinho mas em peixe-zebra quando inibem a expressão do gene 

ocorre migração endotelial não direccionada causando defeitos na formação dos vasos 

intersomíticos (Bedell et al., 2005). 

 

1.3.2.3.4 Ligandos Netrin e o receptor Unc5B 

 

Recentemente esta família foi associada também com o direccionamento dos vasos em 

crescimento. Os ligandos Netrin são proteínas secretadas para a matriz extracelular que 

medeiam a atracção/repulsão dos axónios e mais recentemente dos vasos através da sua ligação 

aos receptores DCC (Deleted in Colorectal Cancer) e UNC5 (Uncoordinated 5) (Dickson, 2002; 

Dickson and Senti, 2002).  O receptor UNC5B é expresso especificamente nas artérias, 

capilares e num subconjunto de células da ponta dos vasos (tip cells). A inactivação do gene 

Unc5b em ratinho causa um aumento na ramificação capilar e letalidade embrionária por volta 

dos 11 dias (Lu et al., 2004). O tratamento de células endoteliais com o ligando Netrin-1 medeia 

a repulsão dos filopódios das células da ponta e consequente recuo vascular mas este efeito não 

ocorre nos embriões sem a função de UNC5B.  Nestes embriões os vasos intersomíticos 

invadem os sómitos (que expressam Netrin-1), pois não sentem a repulsão, sugerindo este 
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resultado que a interacção Netrin/Unc5b é essencial para o correcto direccionamento dos vasos. 

Estes resultados foram também confirmados em experiências realizadas em peixe-zebra (Lu et 

al., 2004). 

 

1.3.2.3.5 Ligandos e receptores ephrin/Eph 

 

Para além da sua função na especificação e interacção das artérias e veias (ver secção 

1.3.2.2.1) esta via  também parece ter um papel importante no direccionamento do crescimento 

dos vasos sanguíneos.  No ratinho o ligando transmembranar ephrin-B2 é expresso pelos vasos 

intersomíticos arteriais e o seu receptor EphB4 pelos vasos venosos.  O ligando ephrin-B2 é 

expresso também na região posterior/caudal de cada sómito e sabe-se que cria um corredor 

repulsivo para as células da crista neural (Wang and Anderson, 1997) podendo também 

funcionar como um sinal repelente para os vasos intersomíticos. Quanto ás duas linhas de 

ratinhos sem o ligando ephrin-B2 já publicadas, numa delas há de facto a invasão vascular dos 

sómitos (Adams et al., 1999), mas na outra isso não se verifica (Gerety and Anderson, 2002) 

sendo ainda controverso o papel deste ligando na repulsão vascular ao nível dos sómitos. Esta 

via de sinalização também foi implicada por alguns autores (Adams et al., 1999; Wang et al., 

1998) no direccionamento dos vasos arteriais relativamente aos venosos através de um 

mecanismo de repulsão bidireccional entre os vasos arteriais (ephrin-B2+) e venosos (EphB4+). 

Se isto acontecer este mecanismo permite que as duas redes de vasos só se fundam ao nível dos 

capilares, tornando a circulação sanguínea muito mais eficiente. 

 

1.3.2.4  Recrutamento de células de suporte e maturação dos vasos 

 

As paredes dos vasos sanguíneos são constituídas por células endoteliais e células de 

suporte que estão embebidas numa matriz extracelular. Dependendo da função do vaso e do 

sítio onde se encontra ele tem um tipo, número e organização das células de suporte diferente. 

No início do desenvolvimento os vasos são constituídos apenas por uma camada de células 

endoteliais. Com a complexificação da rede vascular os vasos vão recrutando diferencialmente 

células de suporte e vão desenvolvendo uma matriz extracelular. Assim e no final a organização 

da parede dos vasos vai ser como a descrita na figura 1.5. Existem pelo menos quatro vias 

moleculares que estão envolvidas na regulação do recrutamento das células de suporte 

endotelial (Fig. 1.15). A via do ligando PDGFB (Platelet-derived growth factor B) e seu 

receptor PDGFR ; a via dos ligandos Angiopoietin (Ang) e dos receptores Tie, a via do ligando 

TGF-  (Transforming Growth Factor- ) e a via ephrin/Eph. 
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1.3.2.4.1 Ligando PDGF-B e o receptor PDGFR-  

 

O ligando PDGF-B é secretado pelas células endoteliais, provavelmente devido à acção 

de VEGF e estimula o recrutamento das células de suporte (pericitos e células do músculo liso). 

O seu receptor PDGFR-  só é expresso pelas células de suporte e em conjunto com o seu 

ligando, regulam a sua proliferação e migração durante o amadurecimento do vaso (Hellstrom et 

al., 1999). A expressão do ligando PDGF-B só ocorre nas células endoteliais dos capilares e 

artérias durante o desenvolvimento embrionário e pós-natal (E11.5-P10). Quando os vasos 

amadurecem/estabilizam deixa de existir expressão do ligando PDGF-B. Embriões de ratinho 

sem expressão de PDGF-B ou do receptor PDGFR-  formam pericitos e células do músculo liso 

na maior parte das vasculaturas dos diferentes orgãos mas o seu número é reduzido nos 

capilares (onde só existem pericitos) e nas arteríolas/artérias em desenvolvimento (Hellstrom et 

al., 1999) . Em alguns orgãos dos embriões PDGF-B-/- não existe qualquer célula de suporte e 

noutros o número de células de suporte é normal o que revela a existência em alguns orgãos de 

mecanismos acessórios de atracção das células de suporte PDGFR- +. Estes defeitos vasculares 

Figura 1.15 – Vias de sinalização envolvidas na diferenciação, recrutamento ou adesão das células de suporte 
dos vasos. VEGF e os seus receptores são essenciais para a agregação dos angioblastos e inicio da formação dos 
vasos endoteliais. Depois de estar formada uma rede vascular simples existe a sua remodelação numa rede complexa 
constituída por microvasos (capilares) e vasos arteriais ou venosos de maiores dimensões. Os microvasos ou os vasos 
que se estão a desenvolver vão recrutar pericitos (PC), sendo essencial para esse processo a via do ligando PDGF-B. 
As vias de sinalização ephrinB2-EphB4 e Ang1-Tie2 vão permitir a estabilização dos contactos entre as células de 
suporte e as células endoteliais tornando assim os vasos mais coesos. A formação dos vasos maiores e sua maturação 
envolve a formação de uma densa camada de matriz extracelular (ECM) e a diferenciação e recrutamento de células 
do músculo liso (CML). Níveis altos de TGF-  induzem a diferenciação e recrutamento de CML. A via de 
sinalização ephrinB2-EphB4 para além de regular as interacções entre células de suporte e células endoteliais, regula 
também a migração e as interacções entre as próprias células de suporte.  No caso de os níveis das sinalizações 
induzidas pelos ligandos TGF- , ephrinB2, VEGF ou Ang1 diminuírem ocorre uma destabilização dos vasos, que ao 
fim de um tempo acabam por se tornar frágeis e permeáveis podendo mesmo regredir [adaptado de  Carmeliet, 2000]. 
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conduzem à morte dos ratinhos logo após a nascença devido à falta de coesão vascular e 

extensas hemorragias (Leveen et al., 1994; Soriano, 1994). 

  

1.3.2.4.2 Ligandos Angiopoietin e receptores Tie 

 

Um outro mecanismo de sinalização que é crítico para a estabilização dos vasos é o do 

receptor endotelial Tie2 e os seus ligandos Angiopoietin (Ang1 e Ang2). A principal fonte de 

Ang1 e Ang2 são as células do músculo liso ou pericitos que os secretam para a matriz 

extracelular. Apesar de inicialmente terem sido comparados a VEGF, a análise in vitro da sua 

acção mostrou que os ligandos Ang não conseguiam induzir actividade mitogénica. Elas apenas 

promoviam a sobrevivência e a ramificação endotelial (Davis et al., 1996; Koblizek et al., 

1998). De acordo com estes resultados estão outros resultados obtidos in vivo que indicam que 

esta via tem uma função mais tardia e complementar à via do ligando VEGF. Embriões de 

ratinho sem Ang1 ou Tie2 formam uma vasculatura inicial mas possuem defeitos na 

remodelação e estabilização destes vasos devido a falhas na interacção entre células endoteliais 

e de suporte (Dumont et al., 1994; Sato et al., 1995; Suri et al., 1996). A examinação 

ultraestrutural destes vasos mostra que as células endoteliais aparecem mais arredondadas como 

se estivessem a destacar das células de suporte e matriz envolvente (Gale and Yancopoulos, 

1999).  

Ang1 é um ligando que ao interactuar com o receptor Tie2 estabiliza os vasos em 

desenvolvimento e torna-os mais resistentes ao extravasamento de sangue (Suri et al., 1996). 

Para além disso Ang1 inibe a angiogénese nos tumores e no coração (Ahmad et al., 2001). 

Embora ainda não seja completamente compreendido pensa-se que o seu efeito anti-angiogénico 

tenha a ver com o facto de as células endoteliais terem de perder estabilidade para poderem 

migrar. Se o vaso estiver muito estabilizado não ocorre a sua ramificação. Ang1 estabiliza os 

vasos afectando as moléculas de adesão e promovendo a interacção entre células endoteliais 

(Tie2+) e as células de suporte (Ang1+) (Carlson et al., 2001; Thurston et al., 2000).  

Ang2 na presença de VEGF actua como um antagonista natural da sinalização 

Ang1/Tie2 e estimula o crescimento do vaso, através da sua destabilização, mas na ausência de 

VEGF o seu efeito destabilizador do vaso conduz à morte das células endoteliais e à regressão 

vascular (Gale et al., 2002; Maisonpierre et al., 1997). A sua função de antagonista é explicada 

pelo facto de se ligar com a mesma afinidade que Ang1 ao receptor Tie2 sem promover a sua 

autofosforilação, impedindo a transmissão do sinal de Tie2 à célula endotelial (Maisonpierre et 

al., 1997).    
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1.3.2.4.3 Ligando TGF- 1 e os receptores Alk1 e Endoglin 

 

TGF- 1 é uma citoquina multifuncional que promove a maturação dos vasos através da 

estimulação da produção de matriz extracelular e da indução da diferenciação das células do 

mesênquima para células de suporte. Este ligando é expresso pelas células endoteliais e pelas 

células de suporte e dependendo do contexto e da sua concentração tanto pode funcionar como 

um factor pro ou anti-angiogénico (Gohongi et al., 1999). A concentrações baixas TGF- 1 

contribui para o aumento de factores angiogénicos e proteases na matriz enquanto que em altas 

concentrações promove a formação da membrana basal e estimula a diferenciação e 

recrutamento das células do músculo liso. Estudos em ratinhos knock-out demonstraram a 

importância de TGF- 1 e dos seus receptores (RI, RII e RIII) nas fases iniciais do 

desenvolvimento e maturação vascular. Os ligandos da família TGF-  estimulam os receptores 

tipo II que por sua vez fosforilam os receptores de tipo I (como por exemplo Alk) que activam a 

sinalização induzida pelas Smads (van den Driesche et al., 2003). O receptor Endoglin é um 

receptor de tipo III que facilita a ligação de TGF- 1 aos receptores de tipo II mas não sinaliza. 

No homem existe uma doença designada por Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) que 

causa malformações arterio-venosas e telangiectasias e que se deve a mutações hipomórficas 

nos genes Endoglin (HHT-1) e Alk-1 (HHT-2) (van den Driesche et al., 2003). Ambos os genes 

são expressos predominantemente no endotélio vascular de embriões e no adulto (Jonker and 

Arthur, 2002; Li et al., 1999; Matsubara et al., 2000; Roelen et al., 1997). 

Embriões de ratinho sem Alk-1 desenvolvem grandes fusões entre as artérias e veias, 

morrendo por volta dos 10.5dpc com vasos hiperdilatados que transportam ineficientemente o 

sangue (Urness et al., 2000). Estas fusões estão associadas à perda de identidade arterial (não 

têm expressão detectável de ephrin-B2) e nestes embriões não são detectadas células do 

músculo liso associadas com os vasos. 

Os embriões sem o receptor Endoglin também morrem aos 10.5dpc devido a defeitos 

vasculares (Arthur et al., 2000; Li et al., 1999). Os embriões Eng
-/- também não possuem células 

do músculo liso (Li et al., 1999) mas nestes não existe dilatação dos vasos nem perda de 

identidade arterial (a expressão de Efnb2 mantém-se) embora ocorram pequenas fusões artério-

venosas em alguns pontos da vasculatura (Sorensen et al., 2003). Estudos in vitro sugerem que 

as células endoteliais sem expressão do receptor Endoglin proliferam mais rapidamente e 

respondem mais ao ligando TGF- 1 (Pece-Barbara et al., 2005).     
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1.3.2.4.4 Ligandos e receptores ephrin/Eph 

 

Muito recentemente a via de sinalização dos ligandos ephrin e receptores Eph foi 

associada à regulação da adesão e migração de células de suporte e maturação dos vasos. No 

sistema vascular em desenvolvimento Efnb2 é expresso fortemente no endotélio arterial e a um 

nível mais baixo, mas significativo, nas células de suporte das artérias e veias (Foo et al., 2006). 

O seu receptor principal na vasculatura, EphB4, é expresso fortemente no endotélio venoso e 

embora não consiga ser detectado por hibridização in situ ou imunomarcação nas células de 

suporte das artérias e veias in vivo, células de suporte isoladas destes vasos e mantidas em 

cultura possuem expressão dos receptores EphB3 e EphB4, detectados por hibridação Western. 

A perda de expressão do gene Efnb2 unicamente nos pericitos e células do músculo liso não 

diminui o número de células de suporte (ao contrário do que acontece nos mutantes que vimos 

anteriormente) mas impede-as de fazer contactos suficientes com as células endoteliais (no caso 

dos pericitos) ou com a membrana basal do endotélio (no caso das células do músculo liso). As 

células de suporte ficam deste modo pouco aderentes tornando os vasos instáveis e permeáveis, 

ocorrendo extravasamento de sangue, morrendo os animais com extensas hemorragias pouco 

depois de nascerem (Foo et al., 2006).  Segundo estes autores ephrin-B2 controla não só a 

interacção dos pericitos com o endotélio mas também a interacção das células do músculo liso 

entre si e com a membrana basal. Este fenótipo dos embriões sem expressão de Efnb2 nas 

células de suporte só ocorre nos vasos mais pequenos, afectando muito pouco os vasos de maior 

calibre, tal como acontece nos mutantes PDGF-B
-/- ou PDGFR-

-/- (Foo et al., 2006; Hellstrom 

et al., 1999).   

 

1.3.3  Mecanismos moleculares de formação dos vasos linfáticos 

 

Os moluscos e os artrópodes têm um sistema circulatório aberto em que o sangue 

(hemolinfa) se difunde livremente entre os espaços intercelulares. Os vertebrados e alguns 

invertebrados têm sistemas circulatórios fechados onde o sangue está sempre contido no interior 

de vasos. Com o aumento do tamanho e da complexidade do sistema cardiovascular surge a 

necessidade de um sistema acessório que recolha o fluido rico em proteínas, as células 

(leucócitos e micróbios) e outras substâncias que os vasos sanguíneos libertam para o espaço 

intersticial devido à elevada pressão sanguínea. A principal função do sistema linfático é então a 

de recolher esta linfa e fazê-la regressar à circulação sanguínea através das zonas de junção 

linfático-venosa. Durante o seu percurso a linfa é filtrada nos nódulos linfáticos onde partículas 

estranhas ao organismo associadas com células imunitárias desencadeiam respostas imunitárias 

específicas.  
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Os capilares linfáticos estão presentes na pele e na maior parte dos orgãos internos com 

excepção do sistema nervoso central, medula óssea e tecidos avasculares (cartilagem, córnea e 

epiderme). Estes capilares são constituídos por uma camada única de células endoteliais não 

estando cobertos por pericitos ou células de músculo liso. Por outro lado os vasos linfáticos 

colectores têm uma camada de músculo liso, válvulas e uma membrana basal (Fig. 1.16). A 

contracção das células musculares permitem a propulsão da linfa no sentido das junções 

linfático-venosas e as válvulas impedem que a linfa volte para trás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os vasos linfáticos foram descobertos no início do século XVII, contudo os primeiros 

factores de crescimento e marcadores moleculares específicos dos vasos linfáticos só foram 

identificados nos últimos 10 anos (Tammela et al., 2005a). 

No homem o desenvolvimento do sistema linfático começa por volta das 7 semanas de 

gestação e no ratinho por volta dos 10 dias. Os resultados experimentais obtidos até agora 

apoiam a teoria proposta por Florence Sabin há 100 anos atrás, na qual descrevia que os vasos 

linfáticos se formam através da ramificação de veias nas zonas jugular e perimesonéfrica. A 

partir daqui formam-se os sáculos e as redes linfáticas iniciais. 

Tal como na angiogénese, na linfoangiogénese também a via de sinalização VEGF 

desempenha um papel importante na regulação da proliferação, migração e sobrevivência das 

células endoteliais linfáticas. Este sistema é formado pelos ligandos VEGF C e D e o seu 

receptor VEGFR-3 (Flt4) (Achen et al., 1998; Joukov et al., 1996; Kaipainen et al., 1995). A 

delecção homozigótica de VEGF-C conduz à completa ausência da vasculatura linfática e os 

ratinhos VEGF-C+/- apresentam uma severa hipoplasia linfática (Karkkainen et al., 2004). Nos 

ratinhos sem VEGF-C as células endoteliais linfáticas iniciam a sua diferenciação, nas veias 

cardinais, mas não migram nem chegam a formar os primeiros sáculos linfáticos. Estes 

resultados demonstram que VEGF-C é, tal como o seu homólogo VEGF-A nas células 

endoteliais sanguíneas, um factor que atrai e estimula a proliferação das células endoteliais 

linfáticas.  A delecção de VEGF-D não afecta o desenvolvimento do sistema linfático, no 

entanto se a proteína VEGF-D for adicionada aos embriões VEGF-C-/- existe uma recuperação 

dos defeitos linfáticos, sugerindo que este ligando poderá desempenhar uma função acessória do 

Figura 1.16 - Representação esquemática da 
estrutura dos vasos linfáticos. Os capilares 
linfáticos não possuem células de suporte (pericitos) 
e possuem microválvulas. Os vasos linfáticos 
maiores e colectores estão revestidos por uma 
membrana basal e algumas células do músculo liso 
possuindo também válvulas que permitem que o 
fluxo linfático só ocorra num sentido. As células 
endoteliais linfáticas estão ligadas ao tecido 
conectivo envolvente através de filamentos de 
ancoragem [Adaptado de Jain, 2003]. 
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ligando principal VEGF-C (Baldwin et al., 2005; Karkkainen et al., 2004).  A delecção de 

VEGFR-3 causa defeitos na remodelação dos vasos sanguíneos antes mesmo do aparecimento 

do sistema linfático, indicando que para além da função linfática terá também um papel 

importante no desenvolvimento do sistema vascular sanguíneo precoce (Dumont et al., 1998).  

Os ligandos VEGF-C e VEGF-D também se podem ligar ao coreceptor Nrp2 que é 

igualmente expresso nos capilares linfáticos (Karkkainen et al., 2001) sendo essencial para o 

desenvolvimento linfático uma vez que ratinhos sem a função de Nrp2 têm hipoplasia linfática. 

Os genes Lyve-1 (lymphatic vessel hyaluronan receptor-1) e Prox1 são expressos por 

um subgrupo de células endoteliais da veia jugular e pensa-se que serão os marcadores das 

células endoteliais precursoras do sistema linfático. Até hoje ainda não foi descoberto o 

mecanismo que regula a expressão polarizada destes dois genes. Estas células endoteliais 

precursoras migram aos 10dpc de modo a formar os primeiros vasos linfáticos (Wigle and 

Oliver, 1999). A delecção de Prox1 leva à completa ausência do sistema linfático (Wigle et al., 

2002). Nestes embriões mutantes as células endoteliais chegam a migrar da veia cardinal para o 

mesênquima mas nunca passam a expressar os marcadores linfáticos. A proteína Lyve-1 é a 

primeira marcadora das células endoteliais linfáticas sendo produzida de forma polarizada nas 

células endoteliais venosas aos 9dpc. No entanto ratinhos sem Lyve-1 têm vasos linfáticos 

normais não se conhecendo por isso a sua função. 

A proteína cinase de tirosina Syk e a proteína adaptadora SLP76 estão envolvidas no 

controle da separação entre os sistemas linfático e sanguíneo. Ratinhos sem a função destes 

genes têm fusões artério-venosas e linfático-venosas anormais. Interessantemente estes genes só 

são expressos pelas células hematopoiéticas sugerindo isto que este tipo de células pode 

contribuir para a separação dos dois sistemas vasculares endoteliais (Abtahian et al., 2003). 

Os receptores das angiopoietinas Tie1 e Tie2 também são expressos pelas células 

endoteliais linfáticas (Saharinen et al., 2005) e de facto ratinhos sem Ang2 têm hipoplasia 

linfática (Gale et al., 2002). Mais recentemente foi também descoberto que Ang1 promove a 

ramificação e a hiperplasia linfática (Tammela et al., 2005b) embora o mecanismo de acção seja 

ainda desconhecido. 

Para além dos capilares linfáticos, durante o remodelamento linfático pós-natal é 

necessária a formação de vasos linfáticos colectores que possuam válvulas e sejam revestidos 

por células do músculo liso. Ratinhos que expressam uma forma mutada da proteína ephrin-B2 

em que não existe o domínio C-terminal necessário para a ligação de proteínas com um domínio 

PDZ (necessário para que ocorra parte da sinalização induzida por ephrin-B2), têm uma 

vasculatura sanguínea normal mas apresentam defeitos na remodelação da vasculatura linfática 

pós-natal que se encontra hiperplásica e sem válvulas (Makinen et al., 2005). 

O factor de transcrição Foxc2 está também envolvido na diferenciação entre vasos 

linfáticos capilares e colectores. Ratinhos sem Foxc2 têm, anormalmente, componentes da 
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membrana basal e células do músculo liso nos capilares e os vasos colectores não têm válvulas 

(Petrova et al., 2004).  

Tal como os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos estão envolvidos na disseminação dos 

tumores pelo organismo embora, ao contrário dos primeiros, não sejam importantes para o 

crescimento do próprio tumor. A ocorrência de tumores nos nódulos linfáticos locais é um dos 

factores de prognóstico mais importantes (Pepper, 2001). De um único nódulo inicial o tumor 

pode depois disseminar-se para outros nódulos e mais tarde para todo o organismo. Alguns 

estudos indicam que a estimulação do crescimento e ramificação dos vasos linfáticos por parte 

dos factores de crescimento VEGF-C/D, produzidos pelas células tumorais ou inflamatórias, 

pode aumentar a metastização linfática (Stacker et al., 2002). Deste modo a inibição selectiva de 

alguns factores pro-linfáticos pode no futuro revelar-se uma boa estratégia para impedir a 

disseminação tumoral. 

 

1.4 IMPORTÂNCIA TERAPÊUTICA DO ESTUDO DA ANGIOGÉNESE 

 

Os primeiros investigadores na área da angiogénese observaram há mais de um século 

que o crescimento de tumores é frequentemente acompanhado por um aumento na 

vascularização. Em 1939 foi proposto a existência de um factor derivado do tumor que 

estimulava a formação de vasos sanguíneos em tumores transplantados (Ide et al., 1939). Estes 

mesmos autores propunham que este factor poderia ser responsável pela neovascularização e 

portanto pela entrega de nutrientes ao tumor em crescimento. Em 1971, Folkman colocou a 

hipótese de que a inibição da angiogénese poderia ser uma estratégia eficaz para tratar o cancro 

e a partir daí começou uma extensa procura de factores angiogénicos ou anti-angiogénicos. Esta 

investigação resultou na identificação de diversos reguladores da angiogénese, alguns dos quais 

foram usados como alvos terapêuticos. Apesar de no início terem surgido alguns resultados 

frustrantes, nos últimos anos tem existido um progresso significativo no tratamento do cancro 

com recurso a terapias anti-angiogénicas. 

Em Fevereiro de 2004 foi aprovado nos Estados Unidos o uso do anticorpo monoclonal 

anti-VEGF-A (bevacizumab, nome comercial – Avastin (Genentech)) para o tratamento do 

cancro colorectal em combinação com quimioterapia. Esta aprovação teve como base um 

aumento médio no tempo de sobrevida de 15,6 meses para 20,3 meses (Hurwitz et al., 2004). 

No entanto diferentes pacientes reagem de uma forma diferente ao tratamento e embora a 

diferença na média possa não ser muito significativa alguns deles tiveram de facto um aumento 

muito significativo no tempo de vida. Em alguns pacientes (2%) ocorreram efeitos secundários 

graves, havendo por isso necessidade não só de encontrar terapias alternativas como também de 

se fazer estudos mais detalhados para identificar os pacientes que irão responder melhor ao 

tratamento. Actualmente o mesmo anticorpo está a ser testado (Fase III) no tratamento de outros 



 

 53

tipos de cancro como o do pulmão, do rim e da mama. Em Dezembro de 2004 foi também 

aprovado o uso de pegaptinib, um aptâmero que bloqueia a isoforma VEGF165 e que é usado 

para o tratamento de uma das formas de degeneração macular relacionada com a idade 

(Gragoudas et al., 2004). Para além destes estão a ser testados inibidores do receptor PDGFR , 

das cinases de tirosina (afecta células endoteliais e tumorais; Sorafenib (Bayer e Onyx) ou 

Sutent (Pfizer)), dos receptores de VEGF (Vatalanib (Novartis e Schering AG)) dos receptores 

integrin, metaloproteases, etc. Para uma lista detalhada e actualizada consultar o site 

http://www.cancer.gov/clinicaltrials/developments/anti-angio-table.   

Apesar dos avanços significativos dos últimos anos que se irão traduzir mais tarde 

noutras estratégias terapêuticas ainda faltam resolver muitas questões para que a terapia anti-

angiogénica possa fazer contribuições significativas, nomeadamente conhecer melhor os 

mecanismos de resistência dos tumores aos tratamentos. O mecanismo mais aceite de resistência 

a terapias anti-angiogénicas consiste na selecção e crescimento de células tumorais específicas 

(com alguma mutação que lhes confere vantagem) que são mais resistentes à hipóxia e que por 

isso são menos dependentes da angiogénese (Yu et al., 2002). 

A evidência dos estudos pré-clínicos mostram que a terapia contra o cancro terá de ser 

combinatória de modo a afectar simultaneamente várias vias. Resultados recentes mostram que 

combinar agentes anti-angiogénicos com agentes citotóxicos ou com radioterapia resulta em 

efeitos anti-tumorais aditivos ou mesmo sinérgicos (Gasparini et al., 2005).  

Para além das terapias anti-angiogénicas em algumas doenças também é útil 

desenvolver uma terapia pró-angiogénica, de modo a formarem-se vasos onde eles fazem falta. 

Diversos factores angiogénicos já foram testados em pacientes com isquémia do miocárdio ou 

periférica mas os resultados não foram muito animadores. O consenso actual é que a formação 

de novos vasos representa um desafio ainda maior que a inibição do seu crescimento pois 

envolve a coordenação espacial e temporal de uma grande diversidade de factores, que são 

difíceis de fornecer numa única mistura, sendo o seu custo também superior. Estudos mais 

recentes sugerem que o uso de um estimulador angiogénico generalista como Hif (Hypoxia 

inducible factor) apresenta vantagens relativamente ao uso de apenas alguns factores 

angiogénicos (Heinl-Green et al., 2005).  

O desafio para o futuro é assim o de conhecer as vias angiogénicas com grande detalhe 

e de uma forma mais abrangente de modo a que este progresso científico possa ser convertido 

em terapias eficazes e seguras. 
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CAPÍTULO 2 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAIS 

 

2.1.1 Material biológico 

 

Estirpes Bacterianas 

 

 Na amplificação de plasmídios foi usada E. coli DH5  (Gibco) com o genótipo: F- , 

80dlacZ M15, (lacZYA – arg F)U169, deoR, recA1, endA1, hsdR17 (rk
-, mk

+), supE44, thi-

1, gyrA96, relA1. Para testar a funcionalidade dos locais loxP do vector de delecção condicional 

do gene Dll4 usou-se as bactérias BNN132 da estirpe E. Coli que expressam a enzima Cre.  

       

Células Estaminais Embrionárias 

 

 Células estaminais embrionárias da linha R1, derivadas a partir de blastocistos 

resultantes da primeira geração de cruzamentos de ratinhos da estirpe 129/Svj com ratinhos da 

estirpe 129/Sv-CP. Esta linha de células foi estabelecida pelo Dr. Andras Nagy em 1991. Estas 

células foram transfectadas com o vector de delecção condicional do gene Dll4. 

 

Animais 

 

Todos os animais usados neste trabalho foram mantidos no biotério da Faculdade de 

Medicina Veterinária de Lisboa com luz e temperatura controlada e com comida e água ad 

libitum. O autor (acreditado pela FELASA – Categoria C) foi o responsável pela manutenção, 

genotipagem e orientação dos cruzamentos das diversas colónias de ratinhos usadas de acordo 

com os regulamentos comunitários e nacionais (Directiva UE - EC86/609). Só uma pequena 

parte dos embriões usados neste estudo foram obtidos por cruzamentos de ratinhos no Samuel 

Lunenfeld Research Institute (SLRI) em Toronto no Canadá.  

Os ratinhos quimera resultantes da agregação de células estaminais embrionárias R1 

(com o gene Dll4 delectado) com embriões (8 células) da estirpe ICR (CD1); foram produzidos 

pelo Dr. Masanori Hirashima e técnicos do laboratório da Prof. Janet Rossant. Esses machos 

foram cruzados com fêmeas ICR (dos laboratórios Charles River – EUA, também designadas 
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por CD1 – Harlan Ibérica) no SLRI para transmitir à descendência o alelo mutado. Uma parte 

dos descendentes foram enviados para o nosso laboratório, tendo-se depois amplificado a 

colónia através do cruzamento desses ratinhos com ratinhos CD1 (Harlan Ibérica) e ICR do 

SLRI (Charles River). As quimeras com transmissão do alelo delectado do gene Dll4 foram 

também cruzadas com ratinhos fêmea 129/Sv-CP de modo a testar a transmissão do alelo 

delectado neste fundo genético. Mais tarde alguns descendentes de 3ª a 6ª geração foram 

também cruzados com fêmeas C57BL/6J e FVB/N (Harlan Ibérica). 

 No nosso laboratório, com acreditação europeia (PT.05.06/TE/PID), foram também 

produzidas pela técnica de agregação de células estaminais com embriões diplóides de 8 células, 

diversas quimeras com alguma contribuição das células estaminais embrionárias modificadas, 

em que os três primeiros exões de um dos alelos do gene Dll4 estão flanqueados por dois locais 

loxP. Estas quimeras foram depois cruzadas com fêmeas ou machos CD1 (ICR) de modo a 

tentar transmitir à descendência o alelo mutado. 

 

Embriões 

 

Todos os embriões e animais dissecados derivam das várias gerações desenvolvidas a 

partir dos cruzamentos das quimeras com fêmeas da estirpe ICR (CD1). O desenvolvimento 

embrionário do ratinho demora cerca de 18 a 19 dias. A determinação da idade dos embriões foi 

feita tendo em conta que a cópula ocorre por volta das 0h00 num ciclo nocturno entre as 18h00 

e as 6h00. Considerou-se então que os embriões têm 0,5 dias pós coito (dpc) às 12h00 do dia em 

que são visualizadas secreções secas do macho na vagina das fêmeas. Devido à variabilidade do 

estadio embrionário, que ocorre muito frequentemente nas primeiras etapas do 

desenvolvimento, utilizaram-se critérios adicionais de datação de carácter morfológico, 

nomeadamente o número de pares de sómitos (para embriões até 9.5 dpc) e o desenvolvimento 

dos membros anteriores e posteriores (para embriões com mais de 10.5 dpc). 

 

Ovários 

 

Os ovários foram recolhidos de fêmeas da estirpe não-consanguínea CD1 (Harlan 

Ibérica), com cerca de 2 meses de idade, após a determinação precisa da fase do ciclo éstrico 

em que se encontravam. Para induzir o ciclo, fêmeas CD1 foram colocadas em caixas com a 

cama usada de machos da mesma estirpe. 
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2.1.2  Plasmídeos e oligonucleótidos 

 

Tabela 2.1 - Plasmídeos usados para a produção de sondas 

 

Sonda 
Plasmídio com o cDNA 
Gentilmente cedido por: 

Fragmento clonado 
Enzima de restrição e 

polimerização 

Dll4 - Todo o cDNA 
EcoRV 

RNA polimerase T3  

Dll1 Domingos Henrique 
0,7kb do cDNA de Delta1 (Dll1), que 

inclui o domínio DSL e os 2 primeiros 
EGF-like repeats 

EcoRV 
RNA polimerase T3 

Dll3 Domingos Henrique Todo o cDNA 
NotI 

RNA polimerase T7 

Notch1 Domingos Henrique 
1,4kb do cDNA de Notch1, que inclui o 

domínio NLR e parte dos motivos cdc10 
ApaI/EcoRI 

RNA polimerase SP6 

Notch4 Janet Rossant 
1kb do cDNA de Notch4 que inclui 9 

EGF like repeats 
SmaI 

RNA polimerase T3  

Efnb2 Janet Rossant 700pb  
XbaI 

RNA polimerase T7 

EphB4 Alexandre Trindade 1kb 
SalI 

RNA polimerase T7 

Hey1 Dr. Deepak Srivastava Todo o cDNA 
EcoRV 

RNA polimerase T6 

Hey2 Dr. Deepak Srivastava Todo o cDNA 
EcoRV 

RNA polimerase T6 
Hes1 Domingos Henrique Todo o cDNA RNA Polimerase T3 

Hes5 Domingos Henrique Todo o cDNA 
HindIII 

RNA Polimerase T3 

Cx37 Janet Rossant 978pb 
SpeI 

RNA polimerase T7 

Alk1 Janet Rossant Todo o cDNA 
SalI 

RNA polimerase T7 

VEGF Janet Rossant 1kb do cDNA 
XhoI 

RNA polymerase T7 

VEGFR-1 Domingos Henrique 
1,6kb do domínio extracelular (Fong et 

al 1996) 
NotI 

RNA Polimerase T3 

VEGFR-2 Janet Rossant 
750pb do cDNA de VEGFR-2 que inclui 
a região do cDNA 1958 a 2682 
      (Yamaguchi et al, 1993) 

XbaI 
RNA Polimerase SP6 

 

Tabela 2.2 - Oligonucleótidos sintéticos (Primers) utilizados  

 

Primers Sequência 5’  3’ Objectivo 

D4-S3 (P1) GGGGAATCAGCTTTTCAGGAA 

D4-A1 (P2) CGAACTCCTGCAGCCGCAGCT 

D4-lacZ2 (P3) ACGACGTTGTAAAACGAC 

Genotipagem da linha de ratinhos 
com delecção dos três primeiros 

exões do gene Dll4. 

CKO-5´-F ACCCAAGTCAAAATATCAGACCAT 

CKO-5´2-F GGGGAGAGTGACCGTGAGT 

CKO-LoxP1-R TTGCGGAACCCTTAATATAACTTC 

CKO-UTR1-R GGACTCCGAATCTGCTTGTTAG 

CKO-UTR2-R CTGGAAGTGCTTAAGGCAAATG 

 
Genotipagem da linha de ratinhos 

com os três primeiros exões do 
gene Dll4 flanqueado pelos locais 

loxP. 
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T3 AT TAA CCC TCA CTA AAG GG 

Promotor 1 GATGAGGATATGGAGACCAA 

Promotor 2 CTGGACCATTCGGGAACCAC 

Promotor 3 GTGCTGGGACTGTAGCCACT 

Promotor 4 CCCCCAAAACTGGGAGAAG 

Promotor 5 CCC ACC  TCT  CTT TCG AAC CT 

Primer Xho/Eco 1500 1 TGGATTACCTACCGAGGCAT 

Primer Xho/Eco 1500 2 GCCCCGGCTGAGCCTGACCG 

Primer Xho/Eco 1500 3 AGATTAATTAAACAGGCTGC 

Primer Xho/Eco 1500 4 TTGGGGACGCAGGCTTGG 

Primer Xho/Eco 1500 5 CTTCCTGTATTTTACACC 

Primer LoxP 2 ATAACTTCGTATAGCATACA 

Primer PGK-Neo 1 TCTTCGTCCAGATCATCCTG 

Primer PGK-Neo 2 CCTTCCCAGCCTCTGAGCCC 

Primer PGK-Neo 3 GCTGGCAACTAGAAGGCA 

Primer PGK-Neo 4 AGAACGGAGCCGGTTGGC 

Primer R1/R1 2300 1 ACACCCAGGGAGACTAAGTA 

Primer R1/R1 2300 2 CCTCCGCAGTGCTTAAGCCT 

Primer R1/Bam 3800 1 AATACAGGGTGATCTTGAGT 

Primer R1/Bam 3800 2 GACCTCATTCCCTTCACCCG 

Primer R1/Bam 3800 3 GTCTGCAACTGTCCTTATGG 

Primer R1/Bam 3800 4 CCTCATACATCCTTGTCC 

Primer Fim homol CTCCCGAGTGCTGGGATTAA 

Primer TK 1 CTCGCCGGCAGCAAGAAGCC 

Primer TK 2 GACCGCCTGGCCAAACGCCA 

Primer TK 3 GGCCCTCACCCTCATCTT 

 
 
 

Sequenciação do vector de delecção 
condicional do gene Dll4 

 

Bactin – F TGTTACCAACTGGGACGACA 

Bactin – R GGGGTGTTGAAGGTCTCAAA 

Dll4 – F GGAACCTTCTCACTCAACATCC 

Dll4 – R CTCGTCTGTTCGCCAAATCT 

VEGFR-2 – F GGCGGTGGTGACAGTATCTT 

VEGFR-2 – R GAGGCGATGAATGGTGATCT 

VEGFR1 – F GACCCTCTTTTGGCTCCTTC 

VEGFR1 – R CAGTCTCTCCCGTGCAAACT 

VEGFA – F GGAGAGCAGAAGTCCCATGA 

VEGFA – R ACACAGGACGGCTTGAAGAT 

Hey1 – F CACCTGAAAATGCTGCACAC 

Hey1 – R ATGCTCAGATAACGGGCAAC 

Hey2 – F TGCCAAGTTAGAAAAGGCTGA 

Hey2 – R CACTCTCGGAATCCAATGCT 

Primers RT-PCR quantitativo 
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Cx37 – F ACGGTCGTCCCCTCTACCT 

Cx37  - R GTCGAGTGTTCCTGGACCTG 

Endoglin – F CACACCTCCCAAGGACACAT 

Endoglin – R TGGAGTCCCAGAAAGTCAGG 

Robo4 – F CGAGGACGCCATTCTAAAAC 

Robo4 – R CCAATCCCAGCCGACTACTA 

Tie2 – F TGCCTCCAAAGATGATCACA 

Tie2 – R ATGCGGGGCATACTCAATAG 

VE-Cadherin – F CTTCAAGCTGCCAGAAAACC 

VE-Cadherin – R ATTCGGAAGAATTGGCCTCT 

Nrp1 – F AAACCTTGGTGGAATTGCTG 

Nrp1 – R CCCCTTCTCCTTCATATCCTG 

Nrp2 – F  AAGCAAACTCCTTTGGGTCA 

Nrp2 – R CCCTATCACTCCCTCGAACA 

PECAM – F GTGGTCATCGCCACCTTAAT 

PECAM – R GGCTTCCACACTAGGCTCAG 

 

 

 

   Primers RT-PCR quantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Meios de cultura de bactérias e células estaminais embrionárias  

 

Meios de cultura de bactérias:  

LB (Luria Bertani Broth) Preparação comercial: LB Broth Base (Sigma # L-3022), usada a 

20g/l  

LB-agar : Preparação Comercial: (Sigma # L-2897) usado a 35g/l 

LB-agar-Amp : LB-agar contendo 100μg/ml de Ampicilina 
 
TB (Terrific Broth): Preparação comercial: EzmixTM Terrific Broth (Sigma # T-9179), usado a 

47,6g/l com glicerol a 0,8% (p/v)  

SOB :  bactotriptona 2% (p/v), extracto de levedura 5% (p/v), NaCl 10mM, KCl 2,5 mM; o pH 

final deve ser de 6.8-7.2; perfazer o volume com água destilada; esterilizar por autoclavagem; 

adicionar antes de usar MgCl2 20mM esterilizado com um filtro de 0,2μm. 

SOC : igual ao SOB com a excepção de conter 20mM de Glucose. Após autoclavar o SOB 

deixa-se arrefecer até 60ºC e adiciona-se 20ml de uma solução estéril de glucose 1M para 

980ml de meio. 
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 Meio de cultura de células estaminais embrionárias:  

 

 500ml DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle Medium)  (Gibco #41965-039) 

   1%   L-Glutamina 100x    (Gibco #25030-024) 

   1%   Penicilina/Streptomicina  100x   (Gibco #15140-122) 

   1%   Piruvato de Sódio  100mM   (Gibco #11360-039) 

   1%   Aminoácidos não essenciais   100x   (Gibco #11140-035) 

  0,2%  -Mercaptoetanol   (Gibco # 31350-010) 

  15%  Soro (Fetal Bovine Serum)  (Gibco # 16060-044) 

 0,015%  LIF (leukaemia inhibitory factor) 120μg/ml (feita no próprio laboratório)    

 

 2.1.4  Enzimas de restrição e marcador de pesos moleculares 

 

Todas as enzimas de restrição utilizadas neste trabalho são da marca Amersham 

Pharmacia. O marcador de pesos moleculares mais utilizado foi o 1 Kb Plus DNA LadderTM 

(Gibco BRL). Este marcador é adequado para estimar com alta precisão o peso molecular de 

fragmentos de DNAds linear de 100pb a 12 kb.  

 

2.1.5  Soluções e reagentes 

 

Agarose : (Bioline # Bio-41025) 
Ampicilina : Antibiótico usado na selecção dos clones com plasmídeo. Solução stock a 

50mg/ml em água destilada. (Sigma # A-9518) 

Aquatex : Meio de montagem aquoso (Merck 1.08562.0050). 

BBR : “Boehringer Blocking Reagent” ( Boehringer # 760994). É um agente de bloqueio das 

ligações inespecíficas. Dissolver em TBST a 2% (p/v). Aquecer para dissolver, autoclavar e 

guardar a –20ºC. 

BM Purple : mistura comercial usada como substrato para a fosfatase alcalina (Roche # 

1.442.074). 

Cloreto de Lítio 8M: utilizado para parar a  transcrição in vitro. (Sigma # L-7026) 

Clorofórmio : utilizado nas extracções de DNA (Sigma # C-2432) 

DABCO (Sigma D-2522). 
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Denhart´s 50x : Albumina de soro bovino 2% (p/v), FicollTM 2% (p/v), PVP 2% (p/v) (Sigma # 

D-2532). O solvente usado é água miliQ autoclavada. Guardar a – 20ºC. 

DEPC : Dietilpirocarbonato (Sigma # D-5758). É usado para produzir soluções sem actividade 

das RNAses, pois este reagente carboximetila-as. O tratamento da água MiliQ com DEPC fez-se 

adicionando-o numa concentração final de 0,1% (p/v), aquecendo a 37ºC durante 8 horas e 

autoclavando, de modo a remover os resíduos de DEPC (termolábil), uma vez que este reage 

com grupos amina. 

Digoxigenin mix 10x : 10mM de ATP, CTP e GTP, 6,5mM UTP, 3,5mM Dig-UTP (Roche # 

1277073). Guardar em alíquotas a – 20ºC. 

DMSO : “Dimethyl Sulfoxide” (Sigma # D-5879) 

DNA polimerase Taq: (Amersham #270799) 

DNA polimerase Klenow: (Amersham #E2141Y) 

DNA polimerase T4: (Promega #M4211) 

DNA ligase T4: (Promega #M1804) 

DTT : Ditiotreitol (Promega # V 3151) 

EDTA : (Calbiochem # 324503) 

EGTA : (Sigma # E-0396) 

Etanol Absoluto : (Merck # 1.00983.2511) 

Fast Red tablets: (Roche # 1496549) 

Fenol : Clorofórmio : Álcool Isoamílico (25:24:1) : (Amresco # 2810) 

Fluorescein mix 10x: 10mM ATP, 10mM CTP, 10mM GTP, 6.5 MM UTP, 3.5 mM 

fluorescein-12-UTP (Roche #1685619). Guardar em alíquotas a – 20ºC. 

Formamida : (Fluka # 47670) 

FSB : solução utilizada no protocolo de indução de competência de bactérias. Para 1 litro, 

adicionar 10 ml de acetato de potássio 1M pH 7.5; 8,91g MnCl2.4H2O; 1,47g CaCl2.2H2O; 

7,46g KCl; 0,80g Cloreto de HexaminaCobalto e 100ml de Glicerol. Dissolver tudo em 800 ml 

de água miliQ. Ajustar o pH a 6,4 com HCl 0,1N. Ajustar a 1 litro e filtrar a solução. Aliquotar 

em 40 ml e guardar a 4ºC em frascos de cultura.  

Gelatina: (Sigma #G2500) 

Glutaraldeído 25% stock : solução comercial que pode ser guardada à temperatura ambiente 

(Merck # 8.20603.0100) 

IsolectinaB4 biotinilada : (Sigma #L2140) 

LacZ Fix : Solução fixadora contendo 0,2% Glutaraldeído, 5mM EGTA pH 7,3, 100mM 

MgCl2 em tampão fosfato pH 7,3. Deve-se fazer na altura. Não armazenar. 

NaDC : “Sodium deoxycholate” (Sigma # D-6750). Fazer solução a 1% (p/v) e guardar a 4ºC.  

Nonidet P-40 : (Sigma # I-3021). Fazer solução a 2% (v/v) e guardar a 4ºC. 
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NTMT: Tampão alcalino usado na hibridação in situ. NaCl 100mM; Tris 100mM pH 9,5; 

MgCl2 50mM e Tween-20, 0,1% (p/v). Deve ser preparado imediatamente antes de usar, devido 

ao facto de o tampão ser fraco tendendo a solução a acidificar por contacto com o CO2 

atmosférico.  

PBS : “Phosphate Buffered Saline” (Oxoid # BR14) Dissolver uma pastilha por cada 100ml de 

água miliQ e autoclavar a 115ºC durante 20 min. (pH 7,3) 

PFA Fix : Solução fixadora de paraformaldeído (Sigma # P-6148) a 4% (p/v) em PBS. Aquecer 

bem o PBS autoclavado antes de adicionar o PFA. Aliquotar e Guardar a –20ºC.   

PowerSYBRGreen PCR Master Mix : (Applied Biosystems # 4367659) 

Proteinase K : Solução stock a 10mg/ml em Tris 10mM pH 7,8 e glicerol 50% (p/v), 

armazenar em alíquotas a –20ºC. (Boehringer # 1000144) 

PTW : PBS com 0,1 % Tween-20. 

RNA polimerase SP6 : (Promega # P-1085).  

RNA polimerase T3 : (Stratagene # 600111).  

RNA polimerase T7 : (Stratagene # 600123).  

RNAsin : Inibidor de RNAases na transcrição in vitro. (Promega # N-2511) 

SDS : “Sodium Dodecyl Sulfate” (BDH# 442152V) 

Sacarose: (Sigma # S0389) 
Solução Salina 10x : para 1L; dissolver 114g de NaCl, 14,04g de TrisHCl pH 7,5, 1,34g de 

Tris, 7,8g de NaH2PO4, 7,1g de Na2HPO4,  100ml de EDTA 0,5M pH 7,5. Adicionar água 

destilada até perfazer o volume final. 

Solução de Coloração com X-Gal : 1mg/ml X-Gal, 10mM Ferricianida de Potássio (Merck # 

4971) e 10mM Ferrocianida de Potássio (Merck # 4982) em Tampão de Lavagem LacZ. Fazer 

na hora. Proteger da luz. Guardar se necessário a – 20ºC. 

SSC 20x : Solução salina de NaCl  3M e Citrato de Sódio 300mM (Sigma # C-8532) em água 

bidestilada. Acertar pH a 7 com NaOH 10N.  

Soro de ovelha : utilizado na hibridação in situ na solução de bloqueio de ligações inespecíficas 

(Sigma # S-2263). 

Super-Script III First Strand Synthesis Super Mix for qRT-PCR : (Invitrogen # 11752-050) 
Tampão de hibridação para secções: Solução Salina 1x; Formamida desionizada 50% (v/v) 

(Fluka # 47671); Sulfato de Dextrano 10% (p/v) (Sigma # 8906); RNA ribossomal de levedura 

1mg/ml (Boehringer Mannheim # 109223); Denhardt´s 1x. O solvente usado foi água tratada 

com DEPC. 

Tampão de Lavagem LacZ : 0,01% Desoxicolato de Sódio (NaDC), 0,02% Nonidet P-40, 

5mM EGTA e 100mM MgCl2.  

Tampão da Proteinase K 10x : solução com 500mM Tris-Cl pH 7,5 e 50mM EDTA em água 

miliQ autoclavada. 
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Tampão Fosfato 0,1 M: para 1L, colocar 77ml de Na2HPO4 1M e 23ml de NaH2PO4 1M  

acertar até um litro com água miliQ.  

Tampão de Transcrição 5x : 200mM Tris-HCl pH 8, 40mM MgCl2, 100mM DTT, 10mM 

esperma de salmão, 250mM NaCl  (Stratagene). 

TAE 50x : “Tris-acetato”; para um volume final de 1 L, dissolver 242g de base Tris, 57,1ml de 

ácido acético glacial, 100ml de EDTA 0,5M pH 8. Ajustar pH a 7,2 e adicionar água miliQ até 

1L. 

TBST 10x : para um volume final de 100ml, misturar 8 g NaCl; 0,2g KCl; 25ml Tris-HCl 1M 

pH 7,5; 10ml Tween-20 10%. 

TENS : 50mM Tris pH=8, 100mM EDTA, 100mM NaCl e 1%SDS em água destilada estéril.  

Tripsina-EDTA :  (Gibco # 25200-056) 

Tween-20 : (Sigma # P-9416) 

X-Gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil- -D-galactopyranoside; Solução stock a 2% (p/v) em 

dimetilformamida (DMF). (Biolyne # 37035) 

 

2.1.6  Kits comerciais 

 

Para a extracção de DNA plasmídico em pequena (Mini) escala recorreu-se ao kit 

comercial Wizzard  Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega # A1460). Para 

extrair DNA plasmídico em grande escala para electroporar células estaminais embrionárias 

usou-se o Plasmid Maxi kit (Qiagen # 12162). Para extrair e purificar fragmentos de DNA de 

géis de agarose usou-se o Gel Extraction kit QIAquick (Qiagen # 28704). Para extrair DNA 

genómico de qualidade de células estaminais embrionárias de modo a fazer-se hibridação 

Southern usou-se o DNeasy tissue kit (Qiagen # 69504) ou o Wizard Genomic DNA purification 

kit (Promega # A1120). Para extrair RNA total de retinas ou embriões usou-se o RNeasy Mini 

kit (Qiagen # 74104). Para produzir cDNA usou-se o SuperScript™ III First-Strand Synthesis 

SuperMix for qRT-PCR (Invitrogen #11752-050). Para detectar células em apoptose, em 

criosecções, utilizou-se o In situ cell death detection system, fluorescein (Roche # 

11684795910). Para fazer a coloração da citologia vaginal utilizou-se o kit de coloração para 

esfregaços de sangue (Merck # 1.11661.0001). Para obter mais sinal na revelação de 

imunohistoquímica com anticorpos acoplados a HRP (Horse Radish Peroxidase) usou-se o 

Peroxidase substrate kit (Vector # SK-4100). Para amplificar o sinal nas in situs duplas usou-se 

o TSA-Plus Fluorescein System (Perkin Elmer LAS # NEL741). 
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2.1.7 Anticorpos 

 

Tabela 2.3 - Anticorpos primários e secundários usados 

 

Anticorpos Primários Diluição usada Companhia Referência 

Rat-anti-mPECAM1 (CD31)      

Monoclonal 
1:200 BD Pharmingen # 557355 

Rabbit-anti- -galactosidase    

Policlonal 
1:1000 Abcam Ab616 

Mouse-anti-SMA     Monoclonal 1:100 Sigma # A5228 

Goat-anti-mEphB4 1:50 R&D systems #AF446 

Goat-anti-VEGFR2 1:100 R&D systems #AF644 

Mouse-anti-BRDU  Monoclonal 1:1000 Sigma # B2531 

Anti-Digoxigenin- AP conjugated 1:2000 Roche # 1093274 

Anti-Fluorescein-POD conjugated 1:100 Roche # 1426346 

Rabbit-anti-fibronectin 1:50 Sigma # F3648 

Anticorpos Secundários Diluição usada Companhia Referência 

Goat-anti-rat Ig HRP conjugated 
1:100 (secções) 

1:500 (embriões) 
BD Pharmingen # 554017 

Anticorpos secundários fluorescents 

1:400 (secções) 

1:600 (embriões) 

 

Molecular Probes 

(Invitrogen) 
 

 

 

2.2  MÉTODOS 

 

2.2.1 Técnicas de biologia molecular 

 

2.2.1.1 Preparação de bactérias Escherichia coli competentes e ultra-competentes 

 

Para poderem ser transformadas, interiorizando os plasmídeos de interesse, é necessário 

que as bactérias estejam competentes a incorporar esse DNA estranho. 

Um dos métodos de tornar células competentes é o tratamento com soluções frias de 

catiões di- e multi-valentes na fase de crescimento exponencial precoce (Hanahan, 1983). O 

mecanismo de entrada do DNA nas células não é ainda bem conhecido, mas supõe-se que os 

catiões presentes nas soluções de competência formem complexos com os fosfolípidos das 
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biomembranas que são negativamente carregados, neutralizando assim parte dessas cargas, o 

que facilitará a entrada da molécula de DNAds, que é carregada negativamente devido ao seu 

esqueleto fosfatado. 

O grau de competência das bactérias depende bastante das condições de armazenamento 

antes e depois de serem tornadas competentes. Para iniciar o protocolo de indução de 

competência fez-se um riscado numa placa de LB agar a partir de um stock de E. coli DH5  e 

deixou-se a incubar durante a noite a 37ºC. No dia seguinte transferiram-se 4 ou 5 colónias bem 

isoladas (cada uma com 1-2 mm), para 1mL de SOB. Em seguida dispersou-se as colónias 

vortexando a baixa velocidade ou pipetando cuidadosamente. Esta suspensão foi então diluída  

em 50mL de SOB num Erlenmeyer de 1L (para garantir o arejamento). Colocou-se o 

Erlenmeyer numa incubadora orbital a 37ºC e 200rpm até a cultura atingir uma A600 entre 0,4 e 

0,6, altura em que a cultura atinge a fase exponencial de crescimento. 

A partir deste ponto é essencial manter as bactérias, soluções, e todo o material de vidro 

e plástico no gelo, para garantir a melhor eficiência no processo. 

Após atingirem a fase exponencial de crescimento, as bactérias foram transferidas para 

um tubo de polipropileno de 50mL e colocadas no gelo para arrefecerem. Ao fim de 10 minutos 

a cultura foi centrifugada a 400rpm durante 10 minutos a 4ºC. Removeu-se o sobrenadante e 

deixou-se o tubo numa posição invertida durante 1 minuto para garantir o escorrimento de todo 

o meio. O pellet foi ressuspendido em 20mL de FSB frio tendo sido colocada em gelo durante 

10 minutos. Em seguida voltou-se a centrifugar a suspensão celular nas mesmas condições que 

anteriormente. Removeu-se o sobrenadante e deixou-se escorrer os restos de FSB. Depois 

ressuspendeu-se o pellet em 4mL de FSB e adicionou-se 140μL de DMSO (agente 

crioprotector). Agitou-se gentilmente a suspensão e guardou-se no gelo durante 15minutos. 

Adicionou-se 140μL de DMSO pela segunda vez e voltou-se a agitar gentilmente a suspensão. 

Depois guardou-se a suspensão no gelo durante 15 minutos. Em seguida colocaram-se alíquotas 

de 100μL em tubos eppendorf previamente arrefecidos. Estes foram então congelados 

rapidamente por imersão em azoto líquido e guardados no congelador a -80ºC. 

A eficiência deste método foi estimada pela avaliação da eficiência de transformação, 

em que se contabiliza o número de CFU (unidades formadoras de colónias) que crescem em 

meio selectivo (suplementado com ampicilina) após um processo de transformação com DNA 

plasmídico (que contém o gene de resistência à ampicilina). Esta metodologia permitiu a 

obtenção de bactérias com uma competência da ordem de 1x105/μg de DNA. 

Como se realizaram algumas clonagens difíceis (ligações de vários fragmentos com 

extremidades cegas e de grandes dimensões) em que o número de moléculas pretendidas em 

solução é muito baixo e o seu tamanho é elevado, tiveram de se usar também bactérias com um 

grau de competência superior pois a eficiência de transformação diminui linearmente com o 

aumento do tamanho do plasmídeo. A preparação de bactérias com um grau de competência 
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superior fez-se segundo um protocolo baseado num outro desenvolvido por Inoue em 1990. O 

crescimento das bactérias foi feito a 19ºC, com agitação, até uma densidade óptica a 600nm de 

0,5 (normalmente demora 1 dia e meio se se picarem 10 colónias para um volume de 250ml de 

SOB, crescidas durante a noite anterior, de uma placa com LB-agar). Após atingida a densidade 

pretendida, colocou-se as bactérias no gelo durante 10 minutos. Centrifugou-se 10 min a 4000 

rpm a 4ºC. Ressuspendeu-se, com muito cuidado, as células em 80ml de TB gelado e colocou-se 

mais 10 minutos no gelo. Voltou-se a centrifugar a 4000 rpm por 10 minutos a 4ºC e 

ressuspendeu-se as células em 20ml de TB gelado e 1,4ml de DMSO. Esta mistura foi depois 

aliquotada em porções de 100ul, no gelo, e colocada a -70ºC. 

 

2.2.1.2 Transformação de bactérias 

 

A transformação de bactérias E. coli DH5  com os diferentes plasmídeos ou misturas 

de ligação fez-se pelo método do choque térmico a 42ºC. Para tal adicionou-se 10ng de DNA 

plasmídico (ou 5ul de uma mistura de ligação) a alíquotas de 100μL de bactérias competentes 

ou ultracompetentes, recentemente descongeladas (a descongelação deve ser lenta e efectuada 

no gelo). Após a adição dos plasmídios, estas foram incubadas em gelo durante 30 minutos e em 

seguida colocadas num banho-maria a  42ºC durante 45 segundos, o que permite a entrada do 

DNA plasmídico nas células bacterianas. Em seguida foram colocadas no gelo durante 3 

minutos. Findo este tempo, adicionou-se 900μL de SOC e incubou-se com agitação a 37ºC e 

200rpm durante 45 minutos. Este período tem por objectivo permitir às bactérias recém 

transformadas começarem a expressar o gene que confere resistência à ampicilina, que funciona 

como marca de selecção. No final desse período plaqueou-se 100 a 200μL da mistura de 

transformação em placas de LB agar suplementado  com ampicilina numa concentração final de 

100μg/mL, de modo a permitir a selecção dos clones transformantes. No caso de se pretender 

aumentar o número de clones transformantes, centrifugou-se a cultura, removeu-se 800ul do 

meio e ressuspendeu-se as bactérias nos 200ul restantes. As placas foram incubadas a 37ºC 

durante a noite. 

Os clones contendo os plasmídeos de interesse foram guardados a curto prazo (até 3 

semanas) em placas LB-Amp a 4ºC e para guardar a longo prazo foram amplificados em cultura 

e depois de se adicionar glicerol (concentração final 5%) colocaram-se a –70ºC. 
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2.2.1.3  Extracção e purificação de DNA plasmídico 

 

A extracção de DNA plasmídico em pequena (mini) e larga (maxi) escala foi feita 

recorrendo aos protocolos dos kits comerciais Wizzard  Plus SV Minipreps DNA Purification 

System (Promega) e Plasmid Maxi kit (Qiagen).  

As mini-preparações foram realizadas a partir de 1,5 ou 3 ml de meio contendo um 

clone de bactérias crescido durante a noite em LB com ampicilina a 100μg/ml a 37ºC num 

agitador orbital a 200rpm. Para as maxi-preparações fez-se primeiro uma pré-incubação de um 

colónia de bactérias contendo o plasmídio de interesse. Esta pré-incubação foi feita em 2ml de 

meio LB com 50 g/ml de ampicilina e depois de 8 horas de incubação a 37ºC diluiu-se (1:500) 

esta mistura em LB com 100 g/ml de ampicilina e incubou-se a 300rpm durante 16 horas. 

No caso de se pretender purificar o DNA de digestões enzimáticas ou de outros 

contaminantes celulares, fez-se também algumas vezes purificações do DNA com fenol e 

clorofórmio de acordo com o descrito (Sambrook and Russell, 2001). 

 

2.2.1.4 Quantificação do DNA e RNA 

 

A concentração de DNA e RNA foi medida num espectrofotómetro Ultrospec 3100 Pro 

da Biochrom. Uma unidade de absorvância a 260nm corresponde a 50μg/ml de DNAds e a 

35ug/ml de RNAss. A pureza da preparação foi estimada pela razão A260/A280. No caso de 

uma solução com DNA a razão deve ser pelo menos 1.8, para termos uma eficaz remoção de 

contaminantes (sais e proteínas) durante o processo. No caso do RNA deve ser 2.0. 

 

2.2.1.5 Electroforese de DNA e RNA em gel de agarose 

 

 A electroforese em géis de agarose é um dos métodos utilizados com maior frequência 

para separar e identificar fragmentos de DNA, sendo muito simples e rápido. A electroforese 

consiste na aplicação de um campo eléctrico à matriz de agarose onde se encontram as 

moléculas de DNA, que a um pH ligeiramente alcalino têm uma carga global negativa devido 

aos seus grupos fosfatos, migrando por isso na direcção do polo positivo. A velocidade de 

migração é inversamente proporcional ao logaritmo decimal do número de pares de bases, 

sendo tanto maior quanto menor for o tamanho da molécula. Deste modo a separação das 

moléculas de DNA é feita com base no seu peso ou tamanho molecular. A concentração do gel 

de agarose utilizada dependeu do tamanho das moléculas que pretendíamos separar. No caso de 
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se querer separar moléculas pequenas (menos de 400pb) utilizou-se géis mais concentrados com 

1,4 a 2% de agarose (menor porosidade) e no caso de moléculas grandes (mais de 10kb) usou-se 

géis com 0,7% de agarose. Para as separações mais usuais (500pb-10kb) fez-se géis com 0,9% 

de agarose em tampão TAE. 

Para determinar ao certo o tamanho das moléculas utilizaram-se marcadores de pesos 

moleculares comerciais que possuem um conjunto de fragmentos de DNA de dimensão 

conhecida. O marcador de pesos moleculares mais usado foi o 1kb plus DNA Ladder 

(GibcoBRL) que possui 20 conjuntos de fragmentos de DNA com pesos entre os 100pb e os 

12.000pb. Para controlar a frente de migração e conferir densidade ao DNA usou-se um tampão 

com azul de bromofenol e glicerol. A visualização dos fragmentos de DNA separados foi feita 

recorrendo à utilização do brometo de etídio que se intercala no DNA e emite luz quando sob 

iluminação ultravioleta. A concentração de brometo de etídio utilizada nos géis foi de 0,5μg/ml.  

No caso da avaliação do resultado da transcrição in vitro utilizaram-se as mesmas 

condições, tendo sido o RNA desnaturado a 70ºC durante 10 min antes da sua aplicação no gel. 

Note-se que neste caso não se pretendia ficar a saber o tamanho da sonda só ter uma ideia da sua 

concentração e qualidade. Para determinar o tamanho da sonda teria-se que realizar uma 

electroforese em gel com formaldeído e usar um marcador para RNA. 

 

 

2.2.1.6 Purificação de fragmentos de DNA de um gel de agarose 

 

Depois de se realizar a electroforese do DNA em gel de agarose, passou-se o gel por 

água destilada, para remover eventuais moléculas contaminantes que se encontrem no tampão 

TAE usado na electroforese. Colocou-se o gel num trans-iluminador, que emite radiação 

ultravioleta, e seguindo todos os procedimentos de segurança cortou-se o gel em torno do 

fragmento de interesse. O transiluminador foi usado sempre em baixa potência e durante pouco 

tempo para minimizar o estabelecimento de dímeros de pirimidina, mutações no DNA. As 

porções de gel com o fragmento de DNA foram pesadas e depois extraiu-se o DNA recorrendo 

ao Gel Extraction Kit (Qiagen). 
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2.2.1.7  Restrição e ligação do DNA 

 

A restrição enzimática do DNA foi feita em diversas condições, dependendo do que se 

pretendia. Na maior parte dos casos a digestão de 0,5 a 1 g de DNA foi feita durante 1 hora e 

30 minutos com 5-10 unidades de enzima no respectivo tampão de reacção. O volume de 

enzima na reacção nunca excedeu 10% do volume total da mistura.  

As reacções de ligação de fragmentos com extremidades cegas ou coesivas foram feitas 

num volume final de 10 l e em todos os casos usou-se 1 unidade da enzima DNA ligase do 

bacteriófago T4 (Promega) e o tampão correspondente. As reacções foram preparadas e 

incubadas de acordo com as instrucções do fabricante da enzima e tampão. 

 

 

2.2.1.8 Criação de extremidades cegas 

 

Para gerar extremidades cegas em fragmentos com extremidades 3´ recuadas usou-se a 

enzima fragmento Klenow da polimerase de DNA I (Amersham). Para gerar extremidades cegas 

em fragmentos com extremidades 5´ recuadas usou-se a polimerase de DNA do fago T4 

(Promega). Em ambos os casos seguiram-se as instrucções dos fabricantes. 

 

 

2.2.1.9 Síntese de sondas de RNA antisense marcadas com digoxigenina e 

fluoresceína 

 

As sondas utilizadas na hibridação in situ podem ser de DNA ou RNA, tendo sido 

utilizadas neste trabalho apenas sondas de RNA. Para obter estas sondas é necessário ter uma 

sequência nucleotídica de DNA, complementar do RNAm do gene de interesse, clonada num 

plasmídio com um promotor (reconhecível por uma RNA polimerase) a 3’ e um local de 

linearização (local de restrição único) a 5’ dessa sequência de modo a permitir, por transcrição 

in vitro, a síntese de uma molécula de RNA complementar à molécula expressa in vivo. 

A escolha do tamanho do cDNA (sonda) é importante para a intensidade do sinal 

obtido. Sondas muito pequenas (menores que 100 b) originam sinais muito fracos. Sondas muito 

grandes (maiores que 3kb) têm dificuldade em penetrar nos tecidos, o que também origina sinais 

fracos (Wilkinson, 1998). As sondas não devem conter sequências correspondentes à zona 

terminal, não traduzida, dos RNAm´s, uma vez que estas são de acesso mais dificil devido à sua 

maior renaturação, no interior celular. No caso de se querer detectar RNAm´s de membros de 
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famílias com grande conservação é necessário incluir na sequência da sonda regiões 

divergentes. 

A produção de sondas não radioactivas (marcadas com digoxigenina ou fluoresceína) 

apresenta algumas vantagens relativamente ao uso de sondas radioactivas e por isso só se 

usaram neste trabalho as primeiras. A principal vantagem tem a ver com a maior segurança do 

processo para o operador e para o meio ambiente. Por outro lado o sinal obtido apresenta uma 

resolução ao nível unicelular, o que não acontece com o sinal emitido pelas sondas radioactivas.  

As sondas foram sintetizadas, segundo um protocolo do Prof. Domingos Henrique, num 

volume reaccional de 25μl que continha: 1μg de DNA molde linearizado; 5μl de Tampão de 

Transcrição 5 x (Stratagene); 1μl DTT 0,75M; 2,5μl Digoxigenin (DIG-11-UTP) dNTP mix 10x 

ou fluorescein (Fluo-12-UTP) dNTP mix 10x; 1μl de RNAsin 40 U/μl; 20 U da RNA 

polimerase apropriada e o volume restante de água tratada com DEPC.  

O agente redutor ditiotreitol (DTT) sendo um estabilizador de ligações persulfureto 

nestas proteínas é essencial à sua actividade numa concentração de 30mM. A RNAsina é uma 

proteína derivada da placenta humana que inibe as RNAases eucarióticas. 

A reacção de síntese decorreu a 37ºC durante 2 horas e meia, ocorrendo em média a 

incorporação nas cadeias de RNA nascentes de 1 nucleótido Dig-11-UTP de 20 a 25 

nucleótidos. Após esse período de tempo parou-se a reacção e precipitou-se os transcritos 

adicionando-se ao volume de reacção 20,5 μl de água tratada com DEPC; 2μl de EDTA 0,5M 

pH=8; 2,5μl LiCl 8M e 150μl de Etanol 100%. De seguida a mistura foi colocada a  –20ºC 

durante 1 hora. O EDTA quelata os iões Mg2+ do tampão de transcrição inibindo o 

funcionamento da RNA polimerase. O LiCl e o Etanol permitem a precipitação do RNA 

transcrito ficando os ribonucleótidos não incorporados em solução. De seguida centrifugou-se a 

13000rpm durante 20min, lavando-se o pellet de RNA com Etanol 70% e ressuspendendo-o em 

100μl de EDTA 10mM. Depois quantificou-se o produto da transcrição in vitro desnaturando 

(2μl) a 70ºC durante 10 min e correndo um gel juntamente com uma amostra de concentração 

conhecida. A sonda assim produzida pode ser guardada a –20ºC durante anos. 

 

2.2.1.10 Extracção de RNA total e síntese de cDNA  

 

A extracção de RNA total de retinas ou de embriões foi feita com o Rneasy Mini Kit 

(Qiagen) de acordo com as instrucções do fabricante. A síntese de cDNA a partir deste RNA 

total foi feita usando o kit SuperScript
®
 III First-Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR 

(Invitrogen). A quantidade de RNA total usada por reacção de síntese de cDNA foi quase 

sempre 500ng. Este kit contém a enzima transcriptase reversa, uma enzima inibidora de 

RNAses, oligo-dTs, hexameros aleatórios e o respectivo tampão de reacção. Para além de seguir 
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o que vem nas instrucções do kit coloquei mais 1ul de uma mistura de primers reversos (a 0,1 

M) de forma a ter uma maior robustez na amplificação dos RNAm dos genes pretendidos. 

Depois de produzido o cDNA diluí-o 1:10 em água e foi desta mistura que fiz as reacções de 

PCR quantitativo. 

 

2.2.1.11 Escolha de oligonucleótidos para PCR e RT-PCR 

 

Todos os oligonucleótidos foram escolhidos recorrendo ao programa Primer3 disponível 

online (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi). No caso dos primers para 

RT-PCR quantitativo teve-se ainda alguns cuidados adicionais, pois usou-se SYBR green para 

se detectar os produtos de amplificação, que como se sabe não permite fazer a distinção entre a 

amplificação específica e não específica. Todos os primers escolhidos têm uma temperatura de 

emparelhamento semelhante (Tm = 60ºC, segundo o programa Primer3) de modo a permitir 

correr várias reacções simultaneamente. Todos eles flanqueiam um intrão (de modo a distinguir 

a amplificação de DNA genómico contaminante da amplificação específica do cDNA) e 

permitem apenas a amplificação de um segmento pequeno, com cerca de 100 a 170pb, para 

minimizar variações na cinética de amplificação devidas a variações nas estruturas secundárias 

dos alvos. Para além disso os primers escolhidos não têm complementaridade de 2 ou 3 bases na 

extremidades 3´para evitar a formação de dímeros e o emparelhamento entre os primers é o 

menor possível.  

 

2.2.1.12 PCR 

 

A técnica de PCR tem inúmeras aplicações em biologia molecular, sendo utilizada para 

a amplificação e normalmente detecção de um segmento de DNA específico. No nosso caso a 

técnica de PCR foi usada essencialmente para fazer a triagem dos ratinhos ou embriões 

modificados geneticamente. Uma vez que conhecemos perfeitamente a sequência nucleotídica 

do inserto é fácil, através da utilização de oligonucleótidos sintéticos (primers) específicos 

detectar a sua presença no DNA genómico extraído de cada um dos ratinhos. O princípio da 

técnica de PCR baseia-se em ciclos térmicos de desnaturação, emparelhamento e amplificação, 

em que uma polimerase termostável, resistente a altas temperaturas, consegue sintetizar cadeias 

de DNA a partir de primers que hibridam com sequências específicas. A sequência de DNA 

compreendida entre os 2 primers ao ser amplificada milhões de vezes, pode ser depois 

facilmente detectada por electroforese num gel de agarose. Cada um dos primers usados é 

complementar a uma extremidade da sequência de DNA alvo, e possui 18 a 30 nucleótidos, de 

forma a garantir especificidade na hibridação com o DNA. Eles são desenhados de forma a não 

hibridarem entre si, de forma a possuírem conteúdos de guaninas e citosinas idênticos para 
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hibridarem com o DNA à mesma temperatura e de forma a flanquearem uma sequência não 

muito grande, pois torna mais fácil e rápida a amplificação pela polimerase. A enzima que se 

usou no PCR foi a Taq DNA polimerase (Amersham Pharmacia). Esta enzima consegue resistir 

bem à temperatura de desnaturação (95ºC), no entanto uma vez que não possui actividade 

exonucleásica 3’ -> 5’ de revisão introduz alguns erros quando polimeriza (1 erro por cada 250 

nucleótidos incorporados) daí não ser utilizada em certas aplicações. No nosso caso como não 

nos interessava o produto da amplificação ela serviu perfeitamente. A temperatura de 

emparelhamento é dos parâmetros mais críticos e que tem de ser mais variado de acordo com as 

especificidades da amplificação a realizar. Ela deve ser suficientemente restringente para não 

permitir hibridações, em locais inespecíficos, dos primers com as cadeias de DNA, mas ao 

mesmo tempo deve permitir a hibridação estável dos primers com o DNA. Os primers 

utilizados durante este trabalho estão descritos na tabela 2.2 e foram todos eles desenhados com 

o software Primer3 disponível online. 

Uma vez que a amplificação por PCR é uma técnica altamente sensível, bastando existir 

poucas moléculas de DNA alvo na mistura de reacção para se obter um resultado, teve-se muito 

cuidado durante a pipetagem das soluções de DNA amostra (feita com pontas com filtro), como 

também durante a recolha e tratamento das biópsias.  

A preparação das misturas de reacção fez-se em gelo (de forma a evitar amplificações 

não desejadas) e de acordo com o descrito na tabela 2.4. O resultado da reacção foi visto depois 

fazendo uma electroforese num gel de agarose com a percentagem adequada. 

 

2.2.1.13 PCR em tempo real (quantitativo)  

 

No caso das reacções realizadas no aparelho de PCR em tempo real (AbiPrism 7300) 

usou-se uma mistura com SYBR-Green que é adequado para este tipo de PCR e máquina 

(Power SYBR Green PCR Master Mix). As condições de amplificação usadas (tabela 2.5) foram 

iguais em todas as reacções (os primers foram escolhidos de forma a ter a mesma temperatura 

de hibridação) e usou-se uma quantidade mínima de primers de forma a evitar a formação de 

dímeros e amplificações inespecíficas. Para além da análise da curva de dissociação, correu-se 

também em gel de agarose os produtos de PCR para verificar se tinha ocorrido alguma 

amplificação inespecífica. 

Para se investigar a variação da expressão de alguns genes fez-se uma análise por 

quantificação relativa. Este tipo de análise tem a vantagem de as condições de PCR usadas 

serem exactamente iguais de amostra para amostra e de experiência para experiência, pois 

compara-se sempre o nível de expressão (quantidade do cDNA) de um gene relativamente a um 

gene controlo, que no nosso caso foi o gene ubíquo -actin. 
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Tabela 2.4 – Condições e programas de PCR para a genotipagem dos ratinhos ou células 

estaminais com o gene Dll4 delectado (KO) ou flanqueado por locais loxP (floxed). 

 

 

 

 

 

Tabela 2.5 – Condições e programa usado no PCR em tempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 1 

(Dll4 KO) 
Temperatura Tempo 

Desnaturação Inicial 94ºC 5 min 

94ºC 30 seg 

65ºC 30 seg 35 ciclos 

72ºC 30 seg 

Síntese Final 72ºC 10 min 

Componentes 

Volumes 

(ul) por 

reacção 

10x Tampão da Polimerase 

(já possui MgCl2 a 15mM) 
2 

dNTP´s 10mM 0,4 

Dll4-S3 
CKO-5´-F ou CKO-

5´2-F 
10 m 0,6 

Dll4-A1 
CKO-UTR1-R ou 

CKO-UTR2-R 
10 m 0,3 

Dll4-lacZ2 CKO-LoxP1-R 10 m 0,3 

Enzima Taq 
0,4 ou 

0,75 

Água destilada 
15 ou 

14,65 

DNA Amostra 1 

Total 20 

Programa 2 

(Dll4 floxed) 
Temperatura Tempo 

Desnaturação Inicial 94ºC 5 min 

94ºC 45 seg 

56ºC 30 seg 35 ciclos 

72ºC 1 min 

Síntese Final 72ºC 10 min 

Componentes 
Volumes (ul) por 

reacção de 25ul 

Power SYBR Green Master Mix 12,5 

Primers Forward e Reverse a 5 M  

específicos para cada um dos genes estudados 
0,5 

cDNA Amostra (diluído 1:10 ou 1:20) 1 

Água 11 

Programa Temperatura Tempo 

Desnaturação Inicial 95ºC 10 min 

95ºC 15 seg 
35 ciclos 

60ºC (hibridação e extensão) 1 min 

Dissociação De acordo com os parâmetros pré-definidos 
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Todos os resultados apresentados representam a média de seis experiências separadas 

em que em cada uma delas se fizeram as reacções em triplicado. O desvio padrão em relação à 

média, obtido nas seis experiências, está representado no fim das barras dos gráficos. Para todos 

os genes, à excepção dos resultados para os genes VEGFR-1 e PECAM-1, obteve-se um nível de 

significância superior a 90% (p < 0,1).    

 

2.2.1.14 Hibridação Southern 

 

Para confirmar o genótipo das células estaminais embrionárias transformadas com o 

vector de delecção condicional, fez-se hibridação southern com uma sonda para uma região 

genómica adjacente ao vector. A extracção de DNA genómico das células EE foi feita com o 

DNeasy tissue kit (Qiagen # 69504) ou o Wizard Genomic DNA purification kit (Promega # 

A1120). A extracção de DNA com estes kits garante um DNA muito mais limpo e sem a 

contaminação de sais ou fenol, que são inibidores das digestões enzimáticas que se têm de fazer 

posteriormente. Após digestão completa do DNA genómico com a enzima ScaI correu-se um 

gel de agarose de forma a separar bem os muitos fragmentos gerados. De seguida executou-se o 

protocolo de hibridação Southern segundo o que está descrito no folheto da membrana 

Hybond™-N+ (Amersham). 

Para se produzir a sonda foi clonado o fragmento com 400pb ApaI-ApaI (Fig. 3.51). 

Depois usou-se o random-primer labeling kit (Invitrogen) que permite produzir muitas cadeias 

de DNA com um dos nucleótidos (no nosso caso foi usado o [Alpha-32P]-dCTP) marcados 

radioactivamente.  

 

2.2.2 Produção de quimeras com o gene Dll4 floxed 

  

2.2.2.1 Construção do vector de delecção condicional do gene Dll4 

 

Para construir o vector de delecção condicional foram executados diversos passos de 

forma a que com os plasmídios que se possuía inicialmente se conseguisse obter no final o 

vector desejado. Todas as etapas estão esquematizadas nas figuras 2.1 a 2.3. As diversas etapas 

de clonagem foram subdivididas na construcção de dois subvectores (1 e 2) pois só desta forma 

se conseguia obter o vector final desejado, dado o seu tamanho e a pouca variedade dos locais 

de restricção disponíveis. As características do vector estão explicadas em detalhe na secção 

3.3.1. 
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Figura 2.1 – Representação esquemática das etapas de clonagem realizadas para obter o subvector 1 a partir 
dos vectores pC1Bam4.3 e pDll4 promoter 1,4. A amarelo estão representados os exões (E) e os intrões. Os locais 
de restrição, tamanho dos fragmentos e toda a manipulação molecular que foi executada está também indicada. Note-
se que os locais loxP e o vector de clonagem (pBluescript KS) não estão representados à escala.  
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 Figura 2.2 – Representação esquemática das etapas de clonagem realizadas para obter o subvector 2 a partir 
dos vectores pC1Bam4.3 e PL451. 
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Figura 2.3 – Representação esquemática das etapas de clonagem realizadas para obter o vector de delecção 
condicional do gene Dll4 a partir dos subvectores 1, 2 e PL253.  
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2.2.2.2 Electroporação e selecção dos clones de células estaminais embrionárias 

 

Na electroporação usaram-se células estaminais embrionárias da estirpe R1 (129/Svj x 

129/Sv-CP) tendo-se usado, como referência, 7.106 células e 20-40 g de DNA vector por 

cuvete. A electroporação foi realizada num electroporador GenePulser II da BioRad, e 

aplicaram-se no pulso eléctrico os parâmetros 240V e 500 F. Depois plaquearam-se as células 

electroporadas em placas revestidas com gelatina. Dois dias após electroporação iniciou-se a 

selecção dos clones, com integração do vector, num meio de crescimento das células estaminais 

embrionárias com 150 g/ml de G418. Esta selecção foi feita durante 10-12 dias. Depois picou-

se cada um dos clones que cresceu neste meio para placas de 96 poços e cresceu-se em 

duplicado de forma a ter células para extrair DNA (genotipagem) e células para congelar 

(células que depois, se tiverem a inserção do vector no local correcto, poderão ser usadas para 

gerar quimeras). Para extrair DNA de cada um dos clones a genotipar colocou-se 75 l de 

tampão de lise (TENS) com Proteinase K (1mg/ml) a 55ºC durante a noite. A esta temperatura a 

proteinase K ainda tem uma boa actividade e ao mesmo tempo inactiva-se as DNAases 

celulares. O tampão TENS possui EDTA, que protege a integridade do DNA, e o SDS é um 

detergente iónico, desnatura as proteínas, contribuindo para a lise celular e exposição das 

proteínas à proteinase K. Na manhã seguinte colocou-se 100ul de etanol 100% frio e deixou-se 

a precipitar. Após 3 horas, deitou-se fora o conteúdo dos poços e lavou-se com 70% etanol três 

vezes. Colocou-se o lisado em 30 ul de água destilada estéril e deixou-se a ressuspender durante 

a noite a 4ºC. Mais tarde retirou-se 20ul do ressuspendido e genotipou-se cada um dos clones 

por PCR com 1 l deste DNA. Os clones que deram um resultado positivo por PCR foram 

confirmados por hibridação Southern (secção 3.3.3). 

 

2.2.2.3 Produção de quimeras através da técnica de agregação 

  

Esta técnica, descrita em detalhe no livro editado por Joyner (1999), foi executada pelo 

Dr. António Duarte e Eng. Patrícia Diniz e consiste basicamente na agregação de células 

estaminais embrionárias (com a modificação genética pretendida) com embriões diplóides no 

estadio de 8 células e sua transferência para fêmeas pseudo-gestantes (ver Fig. 3.2). Para o fazer 

foram retirados embriões de fêmeas cruzadas com machos, da estirpe CD1, 2,5 dias antes. Esses 

embriões foram colocados imediatamente num meio de cultura apropriado, tendo-lhes 

seguidamente sido enzimaticamente removida a zona pelúcida envolvente. Depois fizeram-se 

várias depressões em placas de Petri e em cada uma delas colocou-se um embrião no estadio de 

8 células com um agregado (10-15 células) de células estaminais embrionárias com o nosso 

vector integrado no seu genoma. Depois de uma cultura durante a noite cerca de 80% dos 

conjuntos agregam e formam blastocistos precoces. No dia seguinte transferiu-se 5 a 8 
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blastocistos de qualidade para cada um dos dois cornos uterinos de fêmeas pseudo-gestantes. De 

todos os blastocistos transferidos só uma percentagem muito pequena se desenvolveu até à 

nascença e deu origem a quimeras, como é normal nesta técnica de difícil execução.  

 

2.2.3 Genotipagem de ratinhos e embriões 

 

A genotipagem dos ratinhos usados neste estudo foi feita essencialmente por dois 

métodos. No caso dos ratinhos Dll4-lacZ genotipou-se, numa primeira fase, sempre com o 

recurso à técnica de PCR. Mais tarde e depois de se ter verificado que na cauda destes ratinhos 

existíam várias artérias com expressão do gene Dll4, começou-se a fazer genotipagem por 

coloração das caudas com X-gal. Esta última técnica é muito mais rápida e menos trabalhosa 

que a de PCR. No caso dos ratinhos descendentes das quimeras Dll4-floxed fez-se sempre PCR 

de acordo com as condições descritas na tabela 2.4. Quanto aos embriões, utilizou-se também 

dois métodos consoante o objectivo e etapa do desenvolvimento destes. No caso dos 

cruzamentos entre dois ratinhos heterozigóticos, genotipou-se os embriões através de PCR do 

DNA genómico extraído do saco vitelino. No caso dos cruzamentos entre ratinhos 

heterozigóticos e selvagens, genotipou-se através da coloração com X-gal do saco vitelino, que 

possui vários vasos com expressão de Dll4.  

 

2.2.3.1 Extracção do DNA genómico de caudas de ratinho 

 

A cauda é uma região do ratinho excelente para a recolha de biópsias dado o seu 

tamanho e acessibilidade no ratinho. A cada um dos ratinhos foi cortada uma porção terminal da 

cauda com cerca de 3mm. As colheitas foram feitas para Eppendorfs ou placas de 96 poços com 

uma tesoura e pinça. 

Durante o trabalho de doutoramento fez-se extracção de DNA em eppendorfs (no caso 

de se genotipar poucos ratos) ou em placas de 96 poços. Em Eppendorfs o DNA que se obtém 

no final é mais concentrado e mais limpo, mas o processo demora muito mais tempo, por isso 

optou-se quase sempre por fazer a extracção em placas de 96 poços. A extracção de DNA de 

caudas em placas de 96 poços foi feita da mesma forma que se fez para as células estaminais 

(secção 2.2.2.2). O DNA obtido desta forma, apesar de conter muitos outros contaminantes 

celulares, permitiu sempre obter bons resultados de PCR.  
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2.2.3.2 Extracção do DNA genómico do saco vitelino de embriões 

 

A extracção de DNA do saco vitelino foi o método usado para genotipar embriões no 

caso de cruzamentos entre ratinhos heterozigóticos Dll4-lacZ. Para o fazer retirou-se cerca de 2 

mm de tecido, colocou-se em 20ul de uma solução de NaOH 50mM e ferveu-se durante 10 

minutos. Após este tempo congelou-se o DNA ou usou-se directamente no PCR. 

 

2.2.4 Coloração de embriões inteiros e secções com X-Gal 

 

A expressão de lacz nos embriões pode ser detectada utilizando anticorpos dirigidos 

para a proteína bacteriana -galactosidase ou utilizando um substrato cromogénico (X-Gal). 

Este último método é o mais rápido e económico tendo sido utilizado na maior parte das 

situações. A coloração de embriões inteiros pode-se fazer com bons resultados só até ao estadio 

14.5 dpc, uma vez que a partir dessa altura as estruturas do embrião tornam-se  demasiado 

grandes e densas para permitir a difusão e acesso do fixador e do X-Gal a todos os tecidos 

internos. Por outro lado a partir do estadio 12.5 dpc a actividade das enzimas -galactosidases 

endógenas aumenta consideravelmente tornando o sinal cada vez mais inespecífico. A 

actividade das enzimas endógenas é diminuída desenvolvendo a reacção a pH 7,3 que é o pH 

óptimo para a enzima bacteriana. No caso de embriões de grandes dimensões ou tecidos adultos 

fez-se imunohistoquímica em secções usando X-gal ou utilizaram-se anticorpos específicos para 

os epitopos da -galactosidase bacteriana.  

A dissecação dos embiões em vários estadios foi feita em PBS. De modo a não se 

registar aprisionamento do substrato cromogénico, foram sempre removidas as membranas 

extra-embrionárias (membrana vitelina e amniótica). Os embriões assim dissecados foram 

depois fixados de acordo com a etapa do desenvolvimento em que se encontravam.  

No caso de embriões até 10.5 dpc a fixação foi feita em LacZ Fix à temperatura 

ambiente durante 7 (8.5dpc); 15 (9.5dpc), 20 (10.5dpc) e 45 min-1hora (12.5dpc-14.5dpc) num 

agitador rotativo. Estes tempos não devem ser excedidos porque o Glutaraldeído é um fixador 

muito forte que estabelece rapidamente um elevado número de ligações cruzadas entre os 

constituintes celulares (proteínas e ácidos nucleicos), e no caso de o tempo de fixação ser 

excedido, ocorre inibição da actividade da enzima -Galactosidase.  

Com os embriões maiores ou orgãos adultos como se fez coloração com X-gal e 

inumohistoquímica em secções consecutivas não se fixou com glutaraldeído. A fixação foi feita 

em paraformaldeído (PFA) 4% durante 1 hora e meia a 4ºC e depois cortou-se os embriões ou 

orgãos em várias partes e fixou-se mais  três a quatro horas em 2% PFA com MgCl2 (100mM) 

em PBS a 4ºC num roller.  
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Após a fixação fizeram-se lavagens, de modo a remover os restos de fixador, em 

Tampão de Lavagem LacZ que contém o detergente Nonidet - P40 a 0,02%. Para embriões até 

9.5 dias 3 lavagens de 5 min cada e para os embriões maiores ou orgãos 3 lavagens de 15 min 

cada.  

Por último os embriões ou orgãos em que se fez coloração inteira foram colocados na 

solução de coloração LacZ que contém X-Gal. A reacção decorreu a 37ºC durante a noite, no 

escuro. No dia seguinte, lavou-se em PBS, 3 vezes durante 10 min e guardou-se em Tampão de 

Lavagem LacZ durante uma semana. Para guardar durante muito tempo fez-se uma refixação 

em PFA 4% em PBS durante 2 horas à temperatura ambiente e guardou-se em 70% Etanol a 

4ºC. 

Para fazer a coloração em criosecções, fez-se a fixação do mesmo modo mas após as 

lavagens do fixador colocou-se os embriões numa solução de sacarose 15% durante a noite e 

depois em sacarose 30% durante pelo menos 5 horas em PBS (ou o inverso – sacarose 15% 

durante 5 horas e 30% durante a noite). Seguiu-se a inclusão numa solução com 7,5% de 

gelatina e 15% de sacarose a 37ºC durante uma hora. Congelou-se os blocos em isopentano e 

guardou-se a -80ºC até se seccionar num crióstato. Depois de se obter as secções no crióstato 

removeu-se a gelatina num banho a 37ºC durante 10 min, lavou-se duas vezes em PBS e 

refixou-se as secções 5 minutos em LacZ fix. Depois lavou-se em PBS duas vezes, durante 5 

minutos cada, colocou-se as secções na solução de coloração com X-gal e desenvolveu-se a 

coloração no escuro durante a noite a 37ºC (normalmente revelou-se cerca de 20 horas). 

 

2.2.5 Imunohistoquímica 

 

2.2.5.1 Imunohistoquímica em embriões inteiros 

 

Para fazer imunofluorescência em embriões inteiros com 8.5 a 9.0dpc fixou-se os 

embriões em PFA3% durante 15 min à temperatura ambiente. Lavou-se duas vezes cinco 

minutos em PBS e permeabilizou-se em PBS contendo 0,02% Triton duas vezes durante 15 

minutos. Após este tempo bloqueou-se as ligações inespecíficas com duas incubações, de uma 

hora cada, em 3%BSA em PBS. De seguida colocou-se o anticorpo primário anti-PECAM ou 

anti-VEGFR2 diluído 1:100 em solução de bloqueio e incubou-se durante a noite a 4ºC num 

agitador rotativo. No dia seguinte fez-se cinco lavagens de 30 minutos cada em solução de 

bloqueio e incubou-se com o anticorpo secundário (diluído 1:600 em solução de bloqueio) a 4ºC 

durante a noite. Depois voltou-se a lavar os embriões cinco vezes 30 minutos cada. Fez-se duas 

lavagens em PBS e montou-se em Mowiol. No caso de imunofluorescência em embriões 

maiores ou imunohistoquímica usou-se um protocolo semelhante mas neste caso os embriões 

depois de fixados (PFA 4% 15 min à temperatura ambiente (anticorpo secundário fluorescente) 
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ou PFA4% durante a noite (anticorpo secundário acoplado a HRP)) são desidratados em 50%, 

75% e 100% (30 minutos cada) a 4ºC e guardados a -20ºC. Depois faz-se uma passagem por 

0,3% H2O2 em 100% MeOH durante 30 minutos à temperatura ambiente e depois rehidrata-se 

em 75%, 50%, 25% de MeOH e PBS durante 30 minutos a 4ºC. Neste caso usa-se uma solução 

de bloqueio que possui 0,2% Triton para além do BSA 3% em PBS, de forma a permeabilizar 

melhor os embriões durante todo o protocolo. Todo o resto do protocolo é feito da mesma forma 

descrita anteriormente. No caso da revelação para HRP depois das lavagens, com solução de 

bloqueio, do anticorpo secundário faz-se três lavagens de 20 minutos em PBS com 0,2% triton e 

depois coloca-se os embriões durante 20 minutos numa solução com DAB (5 ml 0,2% TritonX-

100 + 4 gotas de DAB + 2 gotas de NiCl2 – Peroxidase Substrate Kit (Vector)). Após este 

tempo adicionou-se duas gotas de H2O2 e esperou-se cerca de 10 minutos até se ter um bom 

sinal. Depois da revelação lavou-se em PBS com 0,2% Triton durante 10 minutos (mais tempo 

no caso de existir algum ruído de fundo) e refixou-se ou fotografou-se os embriões.  

 

2.2.5.2 Imunohistoquímica em criosecções de embriões 

 

No caso de imunohistoquímica em criosecções descongelou-se os cortes durante 30 

minutos à temperatura ambiente e colocou-se as lâminas em PBS a 37ºC durante 15 minutos 

para remover a gelatina. Depois fez-se duas lavagens de 5 minutos cada em PBS e inibiu-se as 

peroxidases endógenas (no caso de imunohistoquímica com HRP) em 3% H2O2/PBS durante 

15 minutos. Seguiu-se duas lavagens em PTW de 5 minutos cada. Fez-se o bloqueio em BSA 

3% em PTW durante uma ou duas horas e depois incubou-se com o anticorpo primário 

apropriado, uma hora à temperatura ambiente ou durante a noite a 4ºC. Depois fez-se 5 

lavagens, de 10 minutos cada, em PTW e incubou-se o anticorpo secundário diluído em solução 

de bloqueio uma hora à temperatura ambiente. Lavou-se este anticorpo com três lavagens de 5 

minutos em PBS e no caso de imunofluorescência, marcou-se os núcleos com DAPI e montou-

se em Mowiol, e no caso de anticorpos acoplados com HRP, revelou-se com o peroxidase 

substrate kit de acordo com as instrucções do produto. 

 

2.2.5.3 Imunohistoquímica em retinas inteiras 

 

Todo o procedimento de marcação das retinas com isolectinB4 foi feito segundo um 

protocolo previamente descrito (Gerhardt et al., 2003).  
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2.2.6 Hibridação in situ 

 

O padrão de expressão de um gene pode ser determinado por identificação espacial do 

RNAm ou da proteína. A técnica de hibridação in situ (HIS) baseia-se na identificação dos 

locais de ocorrência do RNAm de genes específicos através do emparelhamento estável de uma 

sonda de RNA não radioactiva, marcada com um hapteno (digoxigenina), com a respectiva 

sequência do RNAm celular. A detecção por esta técnica só é possível após a clonagem de um 

fragmento de cDNA do gene de interesse num plasmídio com promotores virais que 

possibilitem a sua transcrição in vitro, de forma a se produzir a respectiva sonda de RNA 

antisense.  

A HIS permite então mostrar em que células está a ocorrer a expressão de um 

determinado gene, o que pode ser bastante indicativo da sua função no contexto do organismo 

em estudo. A detecção dos híbridos sonda : RNAm é feita por imunocitoquímica em que são 

utilizados fragmentos Fab de um anticorpo conjugado com a enzima fosfatase alcalina, que 

reconhece e se liga ao hapteno digoxigenina. A fosfatase alcalina por seu lado cataliza, num pH 

alcalino, a desfosforilação de substratos cromogénicos ou fluorogénicos formando-se compostos 

que conferem cor ou fluorescência às células em que existe hibridação do anticorpo com a 

sonda.  

Para identificar os locais de expressão de um RNAm específico, este tem de ser fixado 

quimicamente. O RNAm celular é fixado no estado desnaturado, mas parte dele vai estar 

associado aos componentes celulares, de forma a que nem todo está disponível para formar 

híbridos com a sonda.  

Um outro factor muito importante, responsável pela diminuição do sinal de hibridação 

são as RNAases, enzimas muito abundantes na nossa pele, no ar e em todas as superfícies. 

Assim sendo, todas as soluções e materiais que entrem em contacto com os tecidos devem até 

ao momento da hibridação estar, na medida do possível, livres de RNAases. Devido a isto, 

durante este trabalho, usou-se sempre luvas e material ou soluções estéreis.  

O que determina a facilidade de detecção de um determinado RNAm é o balanço entre o 

sinal específico e o ruído não específico. No caso de RNAm´s abundantes estes  são facilmente 

detectados mesmo com ruídos elevados. No caso de RNAm´s que ocorram em pequena 

quantidade, como têm um sinal reduzido, torna-se difícil a sua identificação, mesmo com ruídos 

de fundo baixos. A identificação da expressão dos genes endoteliais é particularmente dificil 

porque o número de células por secção é muito reduzido. 
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2.2.6.1 Hibridação in situ em embriões inteiros 

 

Todos os embriões foram fixados em PFA 4% durante a noite (16 a 24 horas) num agitador 

rotativo a 4ºC. O protocolo de hibridação in situ em embriões inteiros foi executado como 

descrito previamente (Henrique et al., 1995). Apesar de se terem realizado diversas hibridações 

in situ em embriões inteiros, neste trabalho não aparece nenhuma fotografia de um embrião após 

a execução desta técnica, porque as imagens mais informativas foram obtidas com hibridações 

in situ realizadas em criosecções. No entanto esta técnica foi importante muitas vezes para 

diagnosticar a expressão geral de um determinado gene antes de se ter feito hibridação em 

seccões.  

 

2.2.6.2 Hibridação in situ em criosecções 

 

No caso das secções usou-se um protocolo modificado pelo Prof. Domingos Henrique e 

adaptado de Myat et al., 1996.    

As sondas de RNA antisense marcadas com digoxigenina foram diluídas de 1:400 a 

1:250 em Tampão de Hibridação. Depois esta mistura foi desnaturada a 80ºC durante 10min, e 

após esse tempo colocou-se 100μl em cada lâmina revestindo as secções com lamela. A 

incubação foi feita numa câmara húmida (papel whatman humedecido em 10x Salts / 50% 

Formamida), a 65ºC durante 18 a 20 horas. 

Os componentes do tampão de hibridação têm como objectivo aumentar a taxa de 

formação de híbridos RNA:RNA, aumentando a sua estabilidade e bloqueiam de certa forma a 

hibridação não específica. A Formamida e os catiões monovalentes (sais) aumentam a 

estabilidade dos híbridos RNA:RNA diminuindo a temperatura a que ocorre hibridação. O 

sulfato de dextran usado no tampão de hibridação permite a exclusão do DNA plasmídico usado 

na produção de sondas, impedindo a sua competição com a sonda pelo RNAm alvo. A solução 

de denhardt é uma mistura de albumina e outras macromoléculas que bloqueiam locais no 

tecido susceptíveis de induzir ruído de fundo por afinidade inespecífica da sonda. 

Após a hibridação foram feitas várias lavagens restringentes de modo a remover a sonda 

não hibridada. As 3 primeiras lavagens foram feitas a 66ºC em 1xSSC – 50%Formamida. A 

primeira durante 10 minutos e as outras duas durante 30 minutos cada. Depois fizeram-se mais 

2 lavagens, em TBST, cada uma durante 15 minutos à temperatura ambiente. De seguida as 

lâminas foram secadas em torno das secções com papel absorvente e colocou-se em cada lâmina 

200μl de uma solução de TBST contendo 2% Blocking Boehringer Reagent (BBR) e 20% Soro 

de ovelha. Estas lâminas foram então colocadas, sem lamela, numa caixa de incubação húmida 

durante cerca de 3 horas e meia à temperatura ambiente. As diferentes proteínas presentes no 
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Soro e no BBR  ligam-se aos diferentes antigénios para os quais são específicos, nas células, 

contribuindo assim para a saturação dos possíveis locais de ligação inespecífica. 

Após o bloqueio diluiu-se o anticorpo anti-Dig de 1:2000 numa solução de TBST com 

2% BBR e 1% Soro e colocou-se 100μl desta diluição em cada lâmina, cobrindo-se com lamela 

e colocando as lâminas, numa caixa com papel whatman humedecido em PBS, durante a noite a 

4ºC.  

No dia seguinte procedeu-se a uma série de 5 lavagens de 20 minutos cada, à 

temperatura ambiente, em TBST, de modo a remover o anticorpo anti-Dig não ligado à 

digoxigenina. Posteriormente, os tecidos foram equilibrados em NTMT, duas vezes durante 10 

min. Este tampão é alcalino (pH=9) permitindo o funcionamento da fosfatase alcalina (enzima 

conjugada com o anticorpo anti-Dig). De seguida em vez do NBT e BCIP (substratos 

cromogénicos da fosfatase alcalina) usou-se o BM purple, que é uma solução comercial de 

constituição desconhecida que permite obter o mesmo resultado sendo mais rápida e cómoda a 

sua utilização. Colocou-se 90 μl desta solução em cada lâmina e cobriu-se com lamela. As 

lâminas foram então incubadas a 37ºC numa câmara húmida entre 16 a 21 horas. 

Alternativamente e de modo a obter um sinal com mais resolução, mais rápido e fluorescente 

usou-se uma solução designada por Fast Red da Roche. Para tal logo a seguir às lavagens em 

TBST fez-se duas passagens de 10 minutos cada por uma solução Tris-Hcl pH = 8,2 e colocou-

se 100ul da solução Fast Red preparada de acordo com o descrito no folheto do produto. 

Deixou-se desenvolver a fluorescência a 37ºC durante 1 a 4 horas.  

A reacção foi parada, após observação microscópica de marcação específica, com 3 

lavagens em PBS durante 5 minutos cada. De seguida realizou-se marcação com DAPI durante 

3 minutos para visualizar os núcleos celulares. As lâminas foram depois montadas em Aquatex 

(visível) ou Mowiol (fluorescência) e fotografadas segundo o descrito em 2.2.11.       

 

2.2.6.3 Hibridações in situ duplas em criosecções 

 

Esta técnica foi realizada com a ajuda da Dra. Susana Rocha no Instituto de Medicina 

Molecular no laboratório de biologia de desenvolvimento do Professor Domingos Henrique.  

A técnica é semelhante à descrita na secção anterior, com as seguintes diferenças. No 

primeiro dia incubou-se logo as duas sondas (uma marcada com digoxigenina e outra com 

fluoresceína) juntas, tal como descrito anteriormente. No segundo dia em vez de se colocar o 

anticorpo anti-DIG-AP colocou-se primeiro o anticorpo anti-Fluo-POD, diluído 1:100 em 

solução de bloqueio, durante a noite a 4ºC. No terceiro dia lavou-se este anticorpo três vezes, 

durante uma hora cada em TNT (0.1M Tris pH7.5, 0.15M NaCl, 0.05% Tween-20) e depois 

colocou-se na solução com tiramida-FITC (1:50) em tampão de amplificação (TSA-Plus 

Fluorescein System - Perkin Elmer). Deixou-se a incubar entre 10 a 20 minutos à temperatura 
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ambiente e depois de o sinal estar revelado lavou-se três vezes 30 minutos em PBS (duração das 

lavagens depende do ruído de fundo). Depois voltou-se a bloquear por mais 30 minutos e 

colocou-se o anticorpo anti-DIG-AP diluído 1:2000, em solução de bloqueio, durante a noite a 

4ºC. O resto do protocolo é igual ao descrito na secção anterior. 

 

2.2.6.4 Hibridação in situ em retinas inteiras 

 

A dissecação e o processamento das retinas para hibridação in situ foi feito de acordo 

com o já previamente descrito (Claxton and Fruttiger, 2004). A hibridação propriamente dita foi 

feita como descrita na secção 2.2.6.1. 

 

 2.2.7 Determinação da fase do ciclo éstrico através da recolha e coloração de 

células do epitélio vaginal 

 

O ciclo éstrico dos ratinhos tem uma duração aproximada de 4 dias. Durante esses 4 

dias existe uma variação no tipo e proporção de células que ocorrem na vagina, como resultado 

de um processo cíclico de escamação das células do epitélio vaginal. De acordo com a citologia 

vaginal o ciclo éstrico dos ratinhos pode ser subdividido em  6 fases. Como algumas dessas 

fases são relativamente curtas, decidiu-se fazer colheitas das secreções vaginais às 10h00 e 

17h00 de cada dia, durante 4 dias seguidos antes da recolha dos ovários. Utilizaram-se cerca de 

15 fêmeas todas elas da estirpe CD1 e com cerca de 2 meses de idade. As secreções foram 

extraídas com uma micropipeta, introduzindo 20μl de PBS na vagina de cada uma das fêmeas e 

recolhendo a amostra para lâminas, fazendo-se o esfregaço e secagem ao ar logo de seguida. Os 

esfregaços foram depois fixados e corados com as 3 soluções de um kit de coloração para 

esfregaços de sangue. Este procedimento permitiu uma distinção nítida entre os diversos tipos 

celulares. 

 

 

2.2.8 Recolha de ovários, inclusão em parafina e preparação das secções para 

hibridação in situ 

 

Os ovários utilizados neste estudo foram recolhidos de várias fêmeas, com cerca de 2 

meses de idade, após a determinação da fase exacta do ciclo éstrico em que se encontravam. A 

dissecação dos ovários foi feita de modo a evitar a contaminação com RNAases, tendo-se 

utilizado luvas e material cirúrgico estéril. Os ovários recolhidos foram imediatamente 

submergidos numa solução fria tamponada (PBS) com um agente quelante de iões (EGTA) que 
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contribui para a inactivação de RNAases endógenas e exógenas presentes. Após a remoção dos 

tecidos envolventes, fixou-se os ovários numa solução de paraformaldeído 4% em PBS a 4ºC 

durante a noite. 

Antes de ser incluído em parafina o material biológico foi desidratado. Durante o nosso 

trabalho e após a realização de vários métodos de desidratação diferentes, foi preferido o 

método de desidratação descrito em Hogan, 1994, por ser aquele que do nosso ponto de vista 

preserva melhor a morfologia do tecido. Assim após a fixação durante a noite, os ovários foram 

colocados em concentrações crescentes de etanol (70%, 80%, 90%, 95% e 100%) ficando 1 

hora a 4ºC em cada solução. A esta temperatura minimiza-se a actividade das RNAases 

endógenas e externas. Seguiu-se a imersão em Xileno duas vezes durante 1 hora a 4ºC. O 

Xileno é um agente forte que limpa os tecidos sendo miscível com o etanol e a parafina. Por 

último passou-se os ovários por parafina a 56ºC, 2 vezes durante 2 horas e fez-se a solidificação 

colocando-se os ovários com a parafina ainda líquida em moldes adequados em contacto com o 

gelo. Uma vez que os folículos e corpos lúteos dos ovários são estruturas esféricas, a orientação 

do tecido é indiferente. Os blocos de parafina assim produzidos podem ser guardados à 

temperatura ambiente indefinidamente. 

Os cortes foram realizados com uma espessura de 10μm num micrótomo, tendo-se 

utilizado lâminas descartáveis esterilizadas. Esta espessura de corte permite obter uma boa 

resolução celular e é suficientemente grande para se obter um sinal relativamente forte. Para 

evitar problemas durante o seccionamento deve-se arrefecer o bloco e a lâmina no gelo, ou 

colocar um pouco de xileno na lâmina de modo a evitar as rugas nas secções. As séries de 

secções foram colocadas num banho frio, captadas com lâminas normais não revestidas e de 

seguida colocadas num banho quente a 42ºC. A esta temperatura os cortes esticam e podem ser 

captados em lâminas com um revestimento especial (Superfrost plus), que durante os 

tratamentos posteriores mantêm as secções aderentes à lâmina. De seguida as lâminas foram 

secas a 37ºC durante 1 hora e foram guardadas a 4ºC. 

Muitos procedimentos podem ser utilizados para tratar as secções antes da hibridação 

propriamente dita, de modo a se obter um maior sinal e um menor ruído de fundo. De todos 

eles, o que tem maior efeito é o pré-tratamento das secções com proteinase K. Este passo de pré-

tratamento das secções é fundamental quando se pretende fazer hibridações in situ com tecidos 

de ratinhos adultos. A digestão com esta enzima por um lado remove algumas proteínas 

citopasmáticas e membranares, facilitando o acesso da sonda ao RNAm celular, por outro 

contribui para a redução das RNAases presentes. No entanto este pré-tratamento com a 

proteinase K tem de ser definido empiricamente para cada experiência e tecido uma vez que 

existe um balanço delicado que tem de ser respeitado pois a pouca digestão impede o acesso da 

sonda e a digestão excessiva leva à perca do RNA durante a hibridação.  
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O protocolo de pré-tratamento utilizado neste trabalho foi desenvolvido pelo Dr. 

Beverly Faulkner-Jones (Faulkner-Jones et al, 1993) tendo-se efectuado apenas algumas 

pequenas alterações, consoante os resultados que eram obtidos. 

Iniciou-se a desparafinização colocando as lâminas com as secções a 60ºC durante 

1hora de forma a liquefazer a parafina. De seguida solubilizou-se e removeu-se a parafina com 

xileno durante 5 min, duas vezes. Depois fez-se a rehidratação das secções em soluções cada 

vez menos concentradas em etanol (100%, 95%, 70%, 50%, SDW) cada uma durante 3 min. As 

lâminas foram então colocadas no tampão da Proteinase K durante 3 min e de seguida foram 

transferidas para uma solução com Proteinase K (4μg/ml) onde ficaram durante 25 min à 

temperatura ambiente. O bloqueio da digestão foi feito colocando as lâminas em PBS com 0,2% 

Glicina durante 1 min. Depois lavou-se em PBS durante 3 min e colocou-se em PFA 4% 10 min 

à temperatura ambiente. Este passo de refixação serve para assegurar a retenção do RNA, não 

podendo ser realizado por muito tempo para não reverter o efeito da digestão. No fim as secções 

foram desidratadas (70%, 95%, 100% e 100%) e deixaram-se secar ao ar durante cerca de 2 

horas. Após estes procedimentos as secções estão prontas para se fazer hibridação in situ 

segundo o protocolo descrito na secção 2.2.6.2. 

 

2.2.9 Marcação com BrdU 

 

Para marcar as células que estavam em proliferação injectou-se na circulação sanguínea 

o nucleótido modificado BrdU (Bromodeoxyuridine), que passa pela barreira placentária, e fica 

integrado no genoma das células do embrião que estão na fase S do ciclo celular, a replicar o 

seu DNA. O nucleótido, diluído em PBS, foi injectado intra-peritonealmente duas horas antes 

da recolha dos embriões a uma dose de 100 g de nucleótido por grama de peso da fêmea 

grávida injectada. Depois da dissecação os embriões foram fixados em PFA 4% a 4ºC durante a 

noite num agitador rotativo. No dia seguinte lavou-se os embriões em PBS e desidratou-se em 

sacarose, fizeram-se blocos em gelatina e congelou-se a -80ºC de acordo com o descrito na 

secção 2.2.4 

Depois de cortados os blocos as secções foram degelatinizadas a 37ºC durante 15 

minutos e fez-se imunohistoquímica fluorescente para PECAM tal como descrito na secção 

2.2.5.2, tendo-se depois incubado em DAPI durante 14 minutos. Este tempo excessivo em DAPI 

é necessário para não ocorrer a perda total deste intercalador de DNA nas fases seguintes do 

protocolo. As secções foram então refixadas 5 minutos em PFA4%, lavou-se duas vezes em 

PBS e fez-se um tratamento em 50% formamida/1xSSC pH=7 a 65ºC durante uma hora de 

forma a desnaturar as cadeias de DNA e assim tornar mais fácil o acesso ao anticorpo. Depois 

passou-se as lâminas por PBS 5 minutos e colocou-se durante 30 minutos numa solução de 
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ácido em PBS a 2mol/L (diluição 1:5 de uma solução ácida a 37%) a 37ºC num banho maria. 

Passou-se as lâminas por uma solução Tris-HCL 0,1M pH=8,3 e fez-se três lavagens de cinco 

minutos nesta solução. Depois bloqueou-se em PBS com 2% BSA e 10% de soro durante uma 

hora à temperatura ambiente. O anticorpo mouse anti-BrdU (Sigma) foi diluído nesta solução de 

bloqueio 1:1000 e incubou-se a 4ºC durante a noite. No dia seguinte fizeram-se cinco lavagens 

em PTW e colocou-se os anticorpos secundários fluorescentes para os anticorpos primários anti-

PECAM (Donkey anti-goat Alexa 594) e anti-BrdU (Rabbit-anti-mouse Alexa488). Para ter um 

sinal mais forte fez-se amplificação do sinal para BrdU com um outro anticorpo secundário 

(Goat-anti-rabbit Alexa 488). Cada um destes anticorpos secundários foi diluído em solução de 

bloqueio 1:400 e incubado durante uma hora à temperatura ambiente. Depois lavou-se três 

vezes 10 minutos em PBS e montou-se em Mowiol.    

 

2.2.10  Marcação TUNEL  
 

Para detectar células em apoptose nas criosecções, através da técnica TUNEL (terminal 

deoxynucleotidyl transferase-mediated UTP end labelling), usou-se o kit da Roche in situ cell 

death detection que permite a incorporação de nucleótidos marcados com fluoresceína nas 

extremidades das cadeias de DNA quebradas (que ocorrem nas células apoptóticas). As secções 

em se fez TUNEL foram depois processadas para imunohistoquímica endotelial e nuclear (anti-

PECAM e DAPI) e no final montou-se as lâminas em DABCO (Sigma). 

 
 

2.2.11 Microscopia 

 

Todas as imagens obtidas no espectro de luz visível foram captadas pela câmara 

Olympus C-4040 acoplada a um microscópio Olympus CX40 ou a uma lupa Olympus SZX12. 

As imagens de fluorescência em secções foram captadas por uma câmara digital Leica 

DC 350F acoplada a um microscópio de fluorescência Leica DM5000B, existente na unidade de 

biologia do desenvolvimento do Instituto de Medicina Molecular. Algumas imagens, com 

menor ampliação, de retinas inteiras marcadas com isolectinaB4 e de embriões inteiros foram 

captadas por uma câmara Olympus C-4040  acoplada a uma lupa Olympus SZX12 com 

lâmpada e filtros de fluorescência. Todas as imagens foram processadas no programa Adobe 

Photoshop 9.0 CS. 

Alguns embriões inteiros marcados com anticorpos fluorescentes foram analisados com 

um microscópio confocal Leica Spectral AOBS existente na unidade de imagiologia do Instituto 

Gulbenkian Ciência. As imagens foram processadas com o respectivo software Leica, ImageJ e 

Adobe Photoshop.  
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CAPÍTULO 3 

 

A PERDA PARCIAL OU TOTAL DA EXPRESSÃO DO GENE DLL4 

AFECTA O DESENVOLVIMENTO ARTERIAL 

 

3.1. ANÁLISE FENOTÍPICA DOS EMBRIÕES DLL4
+/-

 

 

3.1.1 Estratégia de delecção específica do gene Dll4  

 

Antes do início deste trabalho de doutoramento foram produzidas no laboratório de 

acolhimento várias linhas de células estaminais embrionárias (EE) com uma delecção de um dos 

alelos do gene Delta4 (Dll4
+/-). Esta delecção foi conseguida após a transformação de células 

EE com um vector de gene targeting (vector de substituição génica) produzido pelo Dr. António 

Duarte (Fig. 3.1 A). Os vectores de substituição génica possuem grandes sequências de 

homologia com o gene que se pretende inactivar, que permitem após entrada no núcleo da 

célula, a recombinação homóloga e específica com o gene alvo. No caso do vector usado para 

inactivar o gene Dll4 as sequências de homologia têm 6,5 pares de kilobases (pkb) e permitem a 

substituição dos três primeiros exões de um dos dois alelos do gene por uma cassete com um 

gene repórter (lacZ) e um gene de selecção (neo - fosfotransferase de neomicina).  

Este gene repórter, que foi colocado a jusante de uma parte do promotor do gene Dll4 

(1,5 pkb), codifica para a enzima -galactosidase, a qual na presença de um substrato 

cromogénico permite identificar as células em que há expressão do gene Dll4. A 

fosfotransferase de neomicina bacteriana (neo) permite seleccionar as células EE em que 

ocorreu a integração do vector, pois confere resistência ao antibiótico G418 (análogo da 

neomicina), usado na cultura das células EE após electroporação do vector. Este passo de 

selecção é fundamental, pois a eficiência da recombinação homóloga e integração do vector é 

muito baixa.  Após 7-10 dias em cultura com G418 as células EE que possuem o vector 

integrado no seu genoma conseguem proliferar e formar pequenas colónias. Como o vector se 

pode integrar aleatoriamente em qualquer local do genoma, e essa integração é muito mais 

frequente que a integração específica por recombinação homóloga, tem de se fazer uma triagem 

dos vários clones resistentes ao G418 de forma a identificar os clones em que ocorreu 

recombinação homóloga específica. Essa triagem fez-se primeiro por PCR e depois por 

hibridação Southern (Fig. 3.1 B, C). De entre 400 clones obtiveram-se dois que possuem a 

integração do vector num dos alelos Dll4 (Dll4
+/-). Estas linhas de células EE Dll4

+/- foram 

depois usadas na agregação com embriões da estirpe outbred CD1 (Harlan Ibérica) na fase de 8 
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células segundo o método desenvolvido por Nagy e Rossant e publicado em 1993 (Wood et al., 

1993). Esta técnica permite obter ratinhos quimeras que possuem uma mistura de células de tipo 

selvagem (Dll4
+/+

) e células com um dos alelos do gene Dll4 inactivado (Dll4 
+/-

) (Fig. 3.2). 

 

 

3.1.2 Transmissão à descendência da mutação e validação da estratégia 

 

A primeira etapa deste trabalho de doutoramento consistiu no cruzamento dos ratinhos 

quimeras machos (produzidos pelo Dr. António Duarte) com ratinhos fêmea da estirpe não-

consanguínea (outbred) CD1 de modo a ter transmissão à descendência do alelo Dll4 mutado, e 

assim obter ratinhos em que todas as células fossem Dll4
+/-. Destes cruzamentos, numa fase 

inicial, resultaram no total 52 crias agouti (cor do pêlo castanha indicadora da contribuição das 

células EE).  De cada um deles foi retirada uma porção da cauda e extraído o respectivo DNA 

genómico. Com esse DNA realizou-se PCR de forma a detectar a presença do alelo mutado 

(Fig.3.1 B). Esperava-se encontrar 50% de ratinhos Dll4
+/- de entre os agouti mas nenhum deles 

era heterozigótico. 

Este resultado inesperado podia ser explicado de duas formas. Ou as células da linha 

germinal das quimeras, derivadas das células EE, não são transgénicas (Dll4
+/-) ou então o gene 

Dll4 é haploinsuficiente, isto é, os embriões que só têm um alelo activo morrem durante o seu 

desenvolvimento só nascendo os Dll4
+/+. Até à data são poucos os genes conhecidos que são 

haploinsuficientes letais, normalmente não existem defeitos evidentes no desenvolvimento dos 

ratinhos com apenas um alelo activo de um dado gene. 

Uma vez que o gene podia ser haploinsuficiente decidiu-se então começar a dissecar aos 

9.5 e 10.5 dpc (dias pós coito) fêmeas CD1 cruzadas com as quimeras macho que transmitiram 

a cor do pêlo agouti à descendência. Sabia-se que o gene Dll4 começava a ser expresso aos 8.5 

dpc e portanto esperava-se encontrar defeitos nos embriões nestas fases do desenvolvimento, até 

porque os embriões Notch1
-/- ou Notch1

-/-
Notch4

-/- também apresentam defeitos nestas etapas do 

desenvolvimento e morrem aos 10.5dpc (Krebs et al., 2000). No entanto, de todos os 

cruzamentos efectuados só se encontraram duas quimeras que dessem embriões com expressão 

de lacZ (embriões Dll4
+/-) mas com uma frequência muito abaixo da esperada (tabela 3.1). De 

411 embriões dissecados só quatro eram Dll4
+/-. Três deles foram dissecados quando tinham 

9.5dpc e um tinha 10.5dpc. 
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  Selecção 

     Células EE  
    da estirpe R1  

Fêmeas dadoras  
de embriões da 

estirpe CD1 

Agregação 

Quimeras        Fêmeas   receptoras 
         Pseudo-gestantes 

Transferência Gestação 

   Blastocisto 

Figura 3.2 - Diagrama ilustrativo dos principais passos executados na produção de ratinhos modificados 
geneticamente por mutagénese dirigida das células EE e agregação destas com embriões no estadio de 8 
células. Células estaminais embrionárias (EE) da estirpe híbrida R1 (129/Svjx129/Sv-CP) são electroporadas com um 
vector de substituição génica e depois seleccionadas em meio de cultura com uma droga que mata as células sem 
integração do vector no genoma. Depois dos clones de células EE terem sido selecionados e triados por PCR faz-se 
agregação destes com embriões hospedeiros de 8 células de uma estirpe selvagem (CD1) que tem o pêlo branco. 
Estes embriões são recolhidos de fêmeas CD1 superovuladas e fecundadas 2,5 dias antes. Após agregação formam-se 
blastocistos que depois irão ser transferidos para fêmeas CD1 receptoras pseudo-gestantes que estão em condições de 
implantar blastocistos externos. Após 16 dias de gestação nascem então ratinhos quimeras que irão possuir uma 
mistura de células normais (derivadas do embrião hospedeiro) e células geneticamente modificadas (derivadas das 
células EE). Como a estirpe R1 (das células EE) tem uma cor do pêlo castanha (agouti) e a estirpe CD1 uma cor 
branca é possível através da análise da cor do pêlo da quimera ter uma ideia do grau de contribuição das células EE 
para o ratinho. 

Figura 3.1 - Representação esquemática da estratégia de knock-out utilizada. (A) O vector foi desenhado de 
forma a depois da recombinação homóloga (cruzes) com o genoma das células EE existir substituição dos 3 primeiros 
exões do gene Dll4 por uma cassete contendo o gene repórter lacZ e a marca de selecção positiva neo

r. O gene lacZ 

após integração homóloga fica sob controlo do promotor do gene Dll4. O gene neo (fosfotransferase de neomicina) 
está sob o controlo do promotor do gene PGK (cinase de fosfoglicerato I) que é expresso activamente em todas as 
células, incluindo as células EE. As  regiões de homologia a 5´ e 3´dos exões que vão ser substituídos estão 
representadas a azul. A vermelho estão representados os primers usados no PCR para detectar a presença do alelo 
mutado no genoma dos ratinhos agouti. Como se pode ver um dos primers (P1) hibrida com uma sequência genómica 
do locus Dll4 a montante do local de integração e os outros hibridam ou com uma sequência do exão 1 (P2) ou com 
uma sequência do gene repórter lacZ (P3). (B) Deste modo no caso de as células EE possuirem a integração do vector 
no local correcto existe amplificação de dois fragmentos surgindo uma banda com 1,8 kb e outra com 1,6 kb. (C) 
Asonda usada para a hibridação Southern tem 1,4kb (--) e permite detectar o alelo Dll4 normal (11,2kb) e o alelo 
mutante (13kb).  

  
Electroporação 
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Quimera #crias   
% crias 
agouti 

# embriões por 
estadio 

# embriões 
LacZ+ por 

estadio 

% embriões 
LacZ+ por 

estadio 

% embriões 
LacZ+ 

esperada 

1.29 16 37% 9.5dpc  -  18 0 0% 18.5 % 

8.5dpc -  13 0 
1.130 94 48% 

10.5dpc  -  30 0 
0% 24% 

9.5dpc  -  14 0 
2.130 15 60% 

10.5dpc  -  6 0 
0% 30% 

4.130 59 63% 9.5dpc  -  14 0 0% 31.5% 

8.5dpc  -  20 0 0% 

9.5dpc  -  45 2 4,4% 1.145 63 24% 

    10.5dpc -  29 0 0% 

 
12% 

 

9.5dpc -  19 0 
2.145 4 50% 

10.5dpc  -  11 0 
0% 25% 

8.5dpc  -  56 0 0% 

9.5dpc  -  45 1 2,2% 4.145 47 30% 

10.5dpc  -  83 1 1,2% 

15% 

6.145 20 50% 10.5dpc  -  8 0 0% 25% 

 

Tabela 3.1 - Resultados dos cruzamentos das primeiras quimeras com fêmeas CD1 
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Os três embriões Dll4
+/- com 9.5 dias eram semelhantes (Fig. 3.3 B-D) apresentando 

expressão do gene repórter lacZ nas aortas dorsais, nas artérias dos arcos branquiais, nos vasos 

intersomíticos, na artéria carótida interna, numa parte da rede capilar da cabeça, no coração, na 

artéria umbilical e na artéria vitelina. Este padrão de expressão é idêntico ao do gene Dll4 

verificado anteriormente por hibridação in situ. Este resultado da expressão do gene repórter é 

importante porque mostra que a estratégia usada na construção do vector foi a correcta. Dois 

dos embriões Dll4
+/- com 9.5dpc foram seccionados e um deles apresentava apenas uma ligeira 

redução do calibre das 2 aortas dorsais em relação ao embrião de tipo selvagem enquanto que o 

outro possuía claramente uma assimetria, sendo a aorta direita maior que a esquerda que era 

bastante reduzida (comparar Fig. 3.3 E com F e G). Nestes embriões o átrio do coração também 

parece um pouco dilatado. Para além disso, vê-se claramente que as veias cardinais não têm 

qualquer expressão do gene e que possuem nesta fase um calibre normal. Nas secções é visível a 

expressão do gene também na rede de vasos que envolve o tubo neural. 

O único embrião Dll4
+/- que se encontrou a 10.5dpc apresentava defeitos severos e 

estava em início de reabsorção. Este embrião tinha um acentuado atraso de desenvolvimento, 

sendo muito mais pequeno que os outros da mesma ninhada e o seu coração estava muito 

dilatado, não só o pericárdio como também o ventrículo e o átrio (Fig. 3.4 A). Para além disso 

tinha ainda uma grande redução do calibre/diâmetro das aortas dorsais e ao contrário do que se 

viu nos embriões com 9.5 dias as suas veias cardinais eram também muito reduzidas e dificeis 

de distinguir em secções (Fig. 3.4 B-D). Na altura em que se dissecou este embrião ele ainda 

tinha o coração a bater, apesar de esse batimento ser muito lento e pouco vigoroso. A dilatação 

do coração deste embrião pensa-se que seja causada pela atrofia arterial e consequente aumento 

de pressão sanguínea sobre aquele devido à ineficiente expulsão do sangue para o corpo do 

embrião. No entanto não é de excluir uma função do gene Dll4 no desenvolvimento do coração 

pois ele é expresso no endocárdio desde as primeiras etapas do seu desenvolvimento. A redução 

do calibre das artérias terá a ver com defeitos na proliferação, migração ou diferenciação 

endotelial causados pela inactivação de um dos alelos do gene e será amplamente discutida mais 

à frente. A redução do calibre das veias cardinais pensa-se que seja um defeito secundário 

resultante da redução do calibre das artérias, pois existe uma interdependência no 

desenvolvimento dos dois sistemas. 

Apesar de se ter tido poucos embriões Dll4
+/-, estes resultados apontavam para a 

letalidade dos embriões hemizigóticos para este gene.  Como se estava a ter uma frequência 

muito baixa destes embriões e tendo em conta que alguns poderíam estar a morrer muito cedo, 

decidiu-se numa segunda fase começar a dissecar a 8.5dpc para tentar encontrar embriões 

Dll4
+/- com eventuais defeitos ou em reabsorção. No entanto, como se pode ver na tabela 3.1, 

não foi encontrado qualquer embrião com expressão de lacZ nesta etapa do desenvolvimento. 
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Figura 3.3 - Expressão do gene repórter lacZ e fenótipo dos embriões Dll4+/- com 9.5 dias. (A) Embrião 
selvagem marcado com anti-PECAM que permite visualizar todas as células endoteliais/vasos do embrião. (B-D) 
Embriões Dll4

+/- corados com X-gal em que se pode ver a expressão do gene repórter (pDll4-lacZ) na aorta dorsal 
(AD), nos vasos intersomíticos (I), nas artérias dos arcos branquiais (o), na artéria carótida interna (AC), numa 
região da rede capilar da cabeça (C),  na artéria umbilical (AU), na artéria vitelina (AV), no tracto de saída do 
coração e no próprio coração, quer no átrio como no ventrículo. (E-G) Secções transversais ao nível do coração dos 
embriões em cima onde se pode ver em corte  que o gene não é expresso nas veias cardinais anteriores (VCA), mas 
é expresso no endotélio das aortas dorsais (AD), no endocárdio do átrio e do ventrículo (Vent) e na vasculatura que 
envolve o tubo neural (TN). 
  

Figura 3.4 - Defeitos vasculares num embrião Dll4+/- com 10.5dpc. (A) Vista lateral de uma parte do embrião em 
que se pode observar a dilatação do coração (pericárdio (P), átrio (A) e ventrículo (V). É visível também uma porção 
da aorta dorsal ( ) que é neste embrião muito fina. (B-D) Criosecções do mesmo embrião que mostram o tamanho 
muito reduzido das aortas dorsais (AD), bem como a grande dilatação do átrio e do ventrículo (Vent). As veias 
cardinais anteriores (VCA) deste embrião também tinham um calibre reduzido, sendo dificil a sua detecção nas 
secções. 
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Com estes dados considerou-se na altura existirem duas hipóteses para explicar o facto 

de termos recolhido poucos embriões Dll4
+/-. A hipótese que na altura nos pareceu mais 

plausível foi a de que o clone de células EE utilizado poder ser misto, contendo células Dll4
+/- e 

células Dll4
+/+ mas com resistência ao G418 (quando por exemplo o vector se integra 

aleatoriamente num outro local do genoma). Por PCR e hibridação Southern detectar-se-ia o 

alelo mutado, mesmo que existisse apenas uma pequena fracção de células EE Dll4
+/- no clone 

usado nas agregações. As quimeras na sua linha germinal deverão ter tido uma maior 

contribuição por parte das células Dll4
+/+ em relação às Dll4

+/- e isso pode explicar o porquê de 

termos tido uma frequência muito baixa de embriões com expressão de lacZ. Outra hipótese que 

também se considerou na altura, se bem que com mais reservas, foi a de que o gene Dll4 podia 

ter qualquer função, não conhecida, na espermatogénese ou durante as fases de 

desenvolvimento embrionário precoces (antes da implantação ou imediatamente após a 

implantação) que causaria uma letalidade quase total antes de atingir os 8.5dpc, mas como se irá 

ver mais à frente o gene não é letal antes dos 9.5dpc. 

 

3.1.3 Análise fenotípica dos embriões diplóides-tetraplóides  Dll4+/- 

 

Face aos fracos resultados obtidos com as quimeras resultantes das agregações de 

células EE Dll4
+/- com embriões diplóides, e uma vez que esta técnica necessita de muito tempo 

para dar os seus frutos, decidiu-se investir no método de agregação de células EE diplóides com 

embriões tetraplóides, os quais resultam da fusão de embriões diplóides na fase de duas células. 

Devido ao facto de as células EE não terem regra geral capacidade para dar origem à 

trofoectoderme e à endoderme primitiva e as células tetraplóides do embrião hospedeiro não 

conseguirem dar origem à ectoderme primitiva, todas as linhas celulares do embrião serão 

derivadas das células EE mutantes, sendo apenas derivado das células tetraplóides selvagens os 

tecidos de origem não mesodérmica do saco vitelino e da placenta (os vasos sanguíneos destes 

orgãos têm a contribuição das células EE). Deste modo pode-se de uma forma rápida obter 

embriões em que todas as células são Dll4
+/- sem necessidade de produção, desenvolvimento até 

à fase adulta e cruzamento das quimeras. Esta técnica ainda não se usa para produzir ratinhos 

transgénicos porque a maior parte das linhas de células EE que existem ou dão origem a 

embriões que morrem em etapas avançadas do desenvolvimento ou dão origem a ratinhos não 

férteis e com defeitos somáticos. No entanto esta técnica é boa para validar estratégias de 

transgénese que envolvam genes repórter ou para avaliar o fenótipo de embriões 

haploinsuficientes em etapas de desenvolvimento precoces .  

Como o clone anteriormente utilizado podia ser misto decidiu-se produzir mais clones 

de células EE Dll4
+/- por subclonagem do clone Dll4

+/- #32 que tinha dado origem às quimeras 

anteriormente utilizadas, na tentativa de obter diversos clones puros com boa capacidade de dar 
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origem a embriões resultantes destas agregações. Depois de se ter subclonado o clone 32, 

extraíu-se DNA de cada um dos subclones, digeriu-se com EcoRI e fez-se hibridação Southern 

com uma sonda para a região do gene repórter lacZ. Só 2 dos 14 subclones do clone #32 

possuíam o alelo Dll4 mutado (Dll4
+/-) e um deles era misto possuindo integração do vector 

noutro local do genoma. Só um destes subclones (#32/45) era puro e foi este que se utilizou nas 

agregações diplóides-tetraplóides . Para além deste clone usou-se também o clone #37 

(produzido mais tarde), mas com este não se conseguiu obter tantos embriões embora estes 

tenham também sido analisados de forma a confirmar que o fenótipo que se observava era 

específico da mutação no gene Dll4 e não devido a qualquer outra mutação ou alteração 

epigenética no clone de células EE usado.  

O método de agregação de células EE com embriões tetraplóides é muito exigente do 

ponto de vista técnico e por isso decidiu-se enviar para o laboratório da Dra. Janet Rossant 

(Samuel Lunenfeld Research Institute of Mount Sinai Hospital – Toronto-Canadá) os clones de 

células EE Dll4
+/- #37 e #32/45 com os quais foram produzidos os embriões diplóides-

tetraplóides . Da execução destas agregações resultaram muitos embriões (blastocistos) que 

foram transferidos para fêmeas ICR pseudogestantes. Estas fêmeas foram depois sacrificadas 

em diferentes fases da gestação, tendo-se recolhido vários embriões Dll4
+/- em cada uma das 

etapas de desenvolvimento que interessava analisar (tabela 3.2). A análise fenotípica destes 

embriões foi feita em colaboração com o Dr. Masanori Hirashima (Pós-Doutorando no 

laboratório da Dra. Janet Rossant).  

Para fazer a análise do fenótipo vascular, recorreu-se à marcação dos embriões 

diplóides-tetraplóides  com o anticorpo anti-PECAM (Platelet Endothelial Cell Adhesion 

Molecule), que marca todas as células endoteliais, e à coloração dos embriões com X-Gal, que 

ao ser degradado pela -galactosidase (codificada no gene repórter lacZ), forma um composto 

azul nos locais onde há expressão do gene Dll4. Na tabela 3.2 estão esquematizados os defeitos 

mais significativos apresentados por estes embriões mutantes. Note-se que os defeitos 

apresentados embora sejam agrupados em classes, de modo a simplificar, não são regra geral 

idênticos de embrião para embrião verificando-se uma grande variabilidade fenotípica associada 

com a penetrância variável da mutação.  

Pelos mesmos motivos que já foram referidos anteriormente, a análise fenotípica foi 

realizada em embriões dissecados com 8.75 a 11.5 dias de desenvolvimento. Em alguns 

embriões com 8.75 dias de desenvolvimento observou-se uma ligeira redução das aortas dorsais 

mas só se conseguiu observar isso em secções (Tabela 3.2 e Fig. 3.5). Tanto o coração como os 

primórdios das veias cardinais surgem sem defeitos aparentes em todos os embriões.  

Aos 9.5 dpc encontrou-se defeitos mais acentuados, existindo basicamente três tipos de 

embriões. Embriões que não apresentavam qualquer defeito na vasculatura (2/24). Embriões 

(18/24) que embora tendo um tamanho normal possuíam redução do diâmetro das duas aortas  
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Tabela 3.2 - Resultados da análise fenotípica dos embriões resultantes das agregações de células EE 

Dll4
+/- com embriões tetraplóides.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estádio 
(dpc) 

8.75 9.5 9.75 10.5 11.5 

Nºde 
embriões 
Dll4 +/- 

5 24 9 21 7 

Tamanho 100% normal 
83% normal 

 
17% reduzido 

78% normal 
 

22% reduzido 

36% normal 
 

64% reduzido 

43% (3) normal 
 

57% (4) 
reduzido 

Aortas 
Dorsais (AD) 

60% (3) com AD  
normais 

 
40% (2) com AD 

mais finas 

10% normais 
 

90% com AD 
mais finas 

10% normais 
 

90% com AD 
mais finas 

12% normais 
8% pouco 
reduzidas 

80% com AD 
mais finas 

14% (1) com AD 
normais 

29% (2) com AD 
pouco reduzidas 

57% (4) com AD 
muito finas 

Assimetria 
das AD na 

região 
mediana 

Sem assimetria 
45% com AD 
esquerda mais 

reduzida 

45% com AD 
esquerda mais 

reduzida 

40% com AD 
esquerda mais 

reduzida 

1 em 3 embriões 
normais tinham 

AD esquerda 
mais reduzida 

Veias 
cardinais 

(VC) 

100% com VC 
normais 

82% normais 
 

18% com VC 
mais finas 

56% normais 
 

44% com VC 
mais finas 

20% normais 
 

80% com VC 
mais finas 

43% normais 
 

57% com VC 
mais finas 

Coração 100% normal 

82% normal 
 

18% com 
dilatação 

67% normal 
 

33% com 
dilatação 

33% normal 
 

67% com 
dilatação 

43% normal 
 

57% com 
dilatação 

Figura 3.5 – Alguns embriões Dll4+/- evidenciam redução do calibre arterial aos 8.75dpc. Secções de embriões  
Dll4+/+ e Dll4+/- com 8.75 dias marcadas com anti-PECAM. (A) Secção de um embrião Dll4+/+ ao nível do coração 
em que podemos ver o calibre das aortas dorsais ( ) e das veias cardinais ( )  normal nesta etapa do 
desenvolvimento. (B) Secção de um embrião Dll4+/- com 8.75dpc em que as aortas dorsais surgem reduzidas ao 
contrário das veias que têm um diâmetro aparentemente normal. 
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dorsais, especialmente na região anterior e mediana (Fig. 3.6 B). Cerca de metade destes 

possuíam assimetria das aortas dorsais na região mediana, sendo sempre a aorta direita maior 

que a esquerda. Outros embriões (4/24) eram mais defeituosos, exibindo logo aos 9.5 dias do 

desenvolvimento um tamanho mais reduzido, aortas dorsais muito finas, veias cardinais com um 

calibre reduzido e o coração (pericárdio, átrio e ventrículo) dilatado (Fig. 3.6 C). Aos 10.5 dias 

do desenvolvimento a frequência de embriões pequenos e defeituosos  aumenta de 17% para 

64%, tendo todos eles defeitos graves nas aortas dorsais e veias cardinais (Tabela 3.2 e Fig. 3.7 

B). As aortas destes embriões ou não tinham lúmen ou este era muito reduzido, e as veias 

cardinais embora possuíssem lúmen, na maior parte dos casos, também era muito reduzido, mas 

as veias nunca chegavam a ser tão defeituosas quanto as aortas (como mostrado anteriormente 

na Fig. 3.4). Nestes embriões mais afectados pela mutação o coração aparecia dilatado, não só o 

pericárdio como também o átrio e o ventrículo. Todos eles ainda tinham o coração a bater 

quando foram dissecados, mas o batimento era muito fraco. Contudo alguns dos embriões que 

se encontraram tinham um tamanho normal (36%) e estes podíam sobreviver até etapas do 

desenvolvimento mais avançadas (Tabela 3.2 e Fig. 3.7 D). Estes embriões, na sua grande 

maioria, tinham as aortas mais reduzidas que o normal para esta etapa do desenvolvimento, mas 

o seu calibre poderá ser suficiente para permitir o desenvolvimento do embrião sem defeitos. 

Cerca de 50% deles possuíam também assimetria aórtica, em que o calibre da aorta direita era 

maior que o da aorta esquerda, especialmente na região mediana (Fig 3.7 F). A 11.5dpc só 

foram dissecados sete embriões (Tabela 3.2). Os embriões encontrados com um tamanho muito 

reduzido (4 em 7) eram idênticos aos encontrados a 10.5dpc mas já não possuíam batimento 

cardíaco e estavam a começar a ser reabsorvidos. Contudo, devido à penetrância variável da 

mutação ou à variabilidade característica das agregações diplóides-tetraplóides , alguns dos 

embriões com tamanho normal não tinham qualquer defeito ou tinham apenas uma ligeira 

redução das aortas dorsais, podendo estes eventualmente sobreviver até etapas do 

desenvolvimento mais avançadas. Um dos três embriões com tamanho normal que foram 

encontrados, possuía na região anterior a aorta deslocalizada para a direita ou então a aorta do 

lado esquerdo tinha regredido e estava ausente (Fig. 3.8 C). Nesta etapa do desenvolvimento, 

num embrião de tipo selvagem, observam-se duas aortas na região anterior ou então estas estão 

fundidas completamente numa única (na região posterior) (Fig. 3.8 A, B). Como se pode ver 

numa região mais posterior do mesmo embrião Dll4
+/-

, a aorta já se localiza ao centro não 

existindo nessa região qualquer defeito. Estes resultados mostram que, mesmo nos embriões 

Dll4
+/-

 com um desenvolvimento normal, podem existir defeitos vasculares subtis ou transitórios 

que no entanto não comprometem o desenvolvimento embrionário. Todos estes resultados, 

obtidos com dois clones de células EE diferentes (#32/45 e #37), demonstram que o gene Dll4 é 

haploinsuficiente, bastando a inactivação de um dos alelos do gene para se verificarem defeitos 

na angiogénese embrionária, que são letais para a maior parte dos embriões. O que não é 
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possível confirmar só com estes resultados é se o gene Dll4 é haploinsuficiente a 100% ou com 

penetrância variável, pois nestas agregações de células EE com embriões tetraplóides por vezes 

as células selvagens tetraplóides contribuem para algumas linhagens celulares do embrião, 

podendo gerar situações de compensação e atenuação do efeito da mutação. 

Nesta experiência não se dissecaram fêmeas para além do dia 11.5, nem se deixou 

nascer eventuais sobreviventes, não só por termos relativamente poucas fêmeas gestantes, mas 

também porque a partir desta fase do desenvolvimento começam a surgir, nestes embriões 

totalmente derivados das células EE, defeitos na embriogénese associados com alterações 

epigenéticas acumuladas durante a cultura das células EE e embriões in vitro, sendo muito raro 

o nascimento de ratinhos resultantes destas agregações com embriões tetraplóides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3.6 – A maior parte dos embriões Dll4+/- com 9.5dpc apresentam defeitos vasculares arteriais e 
venosos. (A) Imagens representativas de um embrião de tipo selvagem inteiro e em secções (região anterior e 
mediana) evidenciando a estrutura normal das aortas dorsais ( ) e das veias cardinais ( ) (B) Imagens 
representativas de um embrião Dll4+/- com um tamanho normal, que possui redução do calibre das duas aortas 
dorsais sendo no entanto o calibre das veias cardinais normal. Na região mediana este embrião possui assimetria das 
aortas sendo a direita maior que a esquerda. (C) Imagens de um outro embrião Dll4+/- mas com um tamanho 
reduzido, o coração dilatado e defeitos bastante acentuados não só nas aortas dorsais que são muito finas como 
também nas veias cardinais que têm um calibre bem mais reduzido. 
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Figura 3.7 - Grande parte dos embriões Dll4+/- morrem aos 10.5dpc com severos defeitos vasculares. Embriões 
com 10.5 dias corados com X-gal (A, B), marcados com anti-PECAM (C, D) e secções destes coradas com 
hematoxilina e eosina (E, F). (A, B) Dois embriões Dll4+/- em que um não tem defeitos aparentes e o outro tem um 
tamanho muito reduzido devido a defeitos vasculares severos. (C, D) Alguns embriões Dll4+/- nesta etapa do 
desenvolvimento têm um tamanho normal e uma vasculatura sem grandes defeitos visíveis à lupa. (E, F) Secções dos 
embriões mostrados em cima em que se pode ver a ligeira redução do calibre das aortas dorsais no embrião Dll4+/-, 
sendo a aorta esquerda (seta) menor que a direita.  
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Figura 3.8 - Ausência da aorta esquerda ou assimetria na localização da aorta em alguns embriões Dll4+/- com 
11.5dpc. Secções de embriões com 11.5dpc marcadas com PECAM.  (A, B) Secções de um embrião Dll4+/+ em que 
se visualiza na região anterior (A) as duas aortas (setas) que ainda não se fundiram e na região mediana ou posterior 
(B) uma única aorta dorsal ladeada por duas veias cardinais. (C, D) Secções de um embrião Dll4+/- que embora tenha 
um tamanho normal e não apresente defeitos vasculares externos possui na sua região anterior uma única aorta 
localizada no lado direito do embrião (C). A aorta esquerda provavelmente era defeituosa e regrediu completamente. 
Na região mediana e posterior (D) deste embrião a aorta já se localiza correctamente na região central.  
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3.1.4 Análise fenotípica dos embriões diplóides Dll4+/- 

 

Ao mesmo tempo que se analisavam os embriões resultantes das agregações diplóides-

tetraplóides , o Dr. Masanori Hirashima fez no laboratório da Dra. Janet Rossant, agregações de 

células EE do clone #32/45 com embriões diplóides da estirpe outbred ICR do Canadá (Charles 

River Laboratories). Destas agregações resultaram várias quimeras macho, quatro das quais, 

verificou-se serem transmissoras do caracter agouti à descendência. Numa fase inicial 

obtiveram-se 14 crias agouti, tendo-se encontrado dois machos heterozigóticos (Dll4
+/-) após 

triagem por PCR. Estes dois machos, apesar de só terem uma cópia activa do gene, não 

apresentavam qualquer defeito físico exterior, tendo-se mais tarde verificado serem férteis. 

Após este importante resultado, continuou-se com os cruzamentos das quimeras com fêmeas 

ICR de modo a amplificar a colónia de ratinhos heterozigóticos. De 260 ratinhos agouti que 

nasceram obtiveram-se 55 Dll4
+/-, 31 machos e 24 fêmeas (tabela 3.3). A frequência de ratinhos 

Dll4
+/- entre os agouti que nasceram foi de apenas 21% em vez dos 50% esperados no caso de 

não existir haploinsuficiência. Estes resultados confirmam portanto que o gene é 

haploinsuficiente, mas com penetrância incompleta no fundo genético da estirpe ICR do SLRI 

(Samuel Lunenfeld Research Institute). 

Entretanto também se cruzou estas quimeras com fêmeas da estirpe inbred 129/Sv-CP e 

nenhuma das 65 crias agouti que nasceram era Dll4
+/-. Os resultados sugerem que neste fundo 

genético [macho (129X1/SvJ x 129S1) x fêmea (129/Sv-CP)] o gene Dll4 é haploinsuficiente a 

100% e que as características do fundo genético são determinantes para a sobrevivência dos 

ratinhos Dll4
+/-.   

Após se ter alcançado a transmissão da mutação à descendência, para além de nos 

interessar ter um número razoável de ratinhos heterozigóticos Dll4
+/- (especialmente fêmeas) de 

forma a no futuro caracterizarmos o fenótipo dos embriões knock-out (Dll4
-/-), estávamos 

também interessados na caracterização fenotípica dos embriões Dll4
+/- de forma a 

comprovarmos os resultados obtidos nas agregações com embriões tetraplóides. Todos os 

resultados que estão nas tabelas 3.3 e 3.4 respeitam a embriões Dll4
+/- resultantes dos 

cruzamentos entre quimeras e fêmeas ICR (geração F1). Para fazer esta análise fenotípica 

podíamos ter recorrido a cruzamentos de machos Dll4
+/- da geração F1 com fêmeas ICR. Não o 

fizemos porque após a dissecção de duas ninhadas resultantes destes cruzamentos concluímos 

que a frequência de embriões com defeitos, entre os 9.5 e 10.5dpc, era menor que nos 

cruzamentos das quimeras com as fêmeas ICR. Esta diferença está provavelmente relacionada 

com o facto de os machos Dll4
+/- da geração F1 já terem metade do genoma da estirpe não 

consanguínea ICR, o que confere maior robustez à descendência que irá possuir  em vez de  

em fundo ICR. Por outro lado estes machos Dll4
+/- fenotipicamente normais, com apenas um 

dos alelos do gene activo, também transmitem à descendência factores genéticos que foram 
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responsáveis pela sua própria sobrevivência e que por isso podem diminuir a severidade do 

fenótipo na progenia. 

As técnicas usadas para fazer a análise destes embriões Dll4
+/- foram as mesmas que as 

utilizadas na análise dos embriões diplóides-tetraplóides. Fez-se coloração com X-gal e 

marcação com o anticorpo anti-PECAM, tanto em embriões inteiros como em secções. Note-se 

que no artigo publicado (Duarte et al., 2004), a descrição da maior parte da análise é feita 

juntando os resultados obtidos com os embriões diplóides-tetraplóides  e com os embriões 

diplóides F1 pois eles apresentam um fenótipo semelhante. No entanto a dinâmica do 

desenvolvimento dos embriões Dll4
+/- que é descrita no artigo corresponde aos embriões F1 e 

não aos diplóides-tetraplóides  por estes não possuírem uma progressão do desenvolvimento 

normal em termos temporais, devido à manipulação in vitro que se faz antes da implantação no 

útero. Por outro lado, quando se publicam resultados de uma descrição fenotípica pretende-se 

que estes sejam reprodutíveis e tenham sido obtidos nas condições que estão padronizadas, isto 

é, nas condições em que geralmente os fenótipos causados por mutações noutros genes são 

descritas. É mais fácil pegar de novo na nossa linha de ratinhos e repetir os cruzamentos ou 

cruzar com outras linhas de ratinhos, do que gerar de novo embriões diplóides-tetraplóides  e 

tentar reproduzir a manipulação que foi feita. Deste modo é importante descrever a estatística e 

a dinâmica temporal do desenvolvimento dos embriões Dll4
+/- da geração F1 pois essa 

informação pode ser útil no futuro para a comparação de fenótipos.   

 
 
 

 
Nº fêmeas 
Dll4

+/- 

Nº total de 
fêmeas 
agouti 

Nº de 
machos 
Dll4

+/- 

Nº total de 
machos 
agouti 

Nº total de 
ratinhos 
Dll4

+/- 

Nº total de 
ratinhos 
agouti 

Totais 24 124 31 136 55 260 

Frequências 

obtidas 
19,4% 22,8% 21,2% (1) 

 

Tabela 3.3 - Resultados da genotipagem de ratinhos agouti resultantes do cruzamento das novas 

quimeras com fêmeas da estirpe não consanguínea ICR.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nota: Este valor é a % de ratinhos Dll4
+/- que nasceu entre os agouti. A % de ratinhos Dll4

+/- que nasceu de entre 

os Dll4
+/- hipoteticamente existentes no útero (este número é igual ao número de ratinhos Dll4

+/+ que nasceu) é de 

27%. 
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Tabela 3.4 - Resultados dos cruzamentos das quimeras novas com fêmeas ICR. 

 
 

Comparando os resultados das tabelas 3.2 e 3.4 pode ver-se que na maioria dos 

embriões Dll4+/- resultantes destes cruzamentos os defeitos surgem mais precocemente que no 

caso dos embriões diplóides-tetraplóides. Nos embriões Dll4+/- resultantes das agregações 

tetraplóides, aos 9.5 dias só se observaram 17% de embriões com um tamanho reduzido 

enquanto que de entre os embriões resultantes de cruzamentos, 69% apresentavam um tamanho 

reduzido nesta mesma etapa do desenvolvimento. Os defeitos apresentados por estes embriões 

são em tudo iguais aos defeitos evidenciados pelos embriões diplóides-tetraplóides  (Fig. 3.10). 

No entanto os defeitos surgem mais precocemente e ocorrem numa maior percentagem de 

embriões. Aos 10.5 dias já as percentagens de embriões com defeitos graves e atraso no 

desenvolvimento são equivalentes, mas embora os embriões diplóides Dll4+/- morram na sua 

maioria aos 10.5dpc, os diplóides-tetraplóides  só morrem por volta dos 11.5dpc.  

Se compararmos a percentagem de embriões Dll4+/- com um tamanho normal aos 10.5 

dias (32%) com a percentagem de ratinhos Dll4+/- que nasce de entre os Dll4+/- inicialmente 

existentes (27% - tabela 3.3), verifica-se que aquela é apenas ligeiramente superior o que 

significa que neste fundo genético, a grande maioria dos embriões Dll4+/- morre por volta dos 

Estadio 
(dpc) 

7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.5 

Nºde 
embriões 
Dll4

+/- 
3 6 10 15 32 34 

Tamanho 
100% 
normal 

100% 
normal 

100% normal 100% normal 

31% normal 
(22±1,5; n=10) 
69% reduzido 

(19,5s±1; n=22) 

32% normal 
68% reduzido 

Aortas 
Dorsais 

(AD) 
- 

100% 
normal 

60% normal 
 

40% com AD 
mais finas 

35% normal 
 

65% com AD 
mais finas 

100% com AD 
mais finas 

15% normais 
85% com AD 

+ finas 

Assimetria 
das AD na 

região 
mediana 

- - 
Sem 

assimetria 

32% com AD 
esquerda + 
reduzida 

50% com AD 
esquerda + 
reduzida 

40% com AD 
esquerda + 
reduzida 

Veias 
cardinais 

- - 100% normal 
60% normal 

 
40% + finas 

44% normal 
 

56%  + finas 

30% normal 
70% + finas 

Coração - - 100% normal 100% normal 
50% normal 

 
50% dilatado 

32% normal 
68% dilatado 

Vasculatura 
do saco 
vitelino 

- - - 
Com atraso na 
remodelação 

Sem 
remodelação 

vascular 

Sem 
remodelação 

vascular 
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10.5 dias do desenvolvimento, podendo morrer alguns mais tarde durante a gestação. A análise 

efectuada aos embriões Dll4+/- em gerações de cruzamentos mais avançadas (F3-F6) mostra que 

a taxa de sobrevivência dos ratinhos Dll4+/- é um pouco superior (35%) e que a frequência de 

embriões que morre precocemente aos 10.5dpc é menor, morrendo alguns em etapas do 

desenvolvimento mais avançadas. Esta diferença terá a ver com o facto de o fundo genético 

destes descendentes já ter uma maior percentagem do fundo ICR, o qual se verifica ser mais 

favorável à sobrevivência dos embriões Dll4+/- do que o fundo genético das células EE/quimeras 

(R1: 129/Svj x 129/Sv-CP).   

O cruzamento de ratinhos heterozigóticos permite obter facilmente embriões em todas 

as fases do desenvolvimento. Para conhecer o início da expressão do gene Dll4 dissecou-se os 

embriões aos 7.5dpc e 8.0dpc, momento em que se inicia o desenvolvimento do sistema 

vascular. A expressão do gene Dll4 começa aos 8.0 dias do desenvolvimento (2 sómitos) no 

crescente cardíaco e na região anterior das aortas dorsais (Fig. 3.9 B). Aos 8.5 dpc a expressão é 

muito mais forte, surgindo ao longo das duas aortas dorsais, no revestimento endotelial do 

coração, na artéria umbilical e vitelina e nos vasos em desenvolvimento do saco vitelino (Fig. 

3.9 C). Nesta etapa do desenvolvimento ainda não existe qualquer diferença aparente entre 

embriões normais e Dll4+/-. Só em cortes histológicos se consegue detectar que alguns possuem 

aortas dorsais com um diâmetro mais reduzido. 

Aos 9.5 dias encontrou-se essencialmente dois tipos de embriões, uns com tamanho 

normal e outros mais pequenos com defeitos mais acentuados. Os defeitos são idênticos aos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 -  A  expressão do gene Dll4 inicia-se aos 8.0dpc. (A) Embrião com 7.5 dias demonstrando a ausência de 
expressão do gene neste estadio. (B) Embrião com 8.0 dias evidenciando o inicio de expressão do gene ao nível do 
crescente cardíaco (cc) e da região anterior das aortas dorsais (ad) em desenvolvimento. (C) Embrião com 8.5 dias 
dentro e fora do saco vitelino evidenciando expressão do gene no coração (c), nas aortas dorsais (ad), na artéria 
vitelina (av) e nos vasos em desenvolvimento do saco vitelino (v). 
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apresentados para os embriões Dll4+/- resultantes das agregações diplóides-tetraplóides , pelo 

que só são mostradas nesta tese algumas imagens dos embriões Dll4+/- diplóides sem descrição 

pormenorizada dos defeitos vasculares por esta já ter sido feita anteriormente (Fig. 3.10 e tabela 

3.4). 

No estadio 10.5dpc continuou-se a observar dois grupos distintos de embriões Dll4+/-, 

mas nesta etapa do desenvolvimento a diferença entre os embriões normais e os embriões 

pequenos defeituosos é mais acentuada, morrendo estes aos 10.5dpc (Fig 3.11). Para além disso, 

alguns dos embriões com um tamanho normal, possuíam já aortas com um calibre normal, tendo 

existido uma recuperação do calibre aórtico dos 9.5 para os 10.5dpc (tabela 3.4). Nesta etapa do 

desenvolvimento estudou-se também o padrão de ramificação vascular nos embriões Dll4+/- que 

apresentavam um tamanho normal. Interessantemente alguns destes embriões Dll4+/- possuíam  

Figura 3.10 – Defeitos vasculares variáveis nos embriões diplóides Dll4+/- com 9.5dpc. Embriões inteiros 
marcados com o anticorpo anti-PECAM.  Os embriões Dll4+/- diplóides com 9.5 dias têm defeitos vasculares 
idênticos aos embriões tetraplóides Dll4+/- descritos anteriormente.  
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Figura 3.11 - Haploinsuficiência com penetrância incompleta no fundo genético R1-ICR. Embriões com 10.5 
dias  corados com X-gal. Um dos embriões tem o mesmo tamanho que o embrião selvagem e não apresenta qualquer 
defeito visível macroscopicamente. O outro tem um grande atraso de desenvolvimento possuindo as aortas dorsais 
muito reduzidas, cabeça e região posterior atrofiadas e o coração dilatado.  

Figura 3.12 – A maior parte dos embriões Dll4
+/- com um tamanho normal também possuem microdefeitos na 

ramificação vascular. Imagens de embriões com 10.5dpc marcados com o anticorpo anti-PECAM. (A, B) Alguns 
dos embriões Dll4+/- com 10.5dpc, apesar de terem um tamanho normal, possuem uma maior ramificação vascular ao 
nível da cabeça (A, B) e tronco (C, D). Devido à penetrância variável da mutação, a severidade desses defeitos é 
também ela variável de embrião para embrião. Abreviaturas e símbolos: v,  veias da cabeça; ica, artéria carótida 
interna; pontos brancos, pontos de ramificação; estrela vermelha, seio venoso. 
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uma maior ramificação vascular quer ao nível da cabeça como do tronco (Fig. 3.12). Este 

fenótipo vascular dos embriões Dll4+/- irá ser aprofundado e discutido mais à frente. 

Nestes embriões Dll4+/- diplóides fez-se também a análise dos defeitos na vasculatura 

do saco vitelino e placenta. A vasculatura do saco vitelino de um mutante Dll4+/- é bastante 

defeituosa, possuindo uma artéria vitelina de calibre reduzido que se liga a uma rede vascular 

muito simples que não foi remodelada em vasos grandes e pequenos (Fig. 3.13 B). Para além 

disso, estes embriões Dll4+/- têm todos um fraco fluxo sanguíneo no saco vitelino (Fig. 3.13 D). 

Estes defeitos no saco vitelino foram observados em todos os embriões Dll4+/-, quer estes  

apresentassem ou não outros defeitos vasculares. Estes resultados sugerem que no caso da  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13 - Defeitos na remodelação vascular dos sacos vitelinos e placentas dos embriões Dll4
+/-. (A-D) Sacos 

vitelinos de embriões Dll4+/+ e Dll4+/- com 9.5 dias (marcados com anti-PECAM) ou com 10.5 dias (intactos sem 
marcação). (A, C) Sacos vitelinos de dois embriões Dll4+/+ evidenciando uma vasculatura bem formada com vasos 
grandes e pequenos ramificados. (B, D) Sacos vitelinos de dois embriões Dll4+/- mostrando uma vasculatura 
defeituosa. Em cima pode-se ver que a artéria vitelina não ramifica em vasos grandes e não se forma também uma 
rede mais fina de capilares, existe apenas uma rede muito simples de vasos. Em baixo pode-se ver que o saco vitelino 
não possui qualquer vaso de grandes dimensões, não existindo ou sendo muito deficiente a circulação sanguínea no 
saco vitelino. (E, F) Placentas de embriões Dll4+/- sem (E) e com (F) redução do calibre das artérias principais. Note-
se a grande ramificação vascular na placenta mais afectada pela mutação. 
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remodelação angiogénica do saco vitelino não existe capacidade de compensação da 

hemizigotia por outros factores genéticos, talvez por ser um tecido com uma intensa e rápida 

remodelação vascular. No entanto, apesar dos defeitos vasculares no saco vitelino existirem em 

todos os embriões, alguns destes embriões conseguem desenvolver-se normalmente pois o saco 

vitelino só é importante nos mamíferos até ao estabelecimento da circulação sanguínea 

placentária, que ocorre no ratinho por volta dos 9.0dpc. Para além das artérias dorsais e 

vitelinas, o gene Dll4 também é expresso fortemente na artéria umbilical e nas artérias da 

placenta desde o início da sua formação. A análise da placenta a 9.5dpc revela que todos os 

embriões com defeitos vasculares mais acentuados possuem também defeitos na remodelação 

vascular placentária (Fig. 3.13 F) que se traduzem na formação de artérias muito ramificadas e 

de calibre muito reduzido. 

 

 

3.2 ANÁLISE FENOTÍPICA DOS EMBRIÕES DLL4
-/- 

 

3.2.1 Tentativa de produção de células estaminais embrionárias Dll4 
-/- 

 

Como já foi referido anteriormente, ao mesmo tempo que se analisavam os resultados 

das agregações diplóides-tetraplóides , fizeram-se também agregações do clone de células EE 

Dll4
+/- #32/45 com embriões diplóides, na esperança de obter melhores quimeras que 

transmitissem com elevada frequência à descendência o alelo inactivado. Isto permitiu obter 

machos e fêmeas Dll4
+/- que depois de cruzados permitiram obter embriões Dll4

-/- de forma a se 

analisar o efeito do knock-out (perda-de-função total) do gene no desenvolvimento. No entanto, 

como os resultados destas agregações com embriões diplóides demoram a surgir, e na altura não 

se tinha garantias que surgissem, porque as quimeras com maior contribuição das células EE 

Dll4
+/- poderiam morrer devido à haploinsuficiência, tentou-se gerar células EE homozigóticas 

nulas (Dll4
-/-), que depois podiam ser usadas nas agregações com embriões tetraplóides 

obtendo-se assim embriões homozigóticos (knock-out) semelhantes aos resultantes do 

cruzamento entre dois ratinhos heterozigóticos. Para além disso, a obtenção de células EE Dll4
-/- 

seria bastante útil para fazer estudos de diferenciação endotelial in vitro, recorrendo por 

exemplo à cultura e análise de corpos embrióides. Estas estruturas celulares esféricas resultam 

da proliferação e diferenciação das células EE em diversos tipos celulares (células endoteliais, 

neuronais, hematopoiéticas, cardiomiócitos, adipócitos, etc...) e permitem o estudo in vitro de 

alguns dos processos de diferenciação endotelial pois estas estruturas celulares tridimensionais 

chegam a formar uma rede vascular simples.  
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Inicialmente tentou-se produzir células Dll4
-/- através do crescimento de células Dll4

+/-
 

num meio com alta concentração de G418 de forma a seleccionar células EE Dll4
-/-

, pois estas 

células ao possuir mais uma cópia do gene de resistência, expressam em maior quantidade a 

proteína o que lhes confere resistência a concentrações mais altas de G418. Mas como não se 

obtiveram resultados positivos com esta técnica decidiu-se depois usar uma outra que consistiu 

em electroporar células EE Dll4
+/- com um outro vector de substituição génica (gene targeting), 

com uma marca de selecção diferente, de forma a inactivar o outro alelo e assim obter células 

EE Dll4
-/-.  

 

3.2.1.1 Selecção de células EE Dll4-/- em meio com alta concentração de G418 

 

O gene bacteriano para a fosfotransferase de neomicina, neo, confere resistência ao 

análogo da neomicina, G418. Crescendo células EE heterozigóticas, com uma única cópia do 

gene neo, durante cerca de 10 dias em meios com altas concentrações (7 a 14x mais) de G418, 

consegue-se por vezes obter células EE -/-, com duas cópias do gene de resistência, isto é com 

os dois alelos do gene alvo inactivados.  

Nestas experiências utilizaram-se as células EE do clone #32/45 e após 8 dias de 

selecção em meio com alta concentração de G418, conseguiu-se picar no total 159 clones. Cada 

um destes clones foi triado por PCR para a presença do alelo selvagem. Destes 159 clones 

nenhum era homozigótico nulo (Dll4
-/-). 

As concentrações de G418 que foram usadas foram as que são mais frequentemente 

utilizadas pela maioria dos laboratórios, mas existe sempre alguma variação das condições 

ideais a usar para cada experiência, que dependem do local no genoma onde ocorreu a inserção 

do vector, por isso foram testadas diferentes concentrações. Sabe-se que existem efeitos de 

posição do gene neo. Dependendo do local de integração do gene assim varia o seu nível de 

transcrição. Além disso está provado que algumas inserções de neo não permitem com esta 

abordagem a obtenção de linhas homozigóticas.  Como o mecanismo de perda da heterozigotia 

ainda não está definido é dificil explicar o porquê de não termos conseguido obter resultados 

positivos. 

 

3.2.1.2 Selecção de células EE Dll4-/- através da electroporação de células EE Dll4+/- 

com um outro vector com a marca puro  

 

Uma vez que não se conseguiram obter resultados com a técnica anterior, tentou-se uma 

outra abordagem que consistiu basicamente em electroporar células EE Dll4
+/- com um vector 

de substituição génica (gene targeting) com uma marca de selecção diferente (puro – 

puromycin-N-acetyltransferase) de forma a inactivar o outro alelo (Fig. 3.14). 
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Para construir este vector clonou-se o fragmento PromotorPGK-Puro-PoliA entre as duas 

sequências de homologia 5´e 3´do gene Dll4. Estas sequências já tinham sido clonadas 

anteriormente na altura da construção do outro vector de substituição génica (Fig. 3.1). Depois 

fez-se a electroporação de células EE Dll4
+/- com o vector pKOpuro linearizado. Como se pode 

ver na Tabela 3.5 fizeram-se três sessões de electroporações com os clones #32/45 e #37 e só 

numa delas obtivemos clones de células resistentes à puromicina. No final, depois de fazermos a 

triagem por PCR de cada um destes clones, nenhum revelou ter o vector integrado no locus 

Dll4, devendo estes clones possuir apenas integrações aleatórias, devido a recombinações não 

homólogas. Como entretanto surgiram outros projectos mais interessantes não se chegou a 

concluir este projecto. De qualquer forma o vector foi produzido e no futuro pode-se tentar 

gerar de novo células EE Dll4
-/- através desta técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14 - Estratégia de inactivação do outro alelo Dll4. Construção do vector de knock-out (pKO puro) através 
da inserção da cassete PromotorPGK-Puro-PoliA entre as sequências de homologia 5´e 3’. Em baixo está 
esquematizado o alelo Dll4 depois da recombinação homóloga do vector pKOpuro com o genoma das células EE 
Dll4

+/-. A vermelho estão também indicados os primers que foram usados para tentar identificar os clones 
recombinantes. 
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Clone 

usado 

Nº de 

electroporações 

Nº de clones obtidos resistentes 

à puromicina 

Nº de clones com integração 

homóloga do vector 

1ªsessão #32/45 3 0 0 

2ªsessão 
#37.1 

#37.2 

3 

3 

150 

66 

0 

0 

3ªsessão #32/45 13 0 0 

 
Tabela 3.5 - Resultados das electroporações de células EE Dll4+/- com o vector pKO puro. 

 

 

3.2.2 Dinâmica do desenvolvimento e defeitos vasculares dos embriões Dll4-/- 

 

Apesar de nascerem poucos ratinhos Dll4
+/-

, devido à sua haploinsuficiência, os poucos 

que nascíam eram saudáveis e férteis, não possuindo qualquer defeito aparente para além de 

uma redução de peso na maior parte deles (Fig. 3.15). A neovascularização associada com a 

gametogénese e a gravidez não é afectada nas fêmeas com apenas meia dose do gene e por isso 

pudémos cruzar os ratinhos Dll4
+/- entre si de modo a obter e caracterizar o fenótipo dos 

embriões sem a função do gene Dll4. Os embriões resultantes destes cruzamentos foram 

genotipados por PCR e o resultado de RT-PCR com RNA total dos embriões Dll4
-/- revelou que 

de facto não têm o RNAm do gene (Fig. 3.16). A genotipagem dos ratinhos que nasceram destes 

cruzamentos revelou que nenhum deles (n=39) era Dll4
-/-, confirmando este resultado que todos 

eles morrem durante o desenvolvimento embrionário. 

Como era esperado os embriões Dll4
-/- tinham defeitos mais acentuados e mais precoces 

que os embriões Dll4
+/-. A 8.5dpc os embriões Dll4

-/- tinham um tamanho e número de sómitos 

normal mas a 9.0dpc já tinham um tamanho reduzido e menos sómitos que os embriões Dll4
+/+  

da mesma ninhada (média do número de sómitos ± desvio padrão : 17s ± 1,3; n=48 nos Dll4
+/+ e 

14s ± 1 n=42 nos Dll4
-/-).  Aos 9.5dpc a diferença no tamanho e número de sómitos dos 

embriões era ainda mais pronunciada (24s ± 1,5 n=17 nos Dll4
+/+ e 17s ± 1 n=18 nos Dll4

-/-) e 

nesta fase todos os embriões Dll4
-/- estavam a morrer devido a defeitos no sistema vascular 

começando a ser reabsorvidos pouco depois. Aos 10.5dpc não foi encontrado qualquer embrião 

Dll4
-/- viável (n=48). 

A análise fenotípica foi feita em embriões com 8 a 9.5 dias de desenvolvimento 

recorrendo, numa fase inicial, a coloração dos embriões em X-Gal, marcação com o anticorpo 

anti-PECAM (marca todas as células endoteliais) e hibridação in situ com diferentes marcadores 

de células endoteliais arteriais e venosas.  
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Figura 3.16 – Genotipagem por PCR e análise da presença do RNAm do gene Dll4. (A) Genotipagem por PCR 
dos embriões selvagens (+/+), heterozigóticos (+/-) e homozigóticos nulos (-/-) com os primers P4, P2 e P3. (B) 
Análise por RT-PCR da presença do RNAm do gene Dll4, nos diferentes embriões. Foram usados primers para o 
cDNA de B-actin como controlo.  
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Figura 3.15 – Os ratinhos Dll4+/- têm um peso mais reduzido. O gráfico apresenta a média das pesagens efectuadas 
a ratinhos irmãos com 5 dias ou 1 mês de idade. Cada valor representa a média do peso de 10 ratinhos. No dia pós 
nascimento 5 (P5) os ratinhos Dll4+/- têm em média menos 17% do peso. Os ratinhos Dll4+/- com 1 mês têm em 
média menos 8% do peso dos seus irmãos (p < 0,05). 
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Os defeitos resultantes da ausência de expressão do gene Dll4 começam a ser evidentes 

aos 8.5 dias do desenvolvimento (6 a 10 sómitos). Nesta etapa do desenvolvimento os embriões 

já apresentam uma redução do calibre das duas aortas dorsais quando comparados com 

embriões Dll4
+/+ da mesma ninhada (Fig. 3.17). As aortas dorsais são as artérias principais nesta 

fase do desenvolvimento, atravessam todo o embrião, estando em contacto com a cabeça, o saco 

vitelino e a placenta através respectivamente das artérias carótidas, da artéria vitelina e artéria 

umbilical. Todas estas artérias têm uma expressão forte do gene Dll4 (Fig. 3.3) e por isso os 

defeitos são particularmente acentuados nestas. Apesar de o calibre das aortas dorsais nos 

embriões Dll4
-/- estar reduzido, verificou-se que ocorreu a correcta migração e agregação dos 

angioblastos (células precursoras das células endoteliais) constituindo-se as duas aortas dorsais 

e todos os outros vasos do embrião. Este resultado sugere que o gene Dll4 não está envolvido na 

primeira etapa de formação dos vasos (vasculogénese) mas sim na etapa seguinte (angiogénese), 

em que ocorre remodelação da vasculatura simples inicial noutra progressivamente maior e 

mais complexa.  

Aos 8.75dpc (11 a 14 sómitos) a redução do calibre da aorta dorsal já era bem evidente 

nos embriões inteiros (Fig. 3.18 A, B). Por microscopia confocal de alta resolução pode-se ver a 

diferença de calibre das aortas do tipo selvagem e Dll4
-/-. Para além disso é evidente a grande 

ramificação endotelial ao longo de toda a aorta Dll4
-/-, o que não acontece numa aorta coesa 

Dll4
+/+ (Fig. 3.18 C, D e Fig. 3.17).  Nesta fase do desenvolvimento o coração já se encontra em 

funcionamento embora de uma forma ainda pouco vigorosa. Os embriões Dll4
-/- para além dos 

defeitos já referidos apresentavam também um ligeiro atraso na inflexão embrionária 

relativamente aos de tipo selvagem.  

Aos 9.0dpc (15 a 19 sómitos) o grau de redução da aorta aumenta, mas apenas nas 

regiões anterior e média do embrião (Fig. 3.19 C-F). Na região posterior o calibre das aortas 

dorsais é normal e em alguns casos maior que o normal. Nestes embriões verifica-se também 

uma anormal acumulação de células endoteliais lacZ+ na região apical dos vasos intersomíticos 

(Fig. 3.19 D vd). Para além destes defeitos, estes embriões também possuíam uma redução 

ligeira das câmaras atrial e ventricular do coração e dilatação do pericárdio (Fig. 3.19 A,B). No 

entanto não é possivel dizer se estes defeitos no coração derivam da ausência de função do gene 

no endocárdio ou de defeitos na circulação sanguínea causados pela constricção das artérias a 

jusante. No que respeita à vasculatura do saco vitelino, os embriões Dll4
-/- possuem uma artéria 

vitelina muito reduzida e apenas uma rede primitiva de vasos simples com alta densidade, 

demonstrando este resultado que não ocorreu o remodelamento angiogénico da sua vasculatura 

(Fig. 3.19 H). Outro aspecto interessante é que enquanto no saco vitelino heterozigótico a 

expressão do gene repórter lacZ restringe-se ás células endoteliais arteriais, no saco vitelino sem 

expressão de Dll4, existe indução da expressão do gene repórter em todas as células endoteliais 

(comparar Fig. 3.19 G com H).  
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Figura 3.17 – A redução do calibre das aortas dorsais dos embriões Dll4
-/- ocorre desde o início da sua 

formação. Secções de um embrião selvagem (A-C) e de um embrião Dll4-/- (D-F) com 8.5dpc (9 sómitos) 
marcadas com anti-PECAM. Os embriões Dll4-/- apresentam redução do calibre das aortas dorsais (ad) quer na 
região anterior da cabeça (D) quer na região mediana ao nível do coração (E, F). O grau de redução do calibre 
das aortas é variável consoante a zona/secção do embrião. 

 

Figura 3.18 – Os defeitos vasculares nos embriões Dll4
-/- tornam-se visíveis macroscopicamente aos 8.75dpc. 

Embriões inteiros marcados com o anticorpo anti-PECAM. (A, B) Nesta etapa do desenvolvimento os embriões Dll4-
/- já têm uma redução acentuada da aorta dorsal (ad), da veia cardinal anterior (vca) e do seio venoso (sv). (C, D) 
Imagens da região anterior de embriões inteiros, captadas num microscópio confocal, mostram bem a diferença de 
calibre entre as aortas (setas) dos embriões Dll4+/+ e Dll4-/-. Para além disso, nos embriões Dll4-/- vê-se uma maior 
ramificação das aortas dorsais (pontos). 
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Figura 3.19 -  Defeitos na remodelação arterial dos embriões Dll4
-/- com 9.0dpc. (A, B) Aos 9.0dpc os 

embriões Dll4-/- têm um atraso acentuado no desenvolvimento e o pericárdio (p) dilatado. (C, D) As aortas dorsais 
(ad) têm um diâmetro reduzido na região anterior-mediana e existe uma acumulação anormal de células 
endoteliais lacZ+ na porção apical dos vasos intersomíticos (vis) formando um vaso dorsal (vd). (E, F) Em corte 
é evidente a diferença no diâmetro das aortas dorsais (ad) e  a presença dos vasos mais dorsais (vd). (G, H) No 
saco vitelino heterozigótico é possivel distinguir artérias vitelinas (av) ao contrário do que acontece no saco dos 
Dll4

-/- onde apenas existe uma rede de vasos simples, com alta densidade endotelial e não remodelada (caixa em 
H). É de realçar que nos sacos vitelinos Dll4-/- a expressão do gene é induzida em todas as células endoteliais, e 
não só na região que devia ser arterial. 

 

Figura 3.20 - Defeitos na 
vasculatura da placenta dos 
embriões Dll4

-/- com 9.5dpc.  
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Tal como numa parte dos embriões heterozigóticos, os embriões Dll4-/- também têm 

defeitos acentuados na vasculatura da placenta, que começa por ter artérias de calibre muito 

reduzido e à medida que o desenvolvimento prossegue estas vão ficando cada vez mais 

reduzidas, até que no final (9.5dpc) dificilmente se conseguem distinguir artérias na placenta 

Dll4
-/-  (Fig. 3.20). Nestes embriões também é evidente a redução da vasculatura e do tamanho 

da cabeça a partir dos 8.75dpc. Esta atrofia cefálica poderá ser causada pela ausência de um 

adequado aporte sanguíneo (Fig. 3.21). 

Aos 9.5dpc os embriões Dll4-/- já têm defeitos vasculares muito severos (Fig. 3.22), 

acabando por morrer e começar a ser reabsorvidos pouco depois. 

Até agora foi referido essencialmente o impacto da ausência de expressão deste gene no 

desenvolvimento arterial, mas foi também investigado o efeito da mutação no desenvolvimento 

das veias. As veias embrionárias surgem depois das artérias e tal como estas resultam da 

associação de células endoteliais em estruturas tubulares. As veias cardinais da região anterior 

começam a formar-se aos 8.5dpc e aos 8.75dpc já parece existir uma redução do calibre destas 

nos embriões Dll4-/- (Fig. 3.18). No entanto em corte não é fácil verificar uma redução do 

calibre da veia devido à grande variabilidade de tamanho da veia nesta etapa do 

desenvolvimento (Fig. 3.17). O que é mais evidente nesta etapa é a redução do seio venoso 

(estrutura adjacente ao coração, onde se reúnem as diferentes veias do embrião e onde não há 

expressão do gene Dll4). Aos 9.5dpc não é possível distinguir as veias cardinais anteriores a não 

ser junto ao seio venoso (Fig. 3.22). Estes resultados mostram que embora se formem 

inicialmente as artérias e as veias principais do embrião, o seu posterior desenvolvimento é 

severamente comprometido pela ausência do ligando Dll4. Como a expressão de Dll4 é 

específica das artérias, não existindo qualquer expressão deste ligando nas veias (Fig. 3.3), é 

provável que os defeitos venosos referidos sejam secundários e resultantes de problemas no 

desenvolvimento arterial, uma vez que existe uma grande dependência funcional entre os dois 

sistemas. 
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Figura 3.21 – Defeitos na remodelação da vasculatura da cabeça dos embriões Dll4
-/-.  Embriões marcados com 

anti-PECAM em que se pode ver que a 8.75dpc (A, B) não há uma grande diferença entre as vasculaturas da cabeça 
dos embriões normais e Dll4-/-, pois ainda não ocorreu um grande  remodelamento vascular. (C, D) Meio dia mais 
tarde a diferença é muito mais óbvia, existindo apenas uma rede vascular simples nos embriões Dll4-/- ao contrário da 
rede diferenciada dos embriões Dll4+/+ em que existem vasos maiores que se ramificam em vasos de menor calibre. 

 

Figura 3.22 - Atraso no desenvolvimento e defeitos vasculares severos nos embriões Dll4
-/- com 9.5dpc. Imagens 

captadas após a marcação de embriões inteiros com o anticorpo anti-PECAM. Aos 9.5dpc os embriões Dll4-/- estão 
muito atrasados no desenvolvimento, têm uma redução muito grande da aorta dorsal (ad) e não se consegue distinguir 
bem a veia umbilical (vu), a veia cardinal anterior (vca) e o seio venoso (sv). 
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3.3 FUNÇÃO CELULAR DE DLL4 NA ANGIOGÉNESE 

 

3.3.1 Perda de identidade arterial nos embriões Dll4
-/- 

  

Resultados obtidos antes deste trabalho, usando como modelo de estudo o peixe-zebra, 

sugeriam que a via de sinalização Notch poderia estar implicada na definição do destino arterial 

das células endoteliais, através da supressão do seu destino venoso (Lawson et al., 2001; 

Lawson et al., 2002; Zhong et al., 2001). Estes autores propuseram que no caso de não haver 

sinalização Notch nas células endoteliais, estas adoptam o destino venoso. No entanto, não tinha 

sido demonstrado anteriormente se tal também acontecia em vertebrados superiores e 

nomeadamente no ratinho.  

Para verificar se nos embriões Dll4
-/- existia perda de identidade arterial realizou-se 

marcação com anticorpos e hibridação in situ com sondas de RNA antisense específicas de 

células endoteliais arteriais ou venosas (Fig. 3.23). As hibridações foram realizadas em 

criosecções de embriões com 9.0dpc, por ser uma fase do desenvolvimento em que os defeitos 

fenotípicos ainda não são muito severos e por ao mesmo tempo já existir a expressão detectável, 

por hibridação in situ, de genes específicos de artérias ou veias.  

Os resultados obtidos mostram que nos embriões Dll4
-/- os marcadores endoteliais 

VEGFR-2 (Flk-1) e PECAM-1 são expressos tanto nas artérias como nas veias. No entanto os 

embriões Dll4
-/- não expressam, nas células endoteliais, qualquer um dos marcadores arteriais 

estudados, nomeadamente Efnb2 e Connexin37 (Cx37) (Fig. 3.23 C-F). Para além da perda de 

marcadores arteriais, o marcador venoso EphB4 (receptor venoso do ligando arterial ephrin-B2) 

é expresso ectopicamente nas aortas dorsais (Fig. 3.23 J). Na literatura vem descrito que Ephb4 

é apenas expresso a altos níveis no endotélio venoso (Gerety et al., 1999) mas um resultado 

obtido por nós posteriormente revela que no início do desenvolvimento (8.5dpc) ainda existem 

altos níveis da proteína EphB4 nas aortas dorsais (Fig. 3.23 K). Portanto a sinalização Notch 

mediada pelo ligando Dll4 pode conduzir à activação da expressão de Efnb2 e à diminuição da 

expressão do gene Ephb4 nas artérias. O facto de a expressão de Dll4 começar nas aortas aos 2 

sómitos e meio dia mais tarde ainda existir proteína EphB4 nas aortas poderá ter a ver com o 

elevado tempo de vida deste receptor, pois o seu RNAm não foi detectado a 8.5dpc nas aortas 

(resultado não mostrado).  

Na maior parte dos embriões Dll4
-/-, apesar de as aortas terem um calibre muito 

reduzido, verificou-se existirem fusões das aortas dorsais com as veias cardinais em alguns 

pontos do embrião (Fig.3.23 J e L-N). Este resultado mostra que nos embriões Dll4
-/- (sem 

sinalização Notch) não ocorre apenas uma perda de identidade em termos de marcadores 

moleculares. As fusões provam a perda de identidade estrutural e funcional dos vasos.  
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Figura 3.23 - Perda de identidade arterial nas células endoteliais dos embriões Dll4-/- a 9.0dpc. Imagens de 
criosecções consecutivas de embriões com 9.0dpc após hibridação in situ (A-F) ou imunohistoquímica (G-N).  (A,B) 
O RNAm de VEGFR-2 está presente no endotélio das aortas dorsais (ad) e das veias cardinais anteriores (vca) dos 
embriões Dll4

-/- tal como nos embriões selvagens. (C-F) As células endoteliais Dll4
-/- das aortas dorsais (ad) não 

expressam os marcadores arteriais ephrinB2 (Efnb2) e connexin37 (Cx37). (G-J) As células endoteliais (evidenciadas 
pela marcação com o anticorpo PECAM) das aortas dorsais dos embriões Dll4

-/- expressam ectopicamente o receptor 
venoso EphB4. É de notar também na figura J a fusão entre a aorta dorsal direita e a veia cardinal anterior. (K) Note-
se que a 8.5dpc (8s) ainda existem altos níveis da proteína EphB4 na aorta dorsal dos embriões selvagens. Só mais 
tarde aos 9.0dpc (I) é que já não se detecta a proteína no endotélio das aortas dorsais. (L-N) Fusões artério-venosas 
(setas) na região anterior e mediana dos embriões Dll4

-/- com 9.0dpc. 
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Alk1 é um receptor do ligando TGF  e a sua inactivação também causa perda de 

identidade arterial e fusões artério-venosas. Para tentar encontrar possíveis ligações entre a via 

de sinalização Notch e a via do receptor Alk1 fez-se hibridação in situ com uma sonda para 

Alk1 e os resultados mostram que a expressão de Alk1 permanece no endotélio arterial e venoso 

dos embriões Dll4
-/-, não sendo portanto este um dos alvos a jusante da sinalização Notch (Fig. 

3.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No seu conjunto estes resultados mostram que em ratinho a via Notch é responsável 

pela especificação do destino arterial das células endoteliais. Na ausência do ligando Dll4 

(único ligando da via Notch expresso no endotélio arterial nestas etapas do desenvolvimento) os 

vasos formam-se mas não adquirem a identidade arterial não ocorrendo a normal repulsão entre 

artérias e veias, permitindo isso fusões ocasionais entre as supostas aortas dorsais com as veias 

cardinais.  

 

3.3.2 A perda de identidade arterial não explica a redução do calibre arterial 

 

Apesar dos resultados até aqui referidos permitirem ter uma ideia da função da via de 

sinalização Notch no desenvolvimento arterial, ainda não conseguíamos entender o que estava 

na origem da extrema redução do calibre arterial nos mutantes Dll4. 

A hipótese inicial e que nos parecia mais óbvia face aos resultados obtidos era a de que 

a perda de identidade arterial podia por si só levar ao colapso arterial. No entanto, resultados 

obtidos posteriormente mostram que nos embriões Dll4
+/-, apesar de existir redução do calibre 

arterial na maior parte dos embriões, eles nunca chegam a perder a expressão de marcadores 

arteriais (Fig. 3.25). Resultados obtidos por outros investigadores suportam também esta ideia. 

Embriões de ratinho sem a função de Alk-1, Efnb2 ou EphB4 (Gerety et al., 1999; Urness et al., 

2000; Wang et al., 1998) não têm também uma definição da identidade vascular e no entanto 

não possuem redução do calibre das artérias.  Estes resultados sugerem que a via Notch não está 

só envolvida na definição da identidade arterial mas também tem um papel importante na 

regulação do calibre e crescimento dos vasos arteriais.  

Figura 3.24 - Os embriões Dll4-/- não perdem a expressão de Alk1.  Secções adjacentes de um embrião Dll4
-/- onde 

se pode ver que continuam a expressar o marcador endotelial Alk-1 apesar de apresentarem fusões artério-venosas.   
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3.3.3 A redução do calibre arterial ocorre antes do início do fluxo sanguíneo  

 

Inicialmente foi considerada a hipótese de que a redução do calibre das aortas poder ser 

uma consequência de um defeito primário no coração, uma vez que o gene Dll4 é fortemente 

expresso no endocárdio desde o início da formação do coração. Segundo esta hipótese uma 

alteração ou redução do fluxo sanguíneo gerado pelo coração podia gerar uma redução do 

lúmen das artérias principais do embrião. No entanto os nossos resultados mostram que na fase 

de 8 sómitos já existe uma redução clara do diâmetro das aortas nos embriões Dll4-/- (Fig. 3.26) 

apesar do batimento do coração só começar por volta dos 10-11 sómitos. 

Estes resultados sugerem que o fenótipo observado não é causado por uma alteração das 

forças hemodinâmicas e estão de acordo com autores que sugerem que a regulação inicial do 

tamanho dos vasos sanguíneos é uma propriedade intrínseca das células endoteliais e de factores 

epigenéticos vizinhos (Drake and Little, 1995). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.25 - Os embriões Dll4
+/- não perdem a expressão de marcadores arteriais apesar de terem redução do 

calibre arterial. Imagens de secções de embriões com 9.0dpc marcadas com sondas para os genes referidos. Os 
embriões Dll4+/- apesar de terem aortas (ad) reduzidas (comparar ad em A com B e C) não perdem a identidade 
vascular, mantendo-se a expressão dos marcadores arteriais Connexin37 e EphrinB2 nas artérias reduzidas.  

 

Figura 3.26 - Os embriões Dll4
-/- apresentam redução do calibre das aortas dorsais antes do início do fluxo 

sanguíneo. (A, B) Imagens captadas num microscópio confocal de embriões inteiros com 8 sómitos marcados com o 
anticorpo anti-PECAM (vermelho-endotélio) e -catenin (azul-todas as células). (C, D) Imagens de criosecções de 
embriões com 8 sómitos marcadas com anti-PECAM (vermelho) e DAPI (azul).  
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3.3.4 O gene Dll4 não é expresso nos progenitores endoteliais embrionários 

 

Para além da importância do gene em vasos ou artérias já definidas decidiu-se também 

investigar se o gene Dll4 ou a via Notch teriam alguma função na diferenciação dos 

angioblastos em células endoteliais, pois isso poderia explicar em parte os defeitos observados. 

Para tal foram feitas hibridações in situ com sondas para os genes Dll4, Dll1, Notch1, Hey1, 

Hes1, Hes5 e VEGFR-2 (este último é expresso pelos progenitores endoteliais) em criosecções 

de embriões de tipo selvagem com 8.5dpc. Os resultados obtidos mostram que os genes Dll4, 

Dll1, Hey1, Hes1 e Hes5  não são expressos a níveis detectáveis nos angioblastos, apesar de no 

caso do ligando Dll4 e do efector Hey1 o sinal ser evidente no endotélio arterial (Fig. 3.27 C e 

Fig. 3.40 B). No caso dos genes Dll1, Hes5 e Hes1 o sinal detectado é bastante forte em células 

do tubo neural mas não se detectou qualquer sinal no endotélio ou em angioblastos (Fig. 3.27 E-

G). No entanto foi facilmente detectada a expressão de Notch1 em células mesodérmicas não 

associadas com vasos sanguíneos, que poderão (pelo menos algumas delas) ser angioblastos 

VEGFR-2+PECAM- (Fig. 3.27 A, B). Apesar de não se ter chegado a realizar hibridações in 

situ duplas para Notch1 e um marcador de progenitores endoteliais, a localização da marcação e 

o facto de Notch1 ser expresso também no endotélio venoso precoce (Fig. 3.39 A e 3.41 E, F), 

sugere que este receptor, tal como VEGFR-2, poderá ter uma função importante na 

diferenciação dos progenitores endoteliais. Se de facto existir sinalização Notch nos 

progenitores mesodérmicos ou no endotélio venoso, fica por saber qual é o ligando que está a 

iniciar a sinalização, pois nenhum dos ligandos analisados parece ser expresso nesses tecidos. 

Apesar de Notch1 ser expresso no endotélio venoso e arterial, Hey1 só é expresso nas aortas 

(Fig. 3.40 B).  

 

3.3.5 Os embriões Dll4-/- possuem redução do calibre arterial antes de 

ocorrer o recrutamento de células do músculo liso 

 

Um dos processos biológicos que confere estabilidade aos vasos sanguíneos em 

desenvolvimento é o recrutamento de células do músculo liso e pericitos. Para verificar se os 

defeitos vasculares dos embriões Dll4
+/- ou Dll4

-/- podiam resultar de um inadequado 

recrutamento destas células de suporte, fez-se imunomarcação de criosecções com um anticorpo 

anti-SMA (smooth muscle actin). Os resultados mostram que aos 15 sómitos (9.0dpc) ainda não 

existem células do músculo liso associadas com o endotélio arterial (Fig. 3.28). Para além deste 

marcador fez-se também hibridação in situ com uma sonda para PDGFR , que é um receptor 

expresso activamente pelos pericitos, mas não se obteve qualquer sinal na etapa do 
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desenvolvimento analisada. Portanto a redução do calibre arterial nos embriões Dll4
-/- deve-se 

apenas a defeitos endoteliais, uma vez que antecede o recrutamento de células de suporte.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.28 – Os embriões Dll4
-/- possuem redução do calibre 

arterial antes de existir o recrutamento de células do músculo liso. 
Nesta etapa do desenvolvimento, e até aos 16 sómitos, ainda não se 
conseguem detectar células do músculo liso associadas com o 
endotélio (PECAM+) das aortas (a) ou veias (v). Só se vê marcação 
muito forte na parede do coração (p) e na endoderme (e). 

 

Figura 3.27 – O gene Dll4 não é expresso nos angioblastos nem nos primórdios venosos, ao contrário do seu 
receptor Notch1. Hibridações in situ fluorescentes com diferentes sondas (A-C, E-G) e imunomarcação com anti-
PECAM (D), em criosecções consecutivas da região anterior de um embrião selvagem com 8 sómitos (A-D) ou 12 
sómitos (E-G). Para marcar os núcleos usou-se DAPI (azul). (A, B) VEGFR-2 e Notch1 são expressos em células 
mesodérmicas (setas verdes), nas aortas dorsais (setas brancas) e nos primórdios das veias cardinais anteriores 
(triângulos brancos). (C) Dll4 só é expresso no endotélio das aortas dorsais,  não sendo expresso nos angioblastos 
(células mesodérmicas – sem PECAM) nem nos primórdios venosos. (E-G) A expressão de Hes5, Dll1 e Hes1 só foi 
detectada em células do tubo neural. 
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3.3.6 As células endoteliais arteriais Dll4-/- exibem uma morfologia anormal e 

apresentam defeitos na formação da matriz extracelular basal 

 

A análise da morfologia e matriz das células endoteliais dos embriões Dll4-/- e Dll4+/+ 

foi feita recorrendo a um microscópio de epifluorescência, o qual permite obter uma melhor 

resolução celular, em relação à microscopia convencional, uma vez que na imagem só aparecem 

as estruturas celulares por nós marcadas. Para realizar este trabalho foram feitas criosecções 

consecutivas de quatro embriões Dll4+/+ e quatro embriões Dll4-/- com 10 sómitos. Depois 

realizou-se imunomarcação destas criosecções com anticorpo anti-PECAM que marca toda a 

membrana celular das células endoteliais, DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, 

dihydrochloride) agente intercalador de DNA que marca os núcleos de todas as células e 

imunomarcação com um anticorpo que se liga às fibronectinas, um dos componentes principais 

da matriz extracelular. 

Na região anterior, as células endoteliais das aortas Dll4-/- estão frequentemente mais 

agregadas e não adquirem uma forma alongada e em fuso (Fig. 3.29). A maioria das células 

endoteliais Dll4-/- têm uma morfologia mais arredondada o que é uma característica das células 

indiferenciadas ou que não estão completamente aderentes. Interessantemente estas células têm 

também defeitos graves na formação da matriz extracelular e interagem anormalmente com esta 

(Fig. 3.30). Enquanto que numa aorta Dll4+/+ se verifica nestas etapas do desenvolvimento a 

deposição de grandes quantidades de matriz (fibronectina) em torno de todas as células 

endoteliais, o que confere maior suporte e coesão ao vaso, nos embriões Dll4-/- a matriz aparece 

bastante irregular e muitas das células endoteliais arteriais Dll4-/- não têm uma matriz 

periendotelial. Estes defeitos ocorrem quer na região anterior, em que o calibre das aortas já é 

bem reduzido, quer na região posterior, pré-somítica, em que o calibre das aortas é normal. 

Estes resultados sugerem que nos embriões Dll4-/- embora existam defeitos na formação da 

matriz endotelial, estes isoladamente não são a causa primária da redução do calibre arterial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.29 – As células endoteliais das aortas 
Dll4

-/- não adquirem uma forma em fuso e 
permanecem mais agregadas. Imagens de 
criosecções da região anterior de embriões com 8 
sómitos marcadas com anti-PECAM (vermelho) e 
DAPI (azul - núcleos). As estrelas brancas marcam o 
centro das células endoteliais.  
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Para além dos defeitos na formação da matriz peri-endotelial, em algumas secções das 

aortas Dll4-/-, verificou-se que estas são rodeadas por um menor número de células do 

mesênquima. Muitas das suas células endoteliais não estão em contacto com células do 

mesênquima, existindo grandes espaços intercelulares (Fig. 3.31). Estes defeitos poderão ser 

uma consequência dos defeitos na interacção das células endoteliais com a matriz peri-

endotelial.  

Figura 3.30 – As células das aortas Dll4-/- apresentam defeitos na formação da matriz peri-endotelial. Imagens 
de criosecções da região anterior (A-F) e posterior (G-L) de embriões com 11 sómitos marcados com anti-PECAM 
(vermelho), DAPI (azul - núcleos) e fibronectina (verde). As figuras C-F e I-L são ampliações das aortas esquerdas 
em cima e mostram em pormenor o endotélio e a respectiva matriz que no caso dos embriões Dll4-/- é mais irregular. 
As setas brancas apontam para locais em que as células endoteliais Dll4-/- não contactam com a matriz (a verde). 
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3.3.7 As células endoteliais arteriais Dll4-/- apresentam uma taxa de 

proliferação superior e migram mais cedo e em maior número para regiões 

periféricas 

 

A análise do número e taxa de proliferação das células endoteliais dos embriões Dll4
-/- e 

Dll4
+/+ foi feita em embriões com 8 sómitos de forma a detectar diferenças primárias 

significativas, pois estes embriões ainda não têm fluxo sanguíneo nem batimento cardíaco e 

portanto qualquer diferença na sua taxa de proliferação será mais provavelmente consequência 

directa da mutação do gene Dll4. Para realizar este trabalho foram feitas criosecções 

consecutivas de dois embriões Dll4
+/+ e dois embriões Dll4

-/-. Depois realizou-se marcação 

destas criosecções com um anticorpo anti-PECAM, DAPI e imunomarcação com um anticorpo 

para o nucleótido BrdU (bromodeoxyuridine) que foi injectado 2 horas antes e que se incorpora 

no DNA das células que durante esse período estejam em proliferação, na fase de síntese do 

ciclo celular. 

Como se pode ver na figura 3.32 e tabela 3.6, nesta etapa do desenvolvimento a 

diferença entre o número de células endoteliais nos embriões Dll4
+/+ e Dll4

-/- não é muito 

significativa, mas a diferença no calibre do vaso já é bastante acentuada.  

Surpreendentemente, os resultados das contagens de células em proliferação (BrdU+) 

mostram que nos embriões Dll4
-/- existe quase duas vezes mais proliferação endotelial do que 

nos embriões de tipo selvagem (tabela 3.6). No entanto, se compararmos o número de células 

endoteliais por secção de aorta podemos ver que, apesar da maior proliferação endotelial, o  

número de células endoteliais é um pouco menor nos embriões Dll4
-/-. Esta diferença torna-se 

cada vez maior à medida que o desenvolvimento embrionário prossegue. Para explicar esta 

aparente contradição postulou-se que as células endoteliais Dll4
-/- poderiam estar a migrar mais 

da aorta para regiões periféricas ou então poderia haver mais apoptose nas células endoteliais 

arteriais Dll4
-/-. Para testar esta última hipótese realizou-se marcação TUNEL (Terminal 

deoxynucleotidyl Transferase Biotin-dUTP Nick End Labeling) de criosecções de embriões 

Dll4
+/+ e Dll4

-/- e contou-se o número de células endoteliais em apoptose nas aortas dorsais. Os 

resultados mostram que nesta etapa do desenvolvimento a taxa de apoptose endotelial é quase 

nula e que nos embriões Dll4
-/- existe mais apoptose endotelial nas aortas (Tabela 3.7). No 

entanto, sendo a taxa de apoptose muito baixa, a redução do número de células endoteliais 

associadas com as aortas dorsais não pode ser só explicada por um aumento na apoptose 

endotelial. 
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Figura 3.31 – Destacamento das células endoteliais e menor densidade celular em torno das aortas Dll4-/-. 
Criosecções da região anterior, mediana e posterior de embriões Dll4+/-  e Dll4-/- com 8 sómitos (8.5dpc) marcados 
com X-gal. As setas vermelhas apontam para espaços intercelulares. Nestas regiões em torno das aortas Dll4-/- é 
visível a menor densidade celular e a separação endotelial do mesênquima envolvente.  

Figura 3.32 - As células endoteliais Dll4-/- proliferam mais. Criosecções representativas de embriões com 8 
sómitos marcados com anti-PECAM (vermelho), DAPI (azul) e BRDU (verde). As células endoteliais que 
incorporaram BRDU estão assinaladas com setas. 
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 2 embriões Dll4+/+ 2 embriões Dll4-/- 

# Secções 67 75 

# Núcleos endoteliais arteriais DAPI+ 855 691 

# Núcleos endoteliais arteriais BrdU+ 173 260 

Média de células endoteliais por secção de aorta   6,4 4,6 

Percentagem de células endoteliais 

 arteriais em proliferação 
20% 38% 

 

 

 

 
 2 embriões Dll4+/+ 2 embriões Dll4-/- 

# Secções 54 61 

# Núcleos endoteliais arteriais DAPI+ 673 543 

# Núcleos endoteliais arteriais TUNEL+ 7 15 

Percentagem de células endoteliais 

arteriais em apoptose 
0,01% 0,027% 

 
 
 

 

 

Para verificar se as células Dll4-/- migram mais das aortas dorsais para regiões 

periféricas, seguiu-se o desenvolvimento dos vasos intersomíticos, que é um bom modelo 

embrionário para estudar a ramificação e migração endotelial. Como se pode ver na figura 3.33 

(A, B) as células endoteliais das aortas Dll4-/- começam a invadir o espaço intersomítico mais 

precocemente que as células endoteliais dos embriões Dll4+/+, que nesta etapa do 

desenvolvimento ainda estão muito próximas das aortas dorsais. Mais tarde, aos 12 sómitos 

pode-se ver que nos sómitos mais anteriores, as células endoteliais das aortas já migraram para a 

região dorsal periférica onde começam a formar um vaso dorsal secundário (Fig. 3.33 C, D). O 

resultado dessa migração exagerada é uma grande acumulação de células endoteliais Dll4-lacZ+ 

Tabela 3.6 – Resultados das contagens dos núcleos endoteliais de aortas em criosecções de embriões 
com 8 sómitos, marcadas com anti-PECAM, DAPI e BrdU.  

Tabela 3.7 – Resultados das contagens dos núcleos endoteliais de aortas em criosecções de embriões 
com 8 sómitos, marcadas com anti-PECAM, DAPI e TUNEL.  
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na região dorsal e nas gémulas dos membros (limb buds), ficando as aortas com um calibre cada 

vez mais reduzido na região anterior ou mediana (Fig.3.33 E-H). Estes resultados mostram que 

as células endoteliais Dll4
-/- estão a migrar em excesso das aortas dorsais para regiões 

periféricas.  

Nos primeiros sómitos dos embriões Dll4
-/- as aortas são muito reduzidas e nos últimos 

sómitos ou na mesoderme pré-somítica o calibre das aortas é igual ou mesmo maior que nos 

embriões Dll4
+/+ (Fig. 3.33 E-H). A variação de calibre das aortas de uma região anterior para 

uma região posterior está provavelmente relacionada com a formação gradual dos sómitos na 

região posterior. Cada vez que um sómito se forma na região posterior ocorre o estabelecimento 

de um novo gradiente de factores angiogénicos no novo espaço intersomítico. Este gradiente 

atrai as células endoteliais, que assim ramificam da aorta dorsal e migram ao longo do espaço 

intersomítico. Deste modo, nos sómitos mais anteriores, essa migração está mais adiantada e por 

isso as aortas têm um calibre mais reduzido, ocorrendo uma maior acumulação de células 

endoteliais nas regiões periféricas. Na mesoderme pré-somítica o calibre das aortas Dll4
-/- chega 

a ser maior que o das aortas Dll4
+/+ a partir dos 12 sómitos.  

Para verificar se existia alguma diferença na distribuição dos gradientes angiogénicos 

entre a região anterior e pré-somítica fez-se hibridação in situ com uma sonda para o RNAm de 

VEGF. Os resultados obtidos mostram que na região pré-somítica, VEGF é produzido apenas 

pela endoderme enquanto que numa região mais anterior este ligando é produzido também pelo 

tubo neural (Fig. 3.34), estando estes resultados de acordo com outros obtidos com a linha de 

ratinhos VEGF-lacZ (Hogan et al., 2004). Deste modo poderá ser o ligando VEGF e outros 

factores angiogénicos, secretados pelo tubo neural, que deverão ser responsáveis pela inversão 

do gradiente e pela migração ventral dorsal de algumas células endoteliais das aortas. No caso 

da região pré-somítica, VEGF é produzido activamente apenas pela endoderme, sendo o 

gradiente muito forte no sentido ventral (endoderme) não devendo possibilitar esse gradiente a 

migração para fora das aortas das células endoteliais Dll4
-/-. O calibre das aortas Dll4

-/-  nesta 

zona do embrião poderá ser maior porque a taxa de proliferação endotelial é maior nos embriões 

Dll4
-/-  que nos embriões Dll4

+/+ e porque não havendo gradiente não ocorre migração endotelial 

para fora das aortas. Estes resultados sugerem então que a redução do calibre arterial nos 

embriões Dll4
-/-, não se deve apenas a defeitos intrínsecos das células endoteliais ou na 

formação da matriz envolvente, pois esta redução do calibre é dependente da existência de 

gradientes angiogénicos, formados por VEGF e provavelmente outros factores. A redução do 

calibre arterial nestes embriões deverá estar relacionada com a maior resposta das células Dll4
-/- 

aos gradientes de atracção endotelial ou menor sensibilidade aos factores de repulsão endotelial. 
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Figura 3.33 - As células endoteliais Dll4
-/- migram em massa para regiões periféricas de acordo com os 

gradientes angiogénicos. Imagens de embriões inteiros marcados com anti-PECAM (A-D) ou corados com X-gal  
(E-H). (A, B) Imagens captadas num microscópio confocal da região mediana de embriões com 10 sómitos (s). Nesta 
etapa do desenvolvimento já é evidente o comportamento mais invasivo das células Dll4

-/- que migram para fora da 
aorta dorsal (ad) através dos vasos intersomíticos. (C, D) Imagens captadas numa lupa de fluorescência onde se pode 
ver o início da precoce e excessiva acumulação dorsal das células endoteliais (setas) na região mais anterior dos 
embriões Dll4

-/-. (E, F) A marcação com X-gal dos embriões com 14 sómitos mostra o resultado da migração 
endotelial em massa que ocorre nos embriões Dll4

-/-. Grande acumulação de células endoteliais na região das gémulas 
precursoras dos membros anteriores (ga) e na região dorsal formando um vaso dorsal secundário (vd). Note-se a 
diferença de calibre das aortas dorsais (ad) entre a região anterior  (Ant) e posterior (Post) do embrião Dll4

-/-. Num 
embrião normal (+/+ ou +/- com 14s) essa diferença não existe. (G, H) Ampliação da região central em E, F onde se 
pode ver melhor a variação gradual da extensão dos vasos intersomíticos (vis) e a diferença do calibre das aortas 
dorsais (ad). 
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3.3.8 A análise por RT-PCR quantitativo revela alguns mecanismos 

moleculares que podem estar na origem do comportamento anormal das 

células endoteliais dos embriões Dll4-/-   

 

Para tentar entender melhor os mecanismos moleculares que podiam estar na origem 

deste comportamento anormal das células endoteliais, decidiu-se fazer uma análise por RT-PCR 

quantitativo dos níveis de expressão (RNAm) de diversos genes importantes na angiogénese 

(Fig. 3.35). A análise foi feita em duas experiências separadas com RNA total extraído de 4 

embriões Dll4
-/- e 4 embriões Dll4

+/+ com 11 sómitos, de duas ninhadas diferentes, tal como 

descrito na secção 2.2.1.10. A escolha desta etapa do desenvolvimento foi feita tendo em conta 

que o início do batimento cardíaco e fluxo sanguíneo embrionário acontece pouco antes (10 

sómitos). Nesta altura os defeitos nos embriões Dll4
-/- ainda não são graves e a expressão dos 

genes especificamente arteriais é mais acentuada. Idealmente dever-se-ia ter feito RT-PCR 

quantitativo com RNA unicamente endotelial, mas tal não foi possível devido à dificuldade em 

obter suficientes embriões de cada genótipo nesta etapa de desenvolvimento específica. Cada 

embrião nesta etapa do desenvolvimento tem cerca de 1,5mm e possui uma pequena fracção de 

células endoteliais, pelo que se teria de dissecar muitos embriões para obter uma quantidade de 

RNA suficiente para se fazer RT-PCR quantitativo. Como se decidiu trabalhar com RNA total, 

procuraram-se diferenças de expressão sobretudo dos genes que são apenas ou altamente 

expressos em células endoteliais. Para além dos genes apresentados na figura 3.35, analisou-se 

ainda a expressão dos genes PDGFB, Nrp1, Nrp2, Tie2 e VE-Cadherin e não se encontraram 

para estes genes diferenças significativas na expressão.  

Figura 3.34 – Diferença entre a região anterior e pré-somítica na expressão de VEGF. Imagens de criosecções 
em que se fez hibridação in situ com uma sonda para o RNAm de VEGF. (A) Na região anterior VEGF é expresso 
pela endoderme (e) e pelo tubo neural (tn). (B) Na região pré-somítica VEGF é apenas expresso pela endoderme. 
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 Os resultados obtidos mostram um aumento de 1,41x (41%) na expressão de VEGFR-2 

nos embriões Dll4
-/- comparativamente com os embriões Dll4

+/+. Esta diferença é considerável 

se atendermos ao facto de que este gene não é só expresso nas artérias, é também expresso 

activamente nos angioblastos e no endotélio das veias. Este gene codifica para o principal 

receptor de VEGF e é o responsável pela sua acção promotora da proliferação, migração e 

sobrevivência endotelial. Os níveis de expressão do outro receptor de VEGF (VEGFR-1) não 

variam nesta etapa do desenvolvimento. O próprio ligando VEGF é expresso nestes embriões 

mais 1,5 vezes, provavelmente porque nesta etapa do desenvolvimento os defeitos 

endoteliais/circulatórios existentes nos embriões Dll4
-/- com 11 sómitos aumentam a hipóxia, 

induzindo uma maior produção de VEGF. Alternativamente pode existir um mecanismo de 

regulação ainda desconhecido entre as células que produzem VEGF e as células endoteliais. A 

expressão de Hey1 e Hey2 diminui cerca de 1,3 vezes não sendo esta diferença mais expressiva 

porque estes genes também são expressos noutros tecidos não endoteliais. No caso de Hey1, 

resultados de hibridação in situ, obtidos por nós posteriormente, mostram que este não é 

expresso nas artérias Dll4
-/- (Fig. 3.40 D). A expressão de PECAM-1 e VE-cadherin, que são 

moléculas de adesão pan-endoteliais, não varia significativamente, e a expressão do gene Cx37, 

o nosso controlo de identidade arterial, por ser expresso fortemente apenas no endotélio arterial 

e no coração, diminui cerca de 3,6 vezes. Interessantemente a expressão do gene Robo4 

aumenta 56%. Este gene codifica para um receptor que é expresso activamente no endotélio e 

Figura 3.35 – Diferenças na expressão relativa de vários genes entre os embriões Dll4+/+ e Dll4-/-. Resultados de 
duas experiências separadas de RT-PCR quantitativo com RNA total extraído de 8 embriões irmãos com 11 sómitos 
(2 embriões Dll4-/- vs 2 embriões Dll4+/+ de duas ninhadas diferentes). Os valores indicados representam variações 
nos níveis de expressão dos vários genes indicados relativamente ao gene controlo -actin quando se compara os 
níveis de RNAm entre os embriões Dll4

+/+ e Dll4
-/-. Como exemplo pode-se ler que o gene  VEGFR-2 é expresso 1,41 

vezes mais nos embriões Dll4
-/-. Tal como o gene Cx37 é expresso 3,6 (1/0,28) vezes menos nos embriões Dll4

-/-.  
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pensa-se que regule a migração endotelial. Por último estes embriões possuem uma diminuição 

da expressão do gene Endoglin (menos 1,4 vezes, 40%) apesar de este ser expresso também no 

endotélio venoso e vasos mais pequenos. Este gene codifica para um receptor acessório do 

ligando TGF-  e é expresso apenas nas células endoteliais. A perda de função deste gene em 

embriões de ratinho também conduz a um aumento da proliferação endotelial e a defeitos na 

angiogénese (Li et al., 1999).  

Como os resultados obtidos por RT-PCR representam diferenças nos níveis totais de 

expressão de VEGFR-2 e este é expresso não só nas artérias, como também nas veias e nos 

angioblastos, decidiu-se fazer hibridação in situ com uma sonda para o RNAm de VEGFR-2 

(Fig. 3.36). Nos embriões normais com 15 sómitos podemos ver que VEGFR-2 é expresso com 

maior intensidade nas veias (que não possuem sinalização Notch) do que nas artérias (que 

possuem expressão de Dll4 e sinalização Notch). Se compararmos o nível de expressão de 

VEGFR-2 nas aortas dorsais dos embriões de tipo selvagem com o nível de expressão nos 

embriões Dll4
-/- podemos ver que a expressão de VEGFR-2 nas aortas dorsais Dll4

-/- é mais forte 

e comparável ou superior ao nível de expressão nas veias. 

Estes resultados confirmam os obtidos por RT-PCR com RNA total e mostram que as 

células arteriais Dll4
-/- possuem uma maior expressão de VEGFR-2, o que poderá explicar em 

parte o seu comportamento proliferativo e invasivo pois, expressando mais este receptor, serão 

mais sensíveis aos gradientes do ligando VEGF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.36 – As artérias Dll4
-/- têm uma maior expressão do gene VEGFR-2. Secções de embriões com 9.0dpc 

em que se fez coloração com X-gal (A) ou hibridação com uma sonda para o RNAm de VEGFR-2 (B, C). (A) Numa 
secção de grande espessura (50um), a marcação a azul mostra que o gene Dll4 é expresso com grande intensidade nas 
artérias (A), vasos intersomíticos (I) e na vasculatura que envolve o tubo neural (TN), mas não está presente nas veias 
(V). (B, C) Como resultado da expressão arterial do gene Dll4 os embriões selvagens vão ter uma redução da 
expressão de VEGFR-2 nas artérias e os embriões Dll4-/- como não têm a função do gene Dll4 possuem níveis de 
expressão elevados de VEGFR-2 nas aortas.    
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3.3.9 As células endoteliais das aortas Dll4
-/- migram e acumulam-se na região 

latero-dorsal do tubo neural onde ocorre a formação das veias cardinais 

 

Como já foi referido, as células endoteliais Dll4-/- das aortas migram em massa e 

precocemente para uma região mais dorsal do embrião. Esta migração resulta, em etapas do 

desenvolvimento mais avançadas, na acumulação de células endoteliais numa região mais 

dorsal, junto ao tubo neural.  

Na região anterior do embrião, as células endoteliais que migram das aortas Dll4-/- no 

sentido dos primórdios das veias cardinais anteriores, contribuem para aumentar a reserva de 

células endoteliais a partir da qual se formam as veias cardinais anteriores (Fig. 3.37 e 3.41 B). 

Possivelmente por essa razão e mais tarde devido a problemas de circulação sanguínea causados 

pela atrofia das aortas, aos 9.5dpc, as veias cardinais anteriores apresentam-se muito 

ramificadas e geralmente fundidas com a vasculatura que envolve o tubo neural ou com o 

endotélio que resta das aortas (Fig. 3.37 D).  

Na região mediana, ao nível dos vasos intersomíticos, ainda não existe a definição de 

uma veia cardinal posterior. No entanto, as aortas dorsais ficam bastante reduzidas e ocorre uma 

grande migração e acumulação de células endoteliais na região latero-dorsal do tubo neural, 

formando-se, a partir dos 9.0dpc, grandes vasos sanguíneos dorsais que substituem as aortas na 

função de levar o sangue ao resto do embrião (Fig. 3.37 H). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.37 – As células endoteliais Dll4
-/- migram no sentido do tubo neural e acumulam-se junto a este 

lateralmente. Secções da região anterior e mediana de embriões com 8.5 e 9,25dpc coradas com X-gal. (A, B) Aos 
8.5dpc (9 sómitos) pode-se ver que na região anterior dos embriões Dll4-/- existe já alguma migração de células 
endoteliais (seta) para a região das veias cardinais (v) junto ao tubo neural. Note-se a expressão fraca de Dll4-lacZ no 
endotélio destas veias o que não acontece nas veias de um embrião selvagem. (C, D) Aos 9.25dpc é evidente o 
resultado desta migração das células Dll4-/- com acumulação de células endoteliais junto ao tubo neural formando-se 
vasos secundários que muitas vezes estão fundidos com as veias cardinais anteriores (seta) que também expressam, 
mas a um nível mais baixo, Dll4-lacZ. (E, F) Na região mediana ao nível dos vasos intersomíticos é possível ver 
também esta migração e acumulação de células endoteliais na região dorso-lateral do tubo neural. (G, H) Na região 
mediana e posterior dos vasos intersomíticos dos embriões com 9.25dpc vê-se a troca de posição das células 
endoteliais arteriais Dll4-/-. Em vez de se localizarem ventralmente em relação ao tubo neural localizam-se 
lateralmente.  
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Esta migração e deslocalização das células endoteliais arteriais Dll4-/- para uma região 

dorsal e venosa poderá estar relacionada com a incompleta diferenciação das células endoteliais 

das artérias (que como já foi mostrado expressam o marcador venoso EphB4 e não Efnb2). Estas 

células, como já foi referido, têm um comportamento proliferativo e invasivo característico de 

células em presença de fortes gradientes angiogénicos ou, neste caso, que são mais sensíveis a 

estes. Nesta etapa do desenvolvimento embrionário, VEGF é produzido pela endoderme, mas 

também pelo tubo neural da região anterior e mediana (Fig. 3.34). Para além de VEGF deverão 

existir também outros factores, ainda desconhecidos, que são secretados pelo tubo neural e que 

induzem a atracção e orientam o posicionamento das células endoteliais arteriais, como foi 

sugerido por outros investigadores após terem descoberto com linhas de ratinhos condicionais 

que o VEGF secretado pelos nervos periféricos é necessário à manutenção e definição das 

células endoteliais arteriais (arteriogénese) mas não é responsável pelo posicionamento dos 

vasos. Num embrião de tipo selvagem as células endoteliais arteriais respondem 

controladamente a estes diversos estímulos e os vasos intersomíticos formam-se e crescem 

lentamente a partir das aortas dorsais. Nos embriões Dll4-/- as células endoteliais parecem 

responder mais aos estímulos que são produzidos pelo tubo neural acumulando-se em torno 

deste. 

No início do desenvolvimento vascular, os angioblastos venosos também migram e 

acumulam-se junto do tubo neural, onde iniciam a formação das veias cardinais anteriores (Fig. 

3.17 A-C (8.5dpc)). Só mais tarde, e provavelmente devido à intervenção de outras vias de 

sinalização é que as células endoteliais venosas migram desta região junto do tubo neural para 

uma região mais lateral (Fig. 3.23 G (9.0dpc)), formando-se vasos intersomíticos venosos que 

recebem o sangue da rede capilar em torno do tubo neural, a qual por sua vez se liga aos vasos 

intersomíticos arteriais. No caso dos embriões Dll4-/- as células endoteliais arteriais adoptam um 

comportamento angioblástico venoso pois vão migrar e acumular-se na região de formação das 

veias, junto ao tubo neural.  

 

3.3.10 A sinalização Notch-Dll4 no endotélio arterial é indutiva 

 

Durante o desenvolvimento do sistema nervoso a via de sinalização Notch parece 

funcionar sobretudo através de um mecanismo de inibição lateral, em que a célula que 

desencadeia a sinalização Notch vai expressar mais os genes a jusante Hes/Hey e expressar 

menos Delta.  A falta do ligando Delta nesta célula faz com que deixe de se desencadear a  

sinalização Notch na célula vizinha e desse modo as duas células amplificam as diferenças e 

seguem destinos diferentes. No caso do endotélio, não tinha sido demonstrado anteriormente se 

a sinalização Notch aumenta ou diminui a expressão de Delta. Com o intuito de perceber como 
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o mecanismo de sinalização Notch funciona durante o desenvolvimento arterial realizaram-se 

hibridações in situ com sondas para o RNAm dos genes Notch1, Dll4 e Hey1 em secções de 

embriões com 8.75dpc (12 sómitos). Os resultados mostram que nesta fase do desenvolvimento 

estes três genes são expressos em todas ou quase todas as células endoteliais arteriais (Fig. 

3.38).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estes resultados sugerem que a sinalização Notch no endotélio é indutiva, pois se 

ocorresse inibição lateral deveríamos detectar expressão de Hey1 ou Notch1 só em algumas 

células endoteliais e estas deveriam expressar menos o gene Dll4.  

Os resultados obtidos anteriormente com o gene repórter lacZ já indicavam que Dll4 era 

expresso em todas ou quase todas as células endoteliais. No entanto, como a proteína -

galactosidase tem um tempo de semi-vida muito longo, a única coisa que isto nos revelava era 

que tinha existido expressão de Dll4 em quase todas as células endoteliais arteriais, podendo 

estas não ter expresso o gene ao mesmo tempo. As hibridações in situ são por isso mais 

informativas, pois revelam que de facto num determinado momento muitas células endoteliais 

arteriais possuem níveis altos do RNAm de Dll4 (Fig. 3.39 e 3.41 C, D).  

Os resultados das hibridações in situ duplas com sondas para o RNAm de Dll4 e Notch1 

tiram as dúvidas que poderíam restar, pois mostram não só que Notch1 e Dll4 são expressos 

pelas mesmas células endoteliais como sugerem que as células endoteliais que possuem um 

nível de expressão mais elevado de Notch1 são aquelas que também possuem um nível de 

expressão mais elevado de Dll4 (Fig. 3.39), sugerindo que a activação da via Notch no endotélio 

por Dll4 induz a sua própria expressão, ocorrendo um mecanismo de inter-regulação positivo e 

não negativo. Nas veias cardinais embrionárias não ocorre expressão de Dll4 e, de facto, no 

endotélio venoso a expressão de Notch1 é muito mais fraca do que no endotélio arterial (Fig. 

3.39 A, B). Mais tarde (a partir dos 16 sómitos) essa expressão venosa fraca de Notch1 acaba 

por desaparecer. A hibridação in situ com uma sonda para o RNAm de Hey1 mostra que apesar 

de haver expressão do receptor nas veias precoces, a sinalização Notch (expressão de Hey1) só 

ocorre nas aortas dorsais (Fig. 3.40 A, B). Hibridações in situ com sondas para Hes1, Hes5 e 

Dll1 revelaram que estes genes não são expressos, a níveis detectáveis, no endotélio, pelo  

Figura 3.38 – Notch1, Dll4 e Hey1 parecem ser expressos em todas as células endoteliais das aortas dorsais em 
desenvolvimento. Hibridações in situ fluorescentes com diferentes sondas em criosecções longitudinais consecutivas 
de um embrião selvagem com 12 sómitos. Para marcar os núcleos usou-se DAPI (azul).   
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Figura 3.39 – Notch1 e Delta4 são expressos nas mesmas células endoteliais arteriais e com níveis relativos de 
expressão idênticos. Hibridações in situ fluorescentes duplas com sondas para Notch1 (vermelho) e Dll4 (verde) 
numa criosecção transversal da região mediana de um embrião selvagem com 12 sómitos. Para marcar os núcleos 
usou-se DAPI (azul). (A, B) Notch1 é expresso com maior intensidade nas aortas dorsais (a) sendo expresso 
fracamente no endotélio das veias cardinais anteriores (v).  (C, D) Dll4 só é expresso no endotélio das aortas, mas 
diferentes células endoteliais têm diferentes níveis de expressão. (F) Sobreposição dos sinais de hibridação in situ de 
Notch1 e Dll4. Todas as células representadas têm expressão de Notch1 e Dll4 e as células onde o sinal de Dll4 é 
mais forte coincidem com as células em que o nível de expressão de Notch1 é maior.   
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menos até aos 9.5dpc (Fig. 3.27 E-G), confirmando estes resultados que o ligando Dll4 poderá 

ser de facto o único a desencadear a sinalização endotelial de Notch até esta etapa do 

desenvolvimento, tendo como efectores canónicos os genes Hey1 e Hey2.   

No caso dos embriões Dll4
-/- não deverá ocorrer activação da via Notch no endotélio 

arterial, pois não foi detectada expressão endotelial de Hey1 (Fig.3.40 C, D) que é o principal 

efector conhecido da via Notch no endotélio nesta etapa do desenvolvimento. De acordo com 

este resultado está o facto de os defeitos vasculares nos embriões Dll4
-/- serem semelhantes aos 

dos embriões Notch1
-/-

Notch4
-/- e Hey1

-/-
Hey2

-/- (Fischer et al., 2004; Krebs et al., 2000). Nestes 

embriões Dll4
-/- sem sinalização Notch endotelial, a própria expressão de Notch1 no endotélio 

arterial é mais fraca e comparável ao nível de expressão nas veias (Fig. 3.41 F). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.40 –Hey1 é expresso no endotélio arterial e a sua expressão não é detectada por hibridação in situ nas 
aortas dos embriões Dll4

-/-. Imunomarcação com anti-PECAM (A, C) e hibridações in situ fluorescentes com uma 
sonda para Hey1 (B, D) em criosecções consecutivas de um embrião selvagem (A, B) ou mutante (C, D) com 12 
sómitos. Para marcar os núcleos usou-se DAPI (azul).  (A, B) Hey1 é expresso apenas nas aortas (setas brancas) e não 
nas veias cardinais (triângulos). (C, D) Nos embriões Dll4

-/- a expressão de Hey1 desaparece das aortas mas 
permanece na parede do coração em desenvolvimento (seta verde), pois é um tecido cardíaco sem expressão de Dll4. 
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Isto sugere que existe sempre um nível de expressão residual de Notch1 e que na presença do 

ligando Dll4 essa expressão aumenta detectando-se maiores níveis do RNAm de Notch1 nas 

artérias (que expressam Dll4) do que nas veias (sem Dll4) no caso dos embriões Dll4
+/+ (Fig. 

3.41 E e 3.39 A). Para além disso, a expressão de Dll4 e a sua especificidade arterial também 

não dependem da activação da via Notch no endotélio, pois o gene repórter lacZ é expresso nos 

embriões Dll4
-/- nas células endoteliais arteriais. Algumas células endoteliais das veias de 

embriões com 8.5dpc apresentam uma fraca actividade da -galactosidase (Fig.3.37 B e Fig. 

3.41 B). No entanto essas células deverão ser células que migraram das aortas Dll4
-/- para a zona 

de formação das veias, pois por hibridação in situ com uma sonda para Dll4, por mais que se 

revele o sinal, não se consegue detectar sinal de Dll4 no endotélio venoso de embriões de tipo 

selvagem (Fig. 3.41 C, D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.41 – Os embriões Dll4
-/-, sem sinalização Notch, continuam a expressar Dll4-lacZ nas artérias e 

Notch1 nas veias e aortas dorsais. Coloração com X-gal (A, B) ou hibridações in situ fluorescentes (C-F) em 
criosecções. (A, B) Nos embriões Dll4

-/- continua a existir indução da expressão de Dll4 no endotélio das aortas 
(setas). Em algumas criosecções também se observou células das veias cardinais com expressão de Dll4-lacZ. Num 
embrião Dll4

+/- (A) ou selvagem (C, D) Dll4 não é expresso nas veias cardinais (triângulos). (E, F) Os embriões Dll4
-

/- sem sinalização Notch arterial continuam a expressar Notch1 nas veias e artérias, embora esta pareça ser mais fraca 
que num embrião selvagem.  
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 3.3.11 AS CÉLULAS ENDOTELIAIS DLL4
+/-

 NA NEOANGIOGÉNESE PÓS-NATAL 

DA RETINA TÊM UM COMPORTAMENTO SEMELHANTE ÀS CÉLULAS 

ENDOTELIAIS DLL4
-/- 

EMBRIONÁRIAS 

 

O desenvolvimento vascular pós-natal da retina constitui um excelente modelo de 

estudo dos mecanismos moleculares da angiogénese. Nos primeiros oito dias após o nascimento 

ocorre um desenvolvimento progressivo e radial das artérias e veias da retina a partir de um 

ponto central inicial. Este desenvolvimento ocorre com invasão e formação de novos vasos na 

periferia e estabilização/remodelação dos vasos já formados no centro. Isto permite o estudo 

progressivo de diferentes aspectos da formação, maturação e especialização dos vasos. Ao 

contrário do crescimento dos vasos num embrião, o crescimento dos vasos na retina pós-natal 

ocorre inicialmente numa única camada plana superficial, tornando o modelo bastante atractivo 

para se fazer hibridação in situ ou imunohistoquímica, sendo igualmente fácil a captura de 

imagens através de microscopia de fluorescência ou confocal de alta resolução. Numa 

preparação de retina obtém-se uma rede vascular completa com cinco artérias e cinco veias 

principais que depois se subdividem em arteríolas e vénulas de menores dimensões até aos 

capilares.  

Como uma parte dos embriões Dll4
+/- sobreviviam decidiu-se analisar, em colaboração 

com o grupo da Dra. Anne Eichmann (INSERM - College de France – Paris) as cabeças de 

embriões com 11.5dpc e algumas retinas de ratinhos Dll4
+/- com 5 dias de modo a verificar se 

tinham algum microdefeito na angiogénese. Surpreendentemente, todas as cabeças dos embriões 

e retinas dos ratinhos Dll4
+/- tinham microdefeitos na angiogénese embora estes variassem de 

intensidade de indivíduo para indivíduo. A escolha do metaencéfalo de embriões com 11.5dpc e 

da retina de recém-nascidos com 5 dias para realizar estes estudos não foi só feita por serem 

bons modelos de estudo da angiogénese progressiva. A grande vantagem, em termos de análise, 

da angiogénese que ocorre nestes orgãos consiste no facto de nestas vasculaturas ser bastante 

fácil visualizar as células da ponta (tip cells) e os filopódios por elas emitidos, através do uso da 

isolectina B4 biotinilada, que marca com alta intensidade a vasculatura associada com o sistema 

nervoso.   

A colaboração com a Dra. Anne Eichmann foi estabelecida devido à sua experiência na 

análise de microfenótipos vasculares (Lu et al., 2004). Os resultados descritos em Suchting et 

al., (2007) foram na sua grande maioria obtidos por este grupo, tendo a nossa participação 

incidido na fase inicial dos cruzamentos dos ratinhos Dll4
+/- e na primeira análise fenotípica 

realizada durante uma estadia no laboratório da Dra. Anne Eichmann. Mais tarde estive 
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envolvido também na optimização do protocolo de hibridação in situ nas retinas e na análise de 

RT-PCR quantitativo tal como já tinha feito antes com o RNA dos embriões Dll4
-/-.  

Na vasculatura em desenvolvimento da retina e do cérebro, o gene Dll4, tal como no 

embrião, também só é expresso nas artérias e capilares. Interessantemente, foi também 

demonstrado que na retina, Dll4 é expresso muito fortemente nas células da ponta (Claxton and 

Fruttiger, 2004), que são células especializadas dos microvasos que emitem filopódios e sentem 

os gradientes de factores angiogénicos como o VEGF, orientando o crescimento da vasculatura. 

Os defeitos observados na vasculatura do metaencéfalo aos 11.5dpc e nas retinas de ratinhos 

com 5 dias (P5) consistem basicamente num grande aumento do número de células que emitem 

filopódios, pontos de ramificação e densidade vascular. Ao longo da análise descritiva do 

fenótipo vascular das retinas Dll4
+/- pudemos constatar que o comportamento das células 

endoteliais Dll4
+/- de ratinhos recém-nascidos é semelhante ao das células endoteliais Dll4

-/- dos 

embriões.  

Nas retinas de ratinhos Dll4
+/+ existem artérias e veias bem definidas que vão quase até 

à frente angiogénica (para lá da linha branca – Fig. 3.42 A). Nas retinas Dll4
+/- não ocorre 

remodelação da vasculatura e não se distinguem artérias e veias na frente angiogénica, existindo 

apenas uma alta densidade de células endoteliais que formam uma rede vascular simples não 

definida (Fig. 3.42 B).  Este fenótipo pode ser devido não só ao facto de haver mais células da 

ponta e consequente junção endotelial entre ramificações, mas também pode ser causado por 

uma maior taxa de proliferação endotelial (a proliferação endotelial é 1,16x maior nas retinas 

Dll4
+/-) e uma inadequada diferenciação endotelial, tal como vimos nos embriões Dll4

-/-. Para 

além disso, se se olhar atentamente para a frente angiogénica nas retinas Dll4
+/-

, verifica-se 

existir um claro fenótipo de invasão endotelial. Nas retinas Dll4
+/+  as células endoteliais da 

ponta dos vasos estão próximas da vasculatura pré-estabelecida enquanto que nas retinas Dll4
+/- 

algumas dessas células da ponta migram mais e formam túbulos endoteliais invasivos (Fig.3.42 

C-F) o que pode ser devido à maior sensibilidade das células endoteliais Dll4
+/- a factores de 

crescimento como o VEGF. É interessante constatar que nestas retinas parece existir uma maior 

acumulação e densidade de células endoteliais na zona venosa (Fig. 3.42 B), podendo ter 

ocorrido alguma migração das células endoteliais da zona arterial para a zona venosa. 

Estes resultados, obtidos na análise da angiogénese da retina, parecem confirmar o 

fenótipo proliferativo, migratório e invasivo das células endoteliais dos embriões Dll4
-/-. Para 

verificar se a nível molecular se estava a passar o mesmo que na angiogénese dos embriões 

Dll4
-/-

, decidiu-se realizar RT-PCR quantitativo com RNA de amostras enriquecidas em células 

endoteliais, de retinas Dll4
+/+ e Dll4

+/- de ratinhos com 5 dias. A separação das células  
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Figura 3.42 – Deficiente remodelação e comportamento invasivo da vasculatura das retinas Dll4
+/-. Imagens, 

captadas num microscópio de fluorescência, de retinas de ratinhos com 5 dias marcadas com IsolectinB4. (A, B) 
Imagens de um dos flancos da retina em que se pode ver duas artérias (A) a ladear uma veia (V). A vasculatura da 
retina Dll4+/- tem uma maior densidade endotelial, principalmente na região venosa, e apresenta defeitos na 
remodelação vascular, não se conseguindo distinguir artérias e veias perto da frente angiogénica, acima da linha 
branca. (C, D) Imagens da frente angiogénica em que se pode ver vários tubulos endoteliais invasivos (setas) nas 
retinas Dll4+/-. (E-H) Imagens da frente angiogénica com ampliação superior em que se consegue ver em melhor 
detalhe os túbulos endoteliais (setas) e as células da ponta. Ampliação em (A-D), 100x; em (E, F), 200x e em (G,H) 
400x. 
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endoteliais foi feita recorrendo ao uso de esferas magnéticas revestidas por streptavidina, que 

permitiu um enriquecimento em 25 vezes da proporção de células endoteliais, no entanto as 

amostras usadas possuem também outros tipos celulares. Os resultados mostram que nas retinas 

Dll4
+/- a expressão de VEGFR-2 sobe (1.19x, 19%) e a de VEGFR-1 desce. Para além disso, 

confirmou-se que de facto estas células endoteliais só expressam cerca de metade da dose do 

gene Dll4 e possuem uma menor expressão de Hey1 e Hey2 (Fig. 3.43). 

Curiosamente, grande parte dos defeitos na remodelação angiogénica da retina são 

apenas transitórias, acabando por ser compensados mais tarde (P21). Parece que a totalidade da 

dose do gene Dll4 é sobretudo necessária nas fases de angiogénese activa e que depois mesmo 

com apenas meia dose do gene a vasculatura acaba por conseguir compensar os seus defeitos e 

o atraso na remodelação vascular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.43 – Diferenças na expressão relativa de vários genes entre as células endoteliais de retinas Dll4+/+ e 
Dll4

+/-. Resultados de RT-PCR quantitativo com RNA de células endoteliais purificadas de 10 retinas por grupo. Os 
valores indicados representam variações nos níveis de expressão dos vários genes indicados, relativamente ao gene -
actin, comparando as células Dll4+/- relativamente ás Dll4+/+. O PCR quantitativo foi realizado em triplicado em seis 
reacções separadas. 
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3.4 DISCUSSÃO 

 

Este trabalho teve como objectivo principal a caracterização da função de um novo gene 

Delta-like (Dll) de ratinho que tinha sido clonado no ano 2000 (Rao et al., 2000; Shutter et al., 

2000; Duarte c.p.). Logo após a clonagem do gene foi produzido o vector de perda-de-função do 

gene Dll4 no laboratório de acolhimento. Com esse vector depois foram produzidas diversas 

quimeras de modo a transmitir à descendência a delecção do gene Dll4 e assim obter uma linha 

de ratinhos que permitisse estudar o efeito fenotípico da ausência de função do gene Dll4.  

Quando este trabalho de doutoramento começou em 2002 sabia-se pouco sobre a função 

da via Notch no desenvolvimento vascular. A via Notch e o seu mecanismo de funcionamento 

estava sobretudo bem estudado no desenvolvimento do sistema nervoso por ser aquele que 

primeiro foi associado com esta via de sinalização em Drosophila. Como é sabido, este 

organismo não possui um sistema vascular, circulando a hemolinfa através de espaços 

intercelulares e por isso não puderam ser feitos estudos neste organismo sobre a função de 

Notch no desenvolvimento vascular. Só mais tarde, em 1992, após a clonagem do homólogo de 

Notch em ratinho (Notch1 ou Motch) e caracterização da sua expressão em embriões é que se 

descobriu que esta via podia ter uma função, ainda desconhecida, no desenvolvimento vascular, 

pois o gene era expresso no endotélio desde fases precoces do desenvolvimento (Del Amo et al., 

1992). A sua importância para o desenvolvimento vascular ficou finalmente provada quando se 

descobriu em 2000 que embriões de ratinho sem o receptor Notch1 morriam precocemente aos 

9.5dpc devido a defeitos vasculares (Krebs et al., 2000). Neste mesmo trabalho estes autores 

analisaram a expressão dos diferentes ligandos da via Notch e verificaram que o ligando Dll4 

era o único a ser expresso no endotélio nas primeiras etapas do desenvolvimento vascular 

(8.5dpc-9.5dpc). Um outro artigo, publicado na mesma altura, mostrou que o gene Dll4 era 

expresso apenas no endotélio arterial e nos capilares não sendo expresso nas veias (Shutter et 

al., 2000). Foi com este enquadramento que começou a ser realizada a análise do fenótipo dos 

primeiros embriões Dll4+/-. 

 

3.4.1 O gene Dll4 é um dos poucos genes que é haploinsuficiente letal 

 

A obtenção de quimeras que transmitissem a mutação no gene Dll4 foi desde o 

princípio um processo complicado comparado com o que normalmente acontece quando se 

tenta produzir quimeras com células hemizigóticas para um determinado gene. No entanto como 

é uma técnica de dificil execução, o facto de se ter obtido poucas quimeras com uma alta 

contribuição das células EE Dll4+/-, era associado mais com problemas na linha de células usada 

ou problemas técnicos. Só depois de se ter dissecado alguns embriões Dll4+/- é que se começou 
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a hipotetizar que o gene Dll4 pudesse ser um dos poucos genes haploinsuficientes letais, isto é, 

em que um dos alelos sózinho não é suficiente para dar seguimento a toda a necessidade de 

produção do RNAm do gene Dll4, causando isso a morte do embrião.  

Os poucos embriões Dll4
+/- que se obtiveram inicialmente apresentavam redução do 

calibre arterial e dilatação do coração, o que sugeria que o gene podia ser essencial para o 

desenvolvimento vascular. No entanto, como se tinham obtido poucos embriões Dll4
+/- após 

uma série de cruzamentos com diversas quimeras, resolveu-se produzir embriões quimeras 

diplóides-tetraplóides de forma a analisar detalhadamente o fenótipo de muitos embriões Dll4
+/- 

em várias etapas do desenvolvimento. Estes embriões diplóides-tetraplóides foram produzidos 

através da agregação de células EE Dll4
+/- diplóides com embriões hospedeiros tetraplóides 

(resultantes da fusão de dois embriões diplóides). Nestas agregações as células estaminais 

diplóides vão possuir uma vantagem proliferativa em relação às células tetraplóides dando 

assim origem a todas as linhas celulares do embrião. A vantagem desta técnica é a de permitir 

obter um número significativo de embriões Dll4
+/- de forma rápida e sem depender da 

sobrevivência das quimeras e passagem à linha germinal da mutação. Por outro lado, estas 

agregações permitiriam ainda estudar embriões Dll4
-/- (depois de se seleccionar in vitro células 

Dll4
-/- - secção 3.2.1), mas como no nosso caso se conseguiu mais tarde obter ratinhos Dll4

+/- 

não se chegaram a produzir embriões diplóides-tetraplóides  Dll4
-/-. Normalmente não se usa 

esta técnica para analisar fenótipos porque por vezes ocorrem algumas variações fenotípicas 

entre embriões e porque grande parte deles apresentam defeitos no desenvolvimento em etapas 

mais avançadas, acabando por morrer antes do nascimento devido a outros problemas que não 

os causados pela mutação que se introduz. No entanto em situações em que existe 

haploinsuficiência total devido a defeitos em etapas precoces do desenvolvimento é uma técnica 

de último recurso que pode ser utilizada para analisar fenótipos de embriões mutantes.  

Os resultados obtidos com os embriões diplóides-tetraplóides Dll4
+/- e mais tarde com 

os embriões Dll4
+/- diplóides vieram provar definitivamente que embriões com apenas um alelo 

do gene Dll4 inactivado morrem precocemente devido a severos defeitos vasculares. Na altura 

ainda foi colocada a hipótese de poder existir imprinting maternal deste gene, isto é, de poderem 

ser herdados pelos embriões Dll4
+/- factores que silenciassem o outro alelo do gene Dll4 e nesse 

caso estaríamos numa situação de silenciamento total do gene e não apenas parcial. Mas os 

resultados de RT-PCR e de hibridação in situ para o gene Dll4 mostraram que o gene é 

expresso, mas apenas em meia dose, nos embriões ou ratinhos Dll4
+/-.  

No entanto a haploinsuficiência do gene tem uma penetrância variável consoante o 

fundo genético em que a mutação se encontra. Quando se cruzaram as quimeras (129/Svj x 

129/Sv-CP) com fêmeas da estirpe não consanguínea (outbred) ICR (CD1) uma parte 

significativa (27%) dos embriões Dll4
+/- sobreviviam e davam origem a ratinhos Dll4

+/- viáveis 
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e férteis. Se se cruzassem essas quimeras com fêmeas consanguíneas (inbred) 129/Sv-CP todos 

os embriões Dll4
+/- morriam durante o desenvolvimento. Ao longo deste trabalho houve ainda 

oportunidade de cruzar esta linha de ratinhos Dll4
+/- em terceira a sexta geração no fundo ICR, 

com ratinhos C57BL/6J e FVB/N. Na geração F1 dos cruzamentos com C57BL/6J nasciam 

poucos ratinhos Dll4
+/- (5%), enquanto que cruzando com FVB/N nasciam cerca de 70% dos 

embriões Dll4
+/-. No entanto se voltasse a cruzar estes ratinhos Dll4

+/- F1 com ratinhos 

C57BL/6J ou FVB/N já não obtinha qualquer sobrevivente no fundo C57BL/6J e apenas 10% 

no fundo FVB/N.  

A descoberta de que o gene Dll4 era haploinsuficiente e que causava redução do calibre 

arterial foi feita na mesma altura por outro grupo de investigação do Jackson Laboratory nos 

Estados Unidos (Krebs et al., 2004) e um pouco antes de um outro grupo de investigação da 

companhia farmacêutica Regeneron também sediada nos Estados Unidos (Gale et al., 2004). No 

entanto estes grupos cruzaram sempre as quimeras com fêmeas da estirpe C57BL/6J, obtendo 

dessa forma muito poucos ratinhos Dll4
+/- (cerca de 1%). A sua análise, não podendo ser feita 

nos embriões Dll4
-/-

, devido ao número reduzido de ratinhos Dll4
+/-

,
 resumiu-se à caracterização 

dos embriões Dll4
+/-, resultantes dos cruzamentos das quimeras com fêmeas C57BL/6J, 

apresentando estes o mesmo fenótipo de redução arterial referido anteriormente. A diferença 

neste caso era a percentagem de embriões sem defeitos entre 9.5 e 10.5dpc que em vez de ser 

30%, era de apenas 2,4%.   

No conjunto estes resultados indicam que no fundo genético outbred ICR alguns 

ratinhos Dll4
+/- são viáveis, mas quando se cruza com linhas consanguíneas (como as descritas) 

e se começa a ter uma maior grau de consanguinidade perde-se essa viabilidade. Neste caso a 

variabilidade genética promove a compensação fenotípica e faz com que alguns embriões Dll4
+/- 

consigam sobreviver devido ao facto de possuírem outros factores proteicos ou níveis de 

expressão de outros genes que no seu conjunto compensam melhor a ausência de um alelo do 

gene Dll4. Normalmente as análises fenotípicas de ratinhos mutantes são feitas em fundo 

genético consanguíneo por isso mesmo, de forma a evitar variações nos fenótipos que tornam a 

sua análise bastante mais difícil, mas neste caso revelou-se vantajoso cruzar os ratinhos com 

uma estirpe não consanguínea. 

Esta haploinsuficiência do gene Dll4 foi surpreendente e ao mesmo tempo informativa, 

pois nenhum outro componente da via Notch é haploinsuficiente letal em mamíferos, embora 

muitos deles sejam importantes para o desenvolvimento vascular. Alguns dos ratinhos 

hemizigóticos para estes genes até podem ter defeitos subtis mas nunca chegam a morrer devido 

a esses defeitos. Isso mostra que o gene Dll4 é bastante importante e que uma pequena descida 

nos seus níveis de expressão pode ter consequências graves no desenvolvimento vascular, 

tornando-o um alvo atractivo para terapêuticas anti-angiogénicas.  
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Para além do gene Dll4 existem outros genes que também causam a morte quando em 

hemizigotia. Outro gene que interessantemente também é haploinsuficiente, e que é neste 

momento o alvo da terapia anti-angiogénica mais importante, é o que codifica o ligando VEGF. 

Embriões VEGF+/- morrem por volta dos 10dpc (Carmeliet et al., 1996) ou 12dpc (Ferrara et al., 

1996) com defeitos vasculares que incluem aortas de calibre reduzido. Em peixe-zebra foi 

demonstrado pela primeira vez existir uma relação directa entre a sinalização desencadeada por 

VEGF e a via Notch. O uso de morfolinos contra o RNAm de VEGF mostrou que a inibição de 

VEGF leva à inibição da expressão de Notch pelas células endoteliais (Lawson et al., 2002). Por 

outro lado, vários estudos mostraram que altos níveis de VEGF promovem a expressão de Dll4 

(Liu et al., 2003; Patel et al., 2005; Williams et al., 2005). Estes resultados demonstram que as 

duas vias estão interligadas e sugerem que o desenvolvimento arterial pode ser controlado pelo 

nível de activação da via Notch pelos ligandos VEGF (indirectamente) e Dll4 (directamente). 

Significativamente, tanto o gene VEGF como o Dll4 são regulados positivamente pela hipóxia 

(Mailhos et al., 2001; Patel et al., 2005; Shweiki et al., 1992), o que sugere que as células não 

endoteliais podem responder à hipóxia produzindo mais VEGF que depois induz o aumento da 

expressão de Dll4 nas células endoteliais. No caso dessa indução ou aumento ficar aquém do 

normal (o que acontece respectivamente nos embriões VEGF+/- e Dll4+/-) o desenvolvimento 

arterial e a resposta à hipóxia ficam comprometidos. 

A haploinsuficiência do gene Dll4 poderá ter a ver também com o modo como a via de 

sinalização Notch funciona e é desencadeada.  Sabe-se por estudos que foram feitos durante a 

neurogénese e somitogénese que os genes da via Notch têm uma expressão cíclica e intensa em 

que o seu RNAm é produzido em grandes quantidades e rapidamente degradado. Para além 

disso, e como já foi referido na secção 1.2.1.4, os receptores Notch e os ligandos Delta são 

regulados activamente por endocitose e degradação proteica.. Deste modo é possível que os 

ligandos Delta, e nomeadamente o Dll4, tenham de ser produzidos em grandes quantidades e de 

forma rápida para poderem induzir adequadamente a sinalização Notch. No caso de isso não 

acontecer a regulação por endocitose e degradação poderá sobrepôr-se à sua produção e desse 

modo a quantidade de ligandos Dll4 na membrana da célula poderá não ser suficiente para 

desencadear a sinalização Notch. O facto de todos os embriões Dll4+/- terem defeitos menos 

acentuados que os embriões Dll4-/- poderá dever-se ao facto de nos Dll4+/- uma parte das células 

endoteliais desencadearem a sinalização de uma forma normal, pois os vasos/artérias iniciam o 

seu crescimento e chegam a possuir identidade arterial, mesmo nos embriões mais afectados 

pela mutação. 

É importante realçar que os defeitos causados pela hemizigotia do gene são tanto mais 

acentuados quanto mais rápida e intensa é a angiogénese. Apesar de existir angiogénese ao 

longo de todo o desenvolvimento embrionário é na fase entre os 9.5 e 10.5 dpc que a 
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remodelação angiogénica é mais activa morrendo quase todos os embriões Dll4+/- aos 10.5 dias. 

A grande maioria dos embriões que ultrapassam esta fase de remodelação angiogénica activa 

acabam por nascer e dar origem a ratinhos saudáveis o que demonstra que a haploinsuficiência 

ocorre nas etapas de angiogénese mais exigentes. A angiogénese no saco vitelino também é 

bastante activa, e esta é bastante defeituosa em todos os embriões Dll4+/-. O desenvolvimento 

vascular da retina pós-natal também requer que a angiogénese se processe a grande velocidade e 

também aí a hemizigotia do gene se torna insuficiente para corresponder às necessidades. Mais 

tarde, quando o ritmo do remodelamento angiogénico da retina abranda, verifica-se que os 

defeitos vasculares desaparecem gradualmente, existindo um atraso na remodelação vascular 

que depois acaba por ser compensado com o tempo.  

Todos estes resultados sugerem que os defeitos causados pela hemizigotia do gene Dll4 

só ocorrem quando a angiogénese é mais activa e estão de acordo com a ideia de expressão ou 

regulação cíclica deste gene, pois as células endoteliais que numa dada altura ou contexto 

celular, não desencadeiam a sinalização, noutro contexto ou mais tarde acabarão por fazê-lo 

porque poderão ser reactivadas a fazê-lo periodicamente. Isto sugere que a diferença entre as 

células endoteliais Dll4+/+ e Dll4+/- poderá estar no número de células endoteliais que 

desencadeiam a sinalização por período de tempo, ocorrendo nos Dll4+/- um atraso no 

desenvolvimento e na estabilização dos vasos que continuam a crescer e a ramificar-se causando 

assim a atrofia das artérias principais. 

 

3.4.2 Os embriões Dll4
+/- e Dll4

-/- possuem redução do calibre arterial mas só 

os Dll4
-/-  perdem a identidade arterial 

 

Antes do início deste trabalho foram publicados resultados obtidos em peixe-zebra que 

sugeríam que a via de sinalização Notch poderia estar implicada na definição do destino arterial 

das células endoteliais (Lawson et al., 2001; Lawson et al., 2002; Zhong et al., 2001- secção 

1.3.2.2.2). No entanto, nos vertebrados superiores e nomeadamente no ratinho nunca tinha sido 

demonstrado que a via de sinalização Notch fosse responsável pela diferenciação das células 

endoteliais arteriais. Os resultados obtidos por nós, com embriões de ratinho Dll4-/- com 9 dias 

de desenvolvimento, mostram que apesar de a diferenciação dos angioblastos em células 

endoteliais não ser afectada nos mutantes, as células endoteliais das suas aortas dorsais não se 

diferenciam em células endoteliais arteriais.  

As células endoteliais arteriais distinguem-se das células endoteliais venosas por 

expressarem especificamente uma série de genes, dos quais os mais conhecidos são os genes da 

via Notch, algumas conexinas (Cx37 e Cx40) e o gene Efnb2 (ephrin-B2). Por outro lado as 
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células endoteliais venosas parecem expressar um menor número de genes de forma específica e 

são definidas pela expressão do marcador venoso EphB4. A generalidade dos estudos de análise 

de marcadores arteriais ou venosos recorrem à análise de expressão do ligando ephrinB2 e do 

seu receptor EphB4 por ter sido sugerido por um importante grupo de investigação serem os 

genes que medeiam a identidade e a repulsão entre os vasos arteriais e venosos desde o início do 

desenvolvimento (Wang et al., 1998). Esta ideia da repulsão teve como base o facto deste par 

ligando-receptor desencadear uma sinalização bidireccional (Henkemeyer et al., 1996; Holland 

et al., 1996; Kullander and Klein, 2002) e o facto de a via ephrin/Eph ter sido descoberta e 

estudada anteriormente no sistema nervoso onde controla a direcção/repulsão do crescimento 

dos axónios (Gale and Yancopoulos, 1997; Orioli and Klein, 1997). 

Os resultados por nós obtidos mostraram, pela primeira vez em ratinho, que as células 

endoteliais Dll4
-/- das aortas não expressam os genes arteriais Efnb2 e Cx37. Para além da perda 

de marcadores arteriais, estas células expressam ectopicamente o marcador venoso EphB4. Este 

resultado e o facto de existirem mais genes específicos das artérias do que das veias, sugere que 

a formação das artérias requer um programa genético mais elaborado e que na ausência desse 

programa os vasos seguem o destino venoso. No entanto, em estudos mais recentes foi 

descoberto que existe um outro gene (CoupTFII), expresso nas veias desde os 8.5dpc, que inibe 

a expressão de Nrp1 e dos genes da via Notch nas veias (You et al., 2005). Na ausência da sua 

função as veias adoptam um destino arterial. Estes resultados mostraram que tanto a formação 

das artérias, como das veias, requer um programa genético elaborado para a definição da 

identidade do vaso e que a formação das veias não é um processo que ocorra por defeito, sendo 

a indução ou inibição da via de sinalização Notch um passo fundamental na definição da 

identidade arterial ou venosa. 

Apesar de na literatura ser referido que Ephb4 só é expresso a altos níveis no endotélio 

venoso (Foo et al., 2006; Gerety et al., 1999; Wang et al., 1998), resultados obtidos por nós 

posteriormente mostram que no início do desenvolvimento arterial, a 8.5dpc, ainda existem 

altos níveis da proteína EphB4 no endotélio das aortas dorsais, desaparecendo depois aos 

9.0dpc. No entanto fazendo hibridação in situ não se consegue detectar expressão do RNAm de 

Ephb4 a 8.5dpc nas artérias, só nas veias. Como a expressão de Dll4, e portanto a activação da 

via Notch começa a 8.0dpc nas aortas é provável que a 8.5dpc ainda exista alguma proteína 

EphB4 que resultou da expressão do gene em etapas anteriores. A 8.5dpc a via Notch deverá 

conseguir inibir a expressão do RNAm de Ephb4 nas artérias até níveis não detectáveis não se 

detectando mais tarde (9.0dpc) a proteína EphB4 nas artérias. Portanto os resultados sugerem 

que a sinalização Notch mediada pelo ligando Dll4 não só activa a expressão de Efnb2 como 

inibe a expressão de Ephb4 no endotélio das artérias em desenvolvimento. Actualmente ainda 
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não existem dados suficientes que permitam saber se esta activação da expressão de  Efnb2 (ou 

inibição de Ephb4) é directa ou indirecta. 

Esta perda de identidade arterial não se reflecte apenas na perda de marcadores 

moleculares arteriais, pois nestes embriões ocorrem fusões artério-venosas, significando isso 

que existe de facto uma perda de identidade estrutural e funcional dos vasos. Nos mutantes 

Ephb4
-/- ou Efnb2

-/- nunca chegam a ocorrer fusões artério-venosas apesar da suposta perda de 

identidade e repulsão sugerida pelos autores (Gerety et al., 1999; Wang et al., 1998). No 

entanto, embriões Alk1-/- chegam a perder a identidade arterial (ephrin-B2) dos seus vasos e 

possuem fusões artério-venosas (Urness et al., 2000). Para investigar se a via de sinalização 

desencadeada pelo receptor Alk1 estava de alguma forma relacionada com a via Notch fez-se 

hibridação in situ. Os resultados mostram que Alk1 continua a ser expresso normalmente nas 

artérias Dll4
-/-, não devendo ser a expressão deste receptor controlada pela via Notch, embora as 

duas vias de sinalização possam interactuar e ter pontos em comum. 

A perda de identidade arterial por si só permite explicar as fusões artério-venosas mas 

não é suficiente para explicar a redução do calibre arterial observada nos embriões Dll4
+/- e 

Dll4
-/-. Os embriões Alk1

-/- e Efnb2
-/- possuem perda de identidade arterial, chegando a ocorrer 

nos primeiros fusões artério-venosas e no entanto o calibre arterial é respectivamente maior ou 

igual ao dos embriões selvagens (Adams et al., 1999; Urness et al., 2000; Wang et al., 1998). 

Para além disso os embriões Dll4
+/- também possuem redução do calibre arterial e nunca 

chegam a perder a identidade arterial, pois mesmo nas aortas reduzidas expressam Efnb2 e 

Cox37. Embora alguns autores tenham sugerido que estes embriões Dll4
+/- de facto possuem 

perda de identidade vascular devido a pequenas e pontuais fusões artério-venosas (Krebs et al., 

2004), nos nossos embriões Dll4
+/- nunca detectámos qualquer fusão entre o sistema arterial e 

venoso.  

 

3.4.3 O gene Dll4 não é expresso nos angioblastos e não é necessário para a 

formação dos primeiros vasos do embrião  

 

Uma das hipóteses que se pode colocar para explicar a redução do calibre arterial nos 

embriões Dll4
-/- é a de existirem defeitos na diferenciação dos angioblastos em células 

endoteliais o que por sua vez causaria uma redução do calibre arterial desde as etapas mais 

precoces do desenvolvimento devido à formação de um menor número de células endoteliais.  

Por outro lado, esses angioblastos Dll4
-/- podem ter defeitos que os impedem de migrar ou 

formar as duas aortas dorsais na região central do embrião. No entanto, os resultados mostram 

que nos embriões Dll4
-/- as aortas formam-se correctamente na zona central do embrião e que o 
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número de células endoteliais nas aortas dos embriões Dll4
-/- com 8.5dpc é pouco menor do que 

nas aortas dos embriões Dll4
+/+

. Os defeitos surgem portanto depois da formação dos primeiros 

túbulos endoteliais (vasculogénese), quando começa a angiogénese activa em que é necessário 

não só formar uma aorta de maior calibre mas também estendê-la e ramificá-la em várias 

artérias e vasos intersomíticos de menores dimensões. É nesta altura de grande actividade 

angiogénica que os efeitos da delecção de um ou dos dois alelos do gene se fazem notar. A 

análise da expressão do gene Dll4 revela que este não é expresso nos angioblastos, ao contrário 

do receptor VEGFR-2 e portanto a sua função só começará a ser executada nos vasos 

endoteliais. No caso dos mutantes VEGFR-2
-/- não se chegam a formar sequer vasos sanguíneos 

(Shalaby et al., 1995) pois VEGFR-2 é essencial para a diferenciação dos angioblastos em 

células endoteliais. No caso dos mutantes Dll4
-/-

 a formação inicial de túbulos endoteliais não é 

afectada e portanto o ligando Dll4 não será importante para a diferenciação de células 

mesodérmicas em células endoteliais. 

 

3.4.4 A redução do calibre arterial nos embriões Dll4
-/- ocorre antes de haver 

fluxo sanguíneo 

 

A redução do calibre arterial é o defeito principal causado pela perda parcial ou total da 

função do gene Dll4. A expressão do gene Dll4 inicia-se no sistema cardiovascular aos 8.0dpc 

(2 sómitos) altura em que as aortas dorsais e o coração se começam a formar. No caso dos 

embriões Dll4
-/- a redução do calibre arterial começa logo após a formação das aortas. Nos 

embriões Dll4
+/- a redução do calibre inicia-se aos 8.5dpc, mas isso apenas acontece em alguns 

embriões e naqueles em que acontece ocorre apenas uma redução muito ligeira. A maioria dos 

embriões Dll4
+/- só começam a ter uma redução significativa do calibre arterial por volta dos 

9.0-9.5dpc, o que coincide com a altura em que o aumento do diâmetro da aorta e do tamanho 

do embrião é maior devido ao início do batimento cardíaco. Deste modo pode-se dizer que a 

redução do calibre arterial começa antes do início do fluxo sanguíneo nos Dll4
-/- e depois nos 

Dll4
+/-. Esta diferença é importante porque enquanto que analisando só os embriões Dll4

+/- 

podia-se ficar com a dúvida de poderem existir defeitos primários no coração, que causariam 

defeitos no fluxo sanguíneo, e consequentemente defeitos no desenvolvimento das artérias, 

analisando os embriões Dll4
-/- verificamos que de facto os defeitos ocorrem primeiro nas 

artérias e que os defeitos no coração, observados mais tarde, é que serão secundários e 

provavelmente causados pelo aumento da pressão sanguínea devido à redução do calibre 

arterial. De acordo com as leis físicas do movimento de fluidos, o transporte mais eficiente de 

fluidos é feito por tubos largos. À medida que o raio de um vaso diminui, aumenta a resistência 
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ao fluxo (Equação de Poiseuille). Segundo esta lei a resistência de um tubo é inversamente 

proporcional á quarta potência do raio desse tubo. Deste modo, um vaso sanguíneo que tem 

metade do diâmetro de outro tem uma resistência ao fluxo sanguíneo 16 vezes maior e isto 

poderá explicar a grande dilatação do coração nos embriões mutantes.  

 

3.4.5 As células endoteliais arteriais Dll4-/- possuem uma morfologia anormal 

e defeitos na formação e interacção com a matriz envolvente  

 

O calibre dos vasos arteriais dos embriões Dll4-/- com 8.5dpc (6 a 10 sómitos) é 

demasiado reduzido para o número de células endoteliais que o forma. A observação das células 

endoteliais Dll4-/- através de microscopia de fluorescência mostrou que estas possuem uma 

matriz defeituosa com a qual interagem anormalmente. Numa aorta dorsal normal, nesta etapa 

do desenvolvimento, conseguem-se ver cerca de 6 células endoteliais por secção de 10 m, que 

estando alongadas e aderentes à matriz basal conseguem formar um vaso com um lúmen 

considerável. As células endoteliais Dll4-/- em vez de aderirem adequadamente à matriz, 

permanecem mais arredondadas e junto umas das outras, formando um vaso sem lúmen ou com 

um lúmen muito reduzido. Estes defeitos serão causados pela formação inadequada de uma 

matriz de suporte endotelial, que assim torna as artérias em desenvolvimento menos coesas, o 

que poderá explicar as extensas hemorragias que são observadas nos embriões Dll4-/-. As células 

endoteliais, não possuindo uma matriz basal forte com a qual interagir, interagem mais umas 

com as outras e não chegam a aderir e estabilizar, tornando o vaso mais permeável. 

As fibronectinas e outros componentes da matriz são ligandos específicos para vários 

receptores de adesão endoteliais, como por exemplo as integrinas. A densidade e organização da 

matriz são dos principais factores que regulam a migração das células endoteliais, as quais por 

sua vez têm a capacidade de, sentindo gradientes diferentes de morfogéneos, modular as 

características da matriz envolvente e assim orientar a sua migração (Davis and Senger, 2005). 

No entanto, os resultados obtidos mostram que embora a matriz endotelial (nomeadamente a 

organização das fibronectinas) seja defeituosa, ao longo de todo o comprimento das aortas 

dorsais Dll4-/-, só na região anterior é que o calibre das aortas é reduzido. Estes resultados 

sugerem que os defeitos na formação da matriz endotelial, isoladamente, não são a causa da 

redução do calibre arterial. Como irá ser discutido mais à frente, a redução do calibre arterial só 

ocorre em zonas onde existam factores angiogénicos que destabilizem as células endoteliais e as 

façam migrar. Com os resultados que foram obtidos não é no entanto possível confirmar se as 

células endoteliais Dll4-/- possuem um defeito na formação da matriz (deposição de 

fibronectina) ou se, por outro lado, promovem activamente a sua degradação. 
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Para além dos defeitos na formação da matriz peri-endotelial (membrana basal) arterial 

e na interacção das células endoteliais com esta, nestes embriões existem grandes espaços 

intercelulares em torno das aortas. Esta menor densidade celular em torno das aortas, 

especialmente na zona central junto à notocorda, pode ser uma consequência do destacamento 

endotelial da matriz envolvente. Por outro lado estas células endoteliais Dll4
-/- podem secretar 

factores que repelem as células adjacentes do mesênquima ou então não possuem ou expressam 

em menor quantidade factores que lhes permitam atrair as células adjacentes.  

 

3.4.6 Os defeitos observados nas artérias Dll4-/- não são causados por falta de 

recrutamento de células do músculo liso 

 

Após adquirirem uma matriz estável, os vasos sanguíneos tornam-se ainda mais coesos 

através do recrutamento de células do músculo liso e pericitos. No caso do desenvolvimento 

embrionário as células do músculo liso e pericitos começam a associar-se com as aortas dorsais 

a partir dos 9.0dpc, mas apenas na zona mais anterior das aortas junto à cabeça. Depois o 

revestimento da aorta continua no sentido antero-posterior até que aos 9.5dpc o endotélio das 

duas aortas dorsais já se encontra completamente revestido por células de músculo liso. No caso 

dos embriões sem Alk1 ou Endoglin, receptores do factor de crescimento TGF- , não existe 

recrutamento de células do músculo liso, no entanto os embriões Alk1-/- (Urness et al., 2000) 

possuem aortas dilatadas enquanto que os embriões Endoglin-/- (Li et al., 1999; Sorensen et al., 

2003) possuem aortas com um calibre reduzido, não existindo aparentemente uma relação entre 

o recrutamento de células do músculo liso e o calibre do endotélio arterial. O que é comum 

nestes embriões é a perda de identidade arterial. No entanto para verificar se o gene Dll4 está de 

alguma forma envolvido no recrutamento de células do músculo liso realizámos 

imunohistoquímica com um anticorpo que marca a actina das células do músculo liso. Até à 

etapa de desenvolvimento analisada (9.0dpc – 14 sómitos) ainda não existem células do 

músculo liso a revestirem as aortas dorsais dos embriões selvagens por isso nos embriões Dll4
-/- 

ou Dll4
+/- a existir algum defeito no recrutamento de células do músculo liso, este nunca será a 

causa mas sim uma consequência dos defeitos endoteliais, pois aos 8.5dpc já toda a aorta Dll4
-/- 

está afectada pela mutação e as células do músculo liso só começam a ser recrutadas mais tarde. 

De acordo com estes resultados está o facto de embriões sem ou com reduzida sinalização 

Notch arterial (Hey1
-/-

Hey2
-/-) não perderem a expressão de SM22 (gene expresso pelas 

primeiras células do músculo liso), continuando a recrutar células do músculo liso, apesar de 

terem redução do calibre arterial (Fischer et al., 2004). 
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3.4.7 As células endoteliais arteriais Dll4-/- respondem mais aos gradientes 

angiogénicos, proliferando e migrando mais activamente 

 

Para além do calibre arterial poder ser reduzido devido à interacção anormal das células 

endoteliais entre si e com o meio envolvente, as aortas dorsais Dll4
-/- a 8.5dpc apresentam uma 

redução ligeira do número de células endoteliais por secção na região anterior-mediana e à 

medida que o desenvolvimento prossegue essa redução torna-se cada vez mais nítida. Os 

resultados obtidos mostram que a redução do número de células endoteliais não é  causada por 

uma diminuição na taxa de proliferação endotelial, antes pelo contrário, pois as células 

endoteliais arteriais Dll4
-/- têm uma taxa de proliferação quase duas vezes superior às células 

Dll4
+/+. Por outro lado, verificou-se um aumento da taxa de apoptose endotelial nos embriões 

Dll4
-/-. No entanto, embora a taxa de apoptose endotelial seja superior nos embriões Dll4

-/-, não 

será suficientemente alta (apenas 3 em 100 células estão em apoptose) para explicar esta 

diminuição gradual do número de células endoteliais das aortas. A análise sequencial do 

desenvolvimento vascular dos embriões Dll4
-/- permitiu constatar que a redução do número de 

células endoteliais das aortas ao longo do desenvolvimento é causada por uma maior migração 

das células endoteliais Dll4
-/- das aortas para regiões periféricas. Deste modo foi-se ver se nos 

embriões Dll4
-/- com 8.75dpc (11 sómitos) as células endoteliais eram mais sensíveis aos 

gradientes de factores angiogénicos, isto é, se existiriam diferenças na expressão dos receptores 

endoteliais de VEGF (VEGFR-2, VEGFR-1), TGF-B (Alk1 e Endoglin), angiopoietins (Tie2), 

Slits (Robo4). A análise foi sobretudo centrada em genes que são expressos só, ou 

maioritariamente, no endotélio dado que se usou RNA total dos embriões.  

Os resultados de RT-PCR quantitativo mostram que nos embriões Dll4
-/- existe maior 

expressão do receptor principal do VEGF, VEGFR-2 (mais 41%, usando RNA total) e que a 

expressão do receptor VEGFR-1 não varia significativamente. Este aumento na expressão de 

VEGFR-2 é muito significativo tendo em conta que o gene também é expresso nos angioblastos 

e células endoteliais venosas (e estas não são reguladas por Dll4 apesar de estarem 

representadas nas amostras de RNA total) e está de acordo com os resultados de hibridação in 

situ obtidos (onde se mostra que a expressão de VEGFR-2 no endotélio arterial Dll4
-/- é mais 

forte que nas artérias Dll4
+/+) e com o comportamento observado das células endoteliais Dll4

-/-, 

pois vários estudos demonstram que a activação de VEGFR-2 por VEGF é a principal causa da 

migração, proliferação e sobrevivência das células endoteliais (Carmeliet, 2005; Ferrara and 

Kerbel, 2005). Segundo o nosso modelo, será devido  ao facto de possuírem mais receptor 

VEGFR-2, que as células Dll4
-/- arteriais são mais sensíveis aos gradientes de VEGF. 
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Num embrião de tipo selvagem com 8.75dpc, o receptor VEGFR-1 é expresso em muito 

menor quantidade que o receptor VEGFR-2 (cerca de 8 vezes menos). Vários estudos sugerem 

que VEGFR-1 pode ser nesta fase do desenvolvimento um inibidor da sinalização induzida por 

VEGF. Esta ideia é suportada pelo facto de embriões de ratinho sem a actividade cinásica de 

VEGFR-1 possuírem um desenvolvimento vascular normal (Hiratsuka et al., 1998), e por este 

receptor ter uma actividade cinásica muito baixa não induzindo adequadamente a sinalização 

desencadeada por VEGF (Autiero et al., 2003). Estes e outros estudos sugerem que VEGFR-1 é 

um antagonista da sinalização induzida por VEGF pois ao ligar-se a este inibe a sua ligação a 

VEGFR-2 (Park et al., 1994). Deste modo seria de esperar que as células endoteliais arteriais 

dos embriões Dll4
-/-, sendo mais sensíveis aos gradientes de VEGF, expressassem menos 

VEGFR-1, aumentando assim a disponibilidade local do VEGF para a interacção com o receptor 

VEGFR-2, mas tal não parece acontecer nas primeiras etapas do desenvolvimento embrionário. 

No entanto no caso do desenvolvimento vascular da retina pós-natal já se detectou uma redução 

da expressão de VEGFR-1 nas retinas dos ratinhos Dll4
+/-. Estes resultados mostram, como já é 

sabido, que dependendo da fase do desenvolvimento vascular e do contexto celular assim varia 

o modo como uma mutação, num mesmo gene, pode desencadear um fenótipo, daí a utilidade 

das linhas de ratinhos com mutações indutíveis e condicionais. 

Tendo em conta o aumento da expressão de VEGFR-2 nos embriões Dll4
-/-, uma das 

funções da via Notch no desenvolvimento arterial poderá ser a de estabilizar os vasos através da 

diminuição da resposta endotelial ao VEGF. Este mecanismo permitirá assim um 

desenvolvimento vascular controlado, pois VEGF atrai e induz a formação de novos vasos, mas 

ao mesmo tempo ao activar a sinalização Notch (VEGF induz a expressão de Dll4) permite um 

retrocontrolo negativo da angiogénese e dessa forma só se formam vasos onde e quando eles são 

estritamente necessários. Sem Notch, as células endoteliais das artérias, proliferam, ramificam e 

invadem o meio envolvente de uma forma descontrolada, formando-se uma vasculatura pouco 

eficiente na distribuição dos nutrientes e oxigénio pois as artérias principais ficam com um 

calibre reduzido, devido à sua exagerada extensão e ramificação. 

O envolvimento da via Notch na regulação da proliferação endotelial já tinha sido 

demonstrado in vitro mas por vezes com resultados contraditórios, só mais recentemente é que 

vários grupos apontam para a inibição da proliferação endotelial pela via Notch (Liu et al., 

2003; Liu et al., 2006; Noseda et al., 2004; Patel et al., 2005; Taylor et al., 2002; Williams et al., 

2005).  Segundo alguns destes autores as células endoteliais têm de parar de proliferar para 

poderem ser funcionais no túbulo endotelial. A via de sinalização Notch bloqueia então o ciclo 

celular e isto permite que a célula reponda a estímulos morfogénicos e se diferencie 

completamente numa célula endotelial. Os nossos resultados, obtidos in vivo, reforçam as 
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observações feitas in vitro e sugerem que Dll4 poderá ser assim um inibidor transitório da 

proliferação de forma a estabilizar as células endoteliais que formam um vaso.  

A análise do nível de expressão do ligando VEGF nos mutantes Dll4
-/- mostrou que este 

sobe também cerca de 50%. Esta subida pode ser causada por um maior nível de hipóxia nos 

embriões Dll4
-/- pois este é um dos factores que rapidamente induz o aumento de expressão de 

VEGF (Shweiki et al., 1992). No entanto, a análise da expressão foi feita em embriões precoces 

(11 sómitos) que ainda não têm defeitos vasculares muito acentuados e que estão no início do 

fluxo sanguíneo (começa aos 10 sómitos), sendo pouco provável os embriões Dll4
-/- estarem 

sujeitos a mais hipóxia que os Dll4
+/+. Por isso pode existir também um mecanismo, ainda 

desconhecido, de sinalização das células endoteliais para as células produtoras de VEGF, de 

forma a haver uma maior coordenação do crescimento vascular. Nesse caso as células 

endoteliais Dll4
-/- seriam desprovidas da capacidade de regular a produção de VEGF pelas 

células vizinhas ou à distância.  

Para além dos receptores do VEGF as células endoteliais Dll4
-/- possuem uma expressão 

menor do gene Endoglin, que codifica para um receptor acessório do factor de crescimento 

TGF- . A perda de função deste gene também está relacionada com uma maior proliferação 

endotelial (Pece-Barbara et al., 2005), perda de identidade vascular (Sorensen et al., 2003) e 

falha no recrutamento de células de suporte (Li et al., 1999) embora até à data não se tenha 

estabelecido uma relação directa entre estas duas vias de sinalização.  

Cx37 é um marcador arterial que codifica para um tipo de proteína específico, 

encontrado nas junções de hiato, essencial para a comunicação intercelular entre as células 

endoteliais. A expressão deste gene diminui cerca de quatro vezes nos embriões Dll4
-/-, 

provando que Cx37 é de facto um dos alvos da sinalização Notch. Por hibridação in situ não se 

consegue detectar expressão arterial deste gene, nos embriões Dll4
-/-, no entanto a sua expressão 

mantém-se forte no endocárdio e talvez seja por isso que a redução da expressão deste gene, no 

embrião total, não é ainda mais acentuada. Os genes PECAM e VE-Cadherin são expressos em 

todas as células endoteliais e estão envolvidas na adesão inter-endotelial. A sua expressão não 

varia significativamente nos embriões Dll4
-/-. Tie2 é o receptor endotelial das angiopoietinas e 

está envolvido na estabilização dos vasos através da regulação do recrutamento de células de 

suporte (Dumont et al., 1994; Sato et al., 1995; Suri et al., 1996), no entanto parece não haver 

relação, a nível transcricional, entre a expressão do receptor Tie2 e a via de sinalização Notch. 

O gene Robo4, de todos aqueles que foram analisados, é o que cuja expressão mais sobe (sobe 

em média 56%) quando se comparam embriões de tipo selvagem com embriões Dll4
-/-. Este 

gene é expresso em toda a rede endotelial mas a sua expressão é mais forte em locais com 

neoangiogénese activa, tal como VEGFR-2 (Park et al., 2003). A sua expressão começa por ser 

forte nas aortas dorsais aos 9.0dpc, mas depois desaparece gradualmente, sendo já muito fraca 
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nas aortas de embriões com 9.5 ou 10.0dpc. Estes resultados no seu conjunto sugerem que 

Robo4 pode ser um dos genes regulados negativamente pela sinalização Notch-Dll4 no 

endotélio arterial. O gene Robo4 codifica para um receptor cujo modo de acção e função ainda 

são um pouco controversos, devido a resultados discordantes obtidos in vitro. No entanto, in 

vivo, embriões de peixe-zebra em que a função do gene é inibida não formam vasos 

intersomíticos, por defeitos na ramificação e migração endotelial (Bedell et al., 2005) que é o 

fenótipo oposto ao dos embriões Dll4
-/-. Outro estudo mais recente mostra que este receptor 

medeia mecanismos de migração/atracção endotelial através das Rho-GTPases. A sua activação 

in vitro activa Cdc42 e Rac1 Rho GTPases (Kaur et al., 2006) podendo ser portanto um dos 

mediadores do comportamento invasivo das células endoteliais arteriais Dll4
-/-. A expressão dos 

ligandos Slit deste receptor ou de outros factores pelo tubo neural podem ser os estimuladores 

da atracção endotelial mediada por Robo4.   

Na análise destes resultados de RT-PCR quantitativo, com RNA total, deve-se ter em 

conta que muitas vezes embora não se detecte por hibridação in situ expressão de genes fora do 

sistema vascular, eles têm muitas vezes um nível de expressão basal, que apesar de ser baixo 

pode mascarar um pouco as diferenças relativas na expressão endotelial que poderão ser 

maiores do que as detectadas.  

No seu conjunto, os resultados de RT-PCR quantitativo obtidos permitiram ficar a 

conhecer algumas das prováveis causas moleculares do comportamento anormal das células 

endoteliais Dll4
-/-. 

A redução do calibre arterial é variável ao longo do embrião Dll4
-/- a partir dos 8.5dpc. 

Na região anterior as aortas dorsais são muito reduzidas, na região posterior elas têm um calibre 

normal nos últimos sómitos e na região pré-somítica chegam a ser maiores que as aortas dos 

embriões Dll4
+/+. Os resultados obtidos sugerem que esta variação do calibre tem a ver com a 

migração das células endoteliais de acordo com os gradientes angiogénicos do embrião. Assim 

na região mais anterior as aortas são reduzidas porque existem gradientes angiogénicos que 

atraem as células das aortas para as artérias carótidas que irrigam a cabeça e para a região dorsal 

onde se começam a formar as veias cardinais anteriores. Na região mediana, nos primeiros 

sómitos as aortas também são bastante reduzidas porque existe uma migração excessiva das 

células endoteliais ao longo dos espaços intersomíticos para a região dorsal e para a região de 

formação das gémulas precursoras dos membros anteriores. Nos últimos sómitos, como essa 

migração está ainda numa fase inicial, devido à formação dos sómitos de uma região posterior 

para uma região anterior, ainda existe um grande número de células endoteliais associadas com 

as aortas, tendo estas um calibre relativamente normal. Na região pré-somítica, provavelmente 

não existem gradientes de factores angiogénicos no sentido do tubo neural (VEGF não é 

expresso pelo tubo neural na região pré-somítica) que atraiam as células endoteliais e como a 
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taxa de proliferação das células endoteliais Dll4-/- é superior, as aortas dorsais nessa região 

exibem um calibre maior que o normal a partir dos 12 sómitos. Estes resultados sugerem que 

embora Dll4 seja importante para a interacção das células endoteliais com a matriz, na ausência 

de gradientes de factores angiogénicos elas conseguem formar vasos com um lúmen razoável. 

Portanto os defeitos nas interacções das células endoteliais Dll4-/-, com a matriz ou células 

envolventes, só se tornam compremetedoras do calibre arterial na presença de factores 

angiogénicos como o VEGF, pois aí as células Dll4-/-, que não chegam a aderir adequadamente 

à matriz e a estabilizar, migram para regiões periféricas.  

A análise da dinâmica do fenótipo arterial foi feita quase na sua totalidade nas aortas 

dorsais porque estas são as artérias principais do embrião, percorrendo todo o seu corpo, e 

porque são as artérias mais fáceis de visualisar. No entanto também analisámos o calibre das 

artérias carótidas, vitelinas e  umbilicais e os resultados mostram que todas elas possuem um 

calibre bastante reduzido e encontram-se muito ramificadas. A dinâmica da redução do calibre 

arterial foi mais estudada nos embriões Dll4-/- do que nos Dll4+/- porque por um lado nestes o 

fenótipo era bastante variável e mais difícil de analisar e por outro lado porque nos embriões 

Dll4
-/- as respostas celulares e as variações da expressão génica serão mais evidentes e 

indicadoras da função do gene Dll4. 

 

3.4.8 Defeitos cardíacos e venosos nos embriões Dll4+/- e Dll4-/- 

 

Para além dos defeitos arteriais já referidos os embriões com meia dose ou sem função 

do gene Dll4 apresentam defeitos no desenvolvimento do coração e das veias cardinais. 

O coração é o primeiro orgão a tornar-se funcional durante o desenvolvimento 

embrionário. O gene Dll4 começa a ser expresso no endocárdio desde o início da sua formação. 

Deste modo a dilatação do pericárdio e das câmaras atrial e ventricular que ocorre nos mutantes 

Dll4 podia ser causada pela ausência da função do gene durante o desenvolvimento inicial do 

coração. No entanto os defeitos cardíacos surgem sempre após o início da circulação sanguínea 

e por isso também podem estar a ser causados pela atrofia das artérias principais do embrião, 

que assim geram uma grande pressão sanguínea no coração. Com os resultados que obtivemos 

não é possível dizer se estes defeitos que aparecem no coração dos embriões mutantes derivam 

da ausência de expressão do gene no endocárdio ou de defeitos na circulação sanguínea 

causados pela constricção das artérias a jusante. Seja como for o coração destes embriões só 

começa a bater mais lentamente pouco antes de morrerem.  
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As veias cardinais surgem no embrião pouco depois da formação das aortas dorsais e 

pensa-se que se formem através da agregação de angioblastos venosos (células do mesênquima - 

Flk1+PECAM-) que se diferenciam em células endoteliais. Até à data não existem estudos que 

demonstrem claramente quais os sinais moleculares que fazem com que algumas células 

progenitoras ou endoteliais migrem e se acumulem na região dorso-lateral do embrião, 

constituindo as veias, e outras se concentrem na região ventro-medial, formando as aortas. No 

embrião surge primeiro a veia cardinal anterior e o seio venoso (8.5dpc) e só mais tarde 

(9.5dpc) é que se começa a formar a veia cardinal posterior. Nenhuma destas estruturas expressa 

o gene Dll4. No entanto os embriões Dll4+/- e Dll4-/- a partir de uma certa fase, em que as aortas 

já têm um calibre bastante reduzido, começam a ter defeitos venosos. Nos embriões Dll4+/- esses 

defeitos só surgem por volta dos 9.5dpc, nos embriões mais afectados pela mutação, e 

caracterizam-se por uma redução do calibre ou ramificação da veia cardinal anterior. Nos 

embriões Dll4-/- os defeitos venosos surgem mais cedo (8.75dpc) e consistem basicamente na 

ramificação exagerada das veias cardinais anteriores. Como as veias só se começam a formar 

depois das artérias, e na altura em que o coração começa a bater, é dificil ter a certeza se os 

defeitos venosos destes embriões são causados directamente pela mutação do gene Dll4 ou por 

defeitos na circulação sanguínea ou interacção com as artérias em desenvolvimento. No entanto, 

como o gene só é expresso no sistema arterial e os defeitos só aparecem nos embriões Dll4+/- 

com artérias de calibre mais reduzido, é provável que os defeitos venosos observados sejam 

secundários.   

Recentemente foi proposto que as veias do saco vitelino do embrião de galinha se 

formam a partir de segmentos da vasculatura que se separam do sistema arterial e se incorporam 

nas veias em formação e desenvolvimento (le Noble et al., 2004). Este modelo de 

desenvolvimento vascular implica uma grande interdependência no desenvolvimento dos dois 

sistemas. Também a sustentar esta ideia estão os resultados obtidos com os embriões mutantes 

Efnb2
-/- em que, apesar de não existir diminuição do calibre arterial, ocorre redução e 

ramificação das veias cardinais, fazendo supôr que neste caso apesar do gene ser arterial, ele 

pode regular a interacção das artérias com as veias em desenvolvimento (Adams et al., 1999). 

Deste modo os defeitos arteriais nos embriões mutantes para Dll4 podem ser a causa directa e 

não indirecta dos defeitos venosos que se observam. A via Notch pode também ser fundamental 

para a definição das regiões arteriais que se vão tornar venosas (sem sinalização Notch) ou para 

a regulação da migração das células endoteliais entre os dois sistemas. Nos embriões Dll4-/- as 

células endoteliais das artérias migram para regiões onde se localizam as células endoteliais 

venosas. No entanto as veias cardinais anteriores, embora possam parecer maiores no princípio, 

rapidamente perdem o seu calibre devido à sua subdivisão e ramificação. Esta ramificação 

extensa das veias pode ser causada por defeitos circulatórios ou ser devida à redução e perda de 
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identidade arterial, pois nos embriões Dll4
-/- não existem artérias grandes que estabeleçam 

fronteiras de modo a repelir as ramificações venosas. Por outro lado o facto de, num embrião 

normal com sinalização Notch arterial, poderem existir formas extramembranares solúveis de 

Dll4, que resultam do seu processamento na membrana após interacção com Notch (Bland et al., 

2003; Mishra-Gorur et al., 2002), permite pensar em gradientes de repulsão ou silenciamento da 

via Notch nas veias a partir das artérias. Sabe-se que in vivo formas solúveis dos ligandos Delta 

e Serrate são geradas e inibem a sinalização Notch em Drosophila (Sun and Artavanis-

Tsakonas, 1997). Os resultados obtidos mostram que Notch1 também é expresso no endotélio 

venoso, nas primeiras etapas do desenvolvimento, no entanto nunca se detectou expressão de 

hey1 ou de qualquer ligando da via Notch nas veias. As veias normalmente localizam-se junto 

das artérias mas nunca desencadeiam a sinalização Notch, podendo esta estar a ser inibida pela 

forma de Dll4 extramembranar solúvel, embora ao longo deste trabalho não se tenha conseguido 

obter qualquer evidência experimental que confirme esta hipótese. 

Portanto a sinalização Notch desencadeada pelo ligando Dll4, embora só ocorra nas 

artérias, pode desempenhar um papel importante na formação das veias, sobretudo nas primeiras 

etapas do seu desenvolvimento. Deste modo seria interessante estudar a formação de veias a 

partir de artérias num saco vitelino em desenvolvimento sem actividade transiente de Notch. 

Mas neste caso não poderia haver defeitos na circulação sanguínea, ou defeitos arteriais, antes 

do início da experiência, devendo usar-se por isso uma linha de ratinhos com indução 

condicional da perda de expressão de Dll4. 

 

3.4.9 A sinalização Notch-Dll4 no endotélio arterial é indutiva  

 

Os primeiros estudos de mosaicos genéticos em Drosophila mostraram que a acção de 

Delta é não autónoma e desencadeada a curta distância, o que é consistente com a noção de 

Delta ser um ligando transmembranar que afecta a actividade de células adjacentes que 

expressem o receptor Notch (Heitzler and Simpson, 1991). Estes estudos revelaram também que 

células adjacentes com diferentes níveis de expressão/actividade de Notch vão seguir destinos 

celulares diferentes devido a um mecanismo designado por inibição lateral.  

Segundo este modelo a criação de diversidade celular, mediada pela via de sinalização 

Notch, envolve o contacto célula-a-célula, em que uma célula expressa mais Delta (devido a um 

acaso, ou depois de ser induzida por factores intrínsecos ou extrínsecos) e consegue induzir 

mais sinalização Notch na célula vizinha. Esta célula vizinha, por sua vez, activa a expressão 

dos genes efectores (como os Hey e Hes) e diminui a expressão de Delta. Este desequilíbrio 
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inicial é amplificado criando-se diferenças acentuadas entre as duas células, pois uma vai iniciar 

todo o programa genético induzido por Notch e a outra não.  

No entanto, esta visão inicial da interacção entre Delta de uma célula com o receptor 

Notch da célula vizinha tornou-se mais complexa depois de se ter verificado que células 

individuais expressam frequentemente, e a altos níveis, tanto o receptor como o ligando 

(Muskavitch, 1994). Estudos na diferenciação dos orgãos sensoriais dos pêlos de Drosophila 

também demonstraram in vivo que Notch e Delta podem interactuar em cis (para além de 

interactuar em trans) na mesma célula e que dependendo do nível de expressão de Delta a sua 

acção pode ser agonista ou antagonista (Jacobsen et al., 1998).  

Para além disso foi demonstrado in vivo, tendo como modelo o desenvolvimento das 

asas de Drosophila, que a activação de Notch por Serrate ou Delta activa a expressão de Serrate 

ou Delta na célula vizinha, sendo a sinalização neste caso indutiva pois ambas as células 

possuem sinalização Notch e activam a expressão dos ligandos (de Celis and Bray, 1997; 

Doherty et al., 1996). 

Para tentar perceber como a sinalização Notch funciona nas células endoteliais fizeram-

se hibridações in situ para Notch1, Dll4 e Hey1. Os resultados obtidos mostram que Notch1, 

Dll4 e Hey1 são expressos em virtualmente todas as células endoteliais das artérias em 

desenvolvimento e que os transcriptos de Notch1 e Dll4 colocalizam. Para além disso, os 

resultados sugerem que as células onde a expressão de Dll4 é mais forte são aquelas onde a 

expressão do receptor Notch e activação da via também é mais forte. 

Estes resultados sugerem então que a sinalização Notch no endotélio é indutiva e não 

inibitória, isto é, uma célula que expresse Notch, também expressa Delta e quanto mais forte for 

a expressão de Delta mais expressão e activação da via Notch ocorre. A distinção entre 

sinalização inibitória ou indutiva é importante não só para perceber como a via funciona na 

especificação endotelial mas também para a elaboração de estratégias de terapias anti-

angiogénicas que tenham como alvo os receptores ou os ligandos da via Notch. Esta ideia de a 

sinalização ser indutiva é também apoiada por um outro estudo em que se usou uma forma 

truncada constitutivamente activa de Notch4 em artérias adultas (Carlson et al., 2005). 

Resultados de RT-PCR quantitativo mostraram que quando se activa a via Notch desta forma, 

existe um aumento da expressão de Notch4, Notch1, Hey1 e Dll4 (a expressão de Dll4 aumenta 

cerca do dobro dos outros genes) apoiando estes resultados os nossos. Surpreendentemente a 

inibição da via Notch com um inibidor da y-secretase (DAPT) nas retinas também leva a um 

aumento da expressão de Dll4 (Suchting et al., 2007), embora não se tenha a certeza se 

corresponde a um aumento da expressão do gene nas células endoteliais ou nos astrócitos ou 

outras células adjacentes, uma vez que o DAPT inibe a sinalização Notch em todas as células da 

retina. De qualquer forma, o aumento da expressão de Dll4 poderá ter a ver com o facto de a sua 
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expressão ser induzida por VEGF e na ausência de sinalização Notch havendo mais VEGFR-2, 

poderá existir mais activação da expressão de Dll4. 

O que não se consegue deduzir dos nossos resultados é se a interacção e sinalização 

Notch-Delta4 no endotélio ocorre em cis (na mesma célula) ou em trans (entre células 

adjacentes), pois, no endotélio arterial, todas as células parecem expressar tanto o receptor como 

o ligando, se bem que a níveis diferentes. 

Para além da sinalização poder ser indutiva ou inibitória, outros estudos sugerem que a 

proteólise do ligando Delta e consequente translocação do domínio intracelular para o núcleo 

possa ter actividade regulatória e neste caso teríamos uma sinalização dupla ou bidireccional 

(Bland et al., 2003). O próprio domínio extracelular resultante do processamento de Delta na 

membrana pode ter função regulatória sobre o receptor Notch antagonizando-o ou activando-o 

dependendo do contexto celular. Da análise por hibridação in situ que foi feita não se detecta 

expressão dos efectores canónicos da via Notch nas veias, no entanto o receptor é expresso no 

endotélio venoso. As formas solúveis resultantes do processamento do ligando Dll4 nas artérias 

podem ajudar a inibir a função do receptor Notch nas veias adjacentes, pois ao ligar-se a este 

podem não permitir a sinalização.  

Se todas (ou quase todas) as células endoteliais arteriais possuem sinalização Notch 

significa que a via não está a estabelecer uma diferenciação celular entre as células endoteliais 

arteriais mas sim a conferir um destino ou características comuns a todas estas células que as 

suas células antecessoras não possuem. Essas células antecessoras não serão os angioblastos 

mas sim células endoteliais num estado de diferenciação intermédio, que conseguem formar 

vasos (pois nos embriões sem a função de Notch1 e Dll4 ocorre formação de vasos) mas que 

interagem anormalmente com a matriz e que respondem descontroladamente ao estímulo 

angiogénico. 

 

3.4.10  As células endoteliais Dll4+/- da retina pós-natal também respondem 

mais ao estímulo angiogénico 

 

O desenvolvimento vascular da retina é um processo muito dinâmico e particular pois 

neste não existe a formação de túbulos endoteliais através da agregação de angioblastos pré-

existentes no mesênquima, como acontece no início do desenvolvimento do embrião. Durante a 

invasão vascular da retina ocorre a extensão e posterior remodelação dos vasos, desde um ponto 

central inicial (nervo óptico) até às extremidades. Este processo é progressivo e vai ocorrendo à 

medida que a vasculatura se vai desenvolvendo. Para além disso o crescimento vascular da 

retina pós-natal é altamente coordenado pela rede de astrócitos da camada inferior, que fornece 

factores de crescimento e orienta a migração e formação da vasculatura. 
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Na retina pós-natal o gene Dll4 é expresso também apenas na região arterial (arteríolas 

e capilares) e num tipo de células especializado designado por tip cells (células da ponta dos 

vasos) (Claxton and Fruttiger, 2004). Estas células têm a capacidade de emitir filamentos 

celulares (filopódios) que possuem diversos receptores de factores de crescimento, dos quais o 

VEGFR-2 é o mais importante (Gerhardt et al., 2003), permitindo-lhes isso o reconhecimento e 

integração celular do meio envolvente. Estas células guiam a extensão dos vasos, definindo a 

direcção do seu crescimento. Na presença de altos gradientes de VEGF, estas células emitem 

muitos e longos filamentos, induzindo o crescimento dos microvasos. Bloqueando VEGF ou a 

função de VEGFR-2, estas células retraem os seus filamentos protusivos e os vasos não crescem 

(Gerhardt et al., 2003).  

Numa retina normal as células emissoras de filopódios localizam-se essencialmente nas 

extremidades dos microvasos em crescimento, mas nas retinas Dll4
+/- estas células são bastante 

mais abundantes e surgem espalhadas por toda a microvasculatura emitindo longos filamentos. 

O ligando Dll4 poderá então mediar a inibição da diferenciação destas células ou inibir a 

emissão de filopódios, estabilizando dessa forma os vasos em crescimento. No caso das retinas 

Dll4
+/- essa inibição não ocorre e muitas das células endoteliais emitem longos filamentos. Um 

dos mecanismos através do qual o ligando Dll4 (ou a activação da via Notch), pode inibir a 

diferenciação das “células da ponta” e a emissão de filopódios é através da diminuição da 

expressão de VEGFR-2, tornando assim as células endoteliais menos sensíveis a VEGF. Uma 

questão que se pode pôr é se nas retinas Dll4
+/- é a diferenciação das células endoteliais em 

“células da ponta” que faz com que estas expressem mais VEGFR-2 ou se é o próprio aumento 

da expressão de VEGFR-2 que induz a diferenciação das células da ponta. Seria interessante 

saber se a simples sobreexpressão de VEGFR-2 induz o aumento do número de células que 

emitem filamentos protusivos ou se é necessário o simultâneo bloqueio da via Notch para que 

possa existir de facto sobreexpressão e diferenciação. Seja como for estes resultados estão de 

acordo com os obtidos com os embriões Dll4
-/- e sugerem que a via Notch controla a resposta 

das células endoteliais a factores de crescimento como o VEGF, não sendo de excluir outros 

factores angiogénicos e outras vias de sinalização. 

     O aumento do número de células que emitem filopódios, característicos das células 

da ponta, pode ser a razão de a vasculatura Dll4
+/- ter mais pontos de ramificação. Para além da 

descrição do fenótipo de conversão das células endoteliais em células protusivas (tip cells), que 

foi feito maioritariamente pelo grupo da Dra. Anne Eichmann,  também foi feita uma análise do 

comportamento das células endoteliais nas retinas dos ratinhos Dll4
+/- com 5 dias. Os resultados 

mostram que nas retinas Dll4
+/- não existem artérias e veias bem definidas na frente angiogénica 

(região da vasculatura que se formou há menos tempo). Esta deficiência na remodelação 

vascular resulta na formação de uma vasculatura simples, não diferenciada e com uma alta 
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densidade endotelial. Este fenótipo pode ser devido não só ao facto de haver mais células que 

ramificam e emitem filopódios, e consequente junção endotelial entre ramificações, mas 

também pode ser causado por uma maior taxa de proliferação devido a uma inadequada 

diferenciação endotelial, tal como foi observado nos embriões Dll4
-/-. Para além disso, foi 

também observado que na frente angiogénica existe a formação de microtúbulos endoteliais 

invasivos, que  provavelmente resultam da maior sensibilidade das células Dll4
+/- (que 

expressam mais VEGFR-2) a VEGF, o que por sua vez conduz a uma maior migração das 

células endoteliais.      

A análise do fenótipo vascular das retinas Dll4
+/- veio permitir confirmar de certo modo 

os resultados que já se tinham obtido com os embriões Dll4
+/- e Dll4

-/-. Para além disso os 

resultados sugerem que os mecanismos de formação e crescimento dos vasos sanguíneos num 

animal recém-nascido são idênticos aos mecanismos do desenvolvimento vascular embrionário.    

O mecanismo de sinalização proposto por Suchting et al., 2007 considera que uma das 

funções do gene Dll4 pode ser a de, ao ser expresso nas células da ponta em altas quantidades 

(expressão induzida por VEGF), suprimir as células vizinhas do vaso (através da activação da 

via Notch nas células vizinhas) de se diferenciarem em células da ponta. Segundo este modelo 

de inibição lateral, no caso das retinas Dll4
+/-, provavelmente a dose de expressão do gene Dll4 

nas células da ponta não é suficiente para induzir a sinalização Notch nas células vizinhas. No 

entanto face aos resultados obtidos entretanto no embrião, a sinalização Notch sendo indutiva 

no endotélio, o mecanismo de sinalização poderá ser diferente. Segundo o modelo que 

proponho, nas retinas de tipo selvagem, a maior parte das células endoteliais na presença de um 

gradiente de VEGF ou outros factores angiogénicos, expressa transitóriamente mais Dll4 

(menos VEGFR-2) e são estas mesmas células que deixam de emitir filopódios ou não se 

convertem em tip cells. Nas retinas Dll4
+/-, as células endoteliais são mais sensíveis a pequenos 

níveis de VEGF, porque na presença do mesmo gradiente de VEGF, elas expressam mais 

VEGFR2 e poderão assim converter-se mais fácilmente em tip cells, emitindo mais filopódios. 

Segundo este modelo não há inibição lateral de uma célula da ponta (que expressa mais Dll4) 

para as outras células do vaso vizinhas. São as próprias células endoteliais da ponta ou dos 

vasos que expressando mais Dll4, desencadeiam mais sinalização Notch indutiva e por isso 

expressam menos VEGFR2 e deixam de se transformar em células que emitem filopódios. 

A suportar este modelo está o facto de a diferença no número de células que emite 

filopódios entre uma retina de tipo selvagem e Dll4
+/- ser muito grande. Se estivesse a ocorrer 

inibição lateral só as células adjacentes à célula que emite filopódios seriam inibidas de o fazer, 

mas de facto o que se observa é que nas retinas selvagens há muito poucas células que emitem 

filopódios. Pelo contrário, nas retinas Dll4
+/-, existem muitas células que emitem filopódios e 

muitas delas por vezes nem estão na frente angiogénica onde o nível de VEGF é maior. Muitas 
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delas encontram-se na microvasculatura em remodelação/estabilização, onde os níveis de VEGF 

são inferiores mas mesmo assim suficientes para desencadear a formação de filopódios nas 

células endoteliais Dll4
+/-. 

Posto isto, e sabendo-se que VEGF activa a expressão de Dll4, qual é o sentido de 

VEGF, sendo um estimulador da invasão e crescimento vascular, induzir a expressão de um 

gene que vai inibir a formação de tip cells e portanto retardar a resposta a VEGF? Tal como 

outros mecanismos de retroregulação positiva e negativa, que se conhecem noutros processos 

biológicos, esta pode ser uma forma de a resposta ao estímulo angiogénico ser altamente 

regulada, não se podendo formar novos vasos antes da remodelação e estabilização dos já 

formados. 

 

3.4.11  Modelo proposto para a função de Dll4 no desenvolvimento arterial 

 

O gene Dll4 poderá ter várias funções ao longo das diversas etapas do desenvolvimento 

vascular uma vez que é expresso não só durante o desenvolvimento inicial dos vasos como 

também nos vasos já formados, quer nas artérias e arteríolas como também em algumas redes 

capilares. Com os resultados obtidos durante este trabalho e por outros investigadores nesta área 

é possível elaborar um modelo de funcionamento da via Notch e do ligando Dll4 no 

desenvolvimento arterial.    

No que respeita à formação inicial dos vasos, a chamada formação de novo, e tendo 

como referência os resultados obtidos no desenvolvimento embrionário precoce, Dll4 não sendo 

expresso nos angioblastos, não é um regulador da vasculogénese e da formação da primeira rede 

de vasos (túbulos endoteliais) simples. No entanto os resultados não permitem descartar uma 

função de Dll4 em progenitores endoteliais mais tardios que passam a ser produzidos ao nível 

da medula óssea. O próprio endotélio possui células com capacidade de se desdiferenciarem em 

células progenitoras (mesenquimais) e isso poderá ser também regulado pela via Notch. O que 

os nossos resultados claramente demonstram é que o gene Dll4 é fundamental na angiogénese, 

isto é, na remodelação da rede vascular simples e formação de uma rede diferenciada e 

complexa constituída por vasos de diferentes calibres e que exercem diferentes funções. 

A expressão inicial de Dll4 nos vasos embrionários pensa-se que seja em parte regulada 

por concentrações altas de VEGF e pelos factores de transcrição Foxc1 e Foxc2 (Lawson et al., 

2002; Seo et al., 2006). É o conjunto destes e doutros factores que induzem a expressão do gene 

nas primeiras artérias e  não nas veias.  
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A agregação inicial dos angioblastos no eixo de formação das aortas dorsais produz 

vasos primordiais que não possuem lúmen ou têm-no muito reduzido, e apresentam uma matriz 

basal ainda pouco densa e consistente. Para que ocorra formação do lúmen é necessário que os 

angioblastos polarizem de forma a se converterem numa célula endotelial, que tal como outras 

células epiteliais, após polarização produzem uma membrana basal e estabelecem com esta uma 

interacção estável. Essa interacção é essencialmente mediada por receptores de componentes da 

matriz designados por integrinas. É nesta fase que o gene Dll4 começa a ser expresso 

activamente. O início da sua expressão coincide então com o aumento do calibre arterial e com 

uma acumulação de proteínas extracelulares que constituem a matriz ou membrana basal. Esta 

matriz confere suporte ao vaso e poderá estar envolvida na tracção que as células endoteliais 

executam para formar um lúmen. Com os resultados que foram obtidos é dificil dizer se Dll4 

regula a formação da matriz por parte das células endoteliais ou se regula a forma como estas 

degradam a matriz. Nas primeiras etapas do desenvolvimento vascular a matriz basal é pouco 

consistente e idêntica nos embriões Dll4+/+ e Dll4-/-. Só um pouco mais tarde, quando a matriz 

nos embriões Dll4+/+ começa a tornar-se consistente é que se observa que nos embriões Dll4-/- 

ela é pouco coesa e defeituosa. Mas nesta etapa do desenvolvimento já é tarde para dizer se é 

um defeito inerente às células endoteliais ou criado por estas. De qualquer forma este defeito na 

integridade da membrana basal conduz à falta de adesão e estabilização das células endoteliais 

Dll4
-/- e isso por si só poderá permitir a resposta mais rápida a gradientes de atracção/migração 

endotelial (Fig. 3.44).  

A via Notch ao ser activada ao longo de todas as células endoteliais de um vaso arterial, 

poderá inibir as células de adoptar um comportamento invasivo, promover a formação de uma 

membrana basal forte e coesa e a manutenção das células polarizadas e associadas com o vaso, 

sendo possível desta forma o aumento do calibre, mesmo na presença do estímulo atractivo. 

Segundo o nosso modelo isso é feito através da diminuição da sensibilidade das células aos 

factores angiogénicos, nomeadamente, e como exemplo, através da diminuição da expressão 

dos receptores VEGFR-2 e Robo4. A diminuição da expressão ou função destes receptores está 

associada com diminuição na migração e proliferação endotelial (Waltenberger et al., 1994; 

Bedell et al., 2005; Kaur et al., 2006). Sem a sinalização Notch mediada por Dll4 as aortas 

dorsais chegam a adquirir um lúmen, mas este é reduzido desde o início e à medida que o 

desenvolvimento prossegue este não aumenta e em muitas zonas fica ainda mais reduzido ou 

deixa mesmo de existir devido à migração massiva das células para fora das aortas em resposta 

aos gradientes angiogénicos. O aumento do lúmen é fundamental para o transporte eficiente do 

sangue a grandes distâncias, que é a principal função das artérias. Se o lúmen for reduzido, o 

sangue fica sujeito a uma maior pressão e portanto apesar de ele poder circular mais depressa no  
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Figura 3.44 – Regulação do calibre arterial e migração endotelial por Dll4. Modelo demonstrativo da diferença 
no comportamento das células endoteliais arteriais com e sem sinalização Notch mediada pelo ligando Dll4. A 
ausência de sinalização Notch conduz à diminuição da expressão de genes arteriais (ephrinB2 e conexin 37/40), à 
diminuição da expressão do gene Endoglin e ao aumento da expressão dos genes VEGFR2 e Robo4 que induzem a 
proliferação e migração endotelial. As células endoteliais das aortas dorsais (ad) respondendo mais aos gradientes 
angiogénicos (VEGF e outros) migram para a região lateral do tubo neural (tn) onde se fundem com as veias (v) aí 
existentes. Num embrião de tipo selvagem, VEGF induz ciclicamente a sinalização Notch (através do aumento de 
expressão de Dll4) que por sua vez induz a diferenciação e estabilização das células endoteliais arteriais que ficam 
rodeadas por uma membrana basal (mb) coesa formando-se aortas dorsais com um calibre maior.  

  
 

vaso, vai diminuir a quantidade de sangue que chega aos vasos a jusante e isso por sua vez 

compromete todo o desenvolvimento vascular. 

Para além do aumento da expressão de receptores de factores angiogénicos, nas células 

Dll4
-/-, também há uma diminuição da expressão de conexinas (Cx37 e Cx40) que são proteínas 

que constituem as junções de hiato e medeiam a comunicação e transporte de solutos entre as 

células. As células Dll4
-/- perdem assim um dos elementos fundamentais na estabilização 

vascular. Para além disso, estas células também não expressam, ou expressam muito pouco, 

ephrinB2, um ligando que quando ausente de células do músculo liso in vitro, conduz a uma 

maior motilidade celular e menos adesões focais (Foo et al., 2006). 

Todas estas diferentes moléculas parecem estar a ser reguladas pela sinalização Notch e 

numa fase muito inicial do desenvolvimento vascular. Este e outros resultados obtidos 

anteriormente em peixe-zebra, sugerem que a via Notch embora esteja a jusante da via induzida 

por VEGF, só entrando em acção depois desta, é uma das vias mais a montante na diferenciação 

endotelial arterial pois parece conseguir não só retroregular negativamente a via induzida por 

VEGF como também afectar a expressão de uma grande diversidade de genes endoteliais 

arteriais. O facto de VEGF induzir a expressão de Dll4 e com isso a sinalização Notch, que por 
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sua vez tem uma acção antagonista, inibindo a resposta das células endoteliais a VEGF, parece à 

primeira vista não fazer muito sentido. Por um lado essa indução pode não ser directa mas sim 

mediada por outra via de sinalização entre as diversas vias induzidas por VEGF e a via Notch. 

Por outro lado mesmo que a indução seja directa, este poderá constituir mais um mecanismo, 

entre tantos outros que já foram descobertos, que permite o retrocontrolo de um processo 

biológico de forma a assegurar que tudo se processa controladamente, daí a grande robustez e 

reproducibilidade do desenvolvimento do sistema vascular e dos organismos vivos. Este 

mecanismo de retroregulação negativa sugere que a angiogénese é um processo em que existe 

uma constante alternância entre invasão (formação de novos vasos a partir dos pré-existentes) e 

estabilização dos vasos recém formados antes de uma nova invasão. A angiogénese poderá ser 

assim um processo cíclico, regulado por Notch, tal como a somitogénese, onde vários estudos já 

demonstraram que a expressão dos genes efectores da via Notch é cíclica (Pourquie, 2003). 

Uma outra questão que surge após estes resultados é a de como, se a via Notch é tão 

importante na definição do fenótipo e estabilidade endotelial, é que as veias (sem expressão de 

Dll4 ou efectores da via Notch) se conseguem constituir de forma organizada, com uma 

membrana basal e com um lúmen considerável? Com os resultados que se obtiveram e que estão 

publicados não é possível responder a esta questão, mas curiosamente, durante o 

desenvolvimento embrionário, a remodelação das veias ocorre sempre depois das artérias e 

segundo alguns estudos (le Noble et al., 2004), através da disconexão e ligação a vasos pré-

venosos de vasos outrora arteriais. A via Notch pode estar envolvida neste processo. Do ponto 

de vista funcional, as artérias têm de ser logo desde o princípio vasos coesos e que suportem 

altas pressões sanguíneas, enquanto que as veias inicialmente funcionam como vasos colectores 

e não precisam de uma parede tão espessa. O que é curioso é que essa distinção funcional 

começa mesmo antes de existir fluxo sanguíneo, existindo uma pré-determinação genética de 

forma a preparar desde cedo o vaso para a sua função futura. Ao longo da evolução, poderão ter 

sido seleccionados os organismos que mais cedo e melhor preparavam a formação das artérias, 

pois estes iríam dessa forma desenvolver artérias mais funcionais, pois dispunham de um tempo 

de desenvolvimento/complexificação arterial superior em relação aos organismos que 

esperassem pelo fluxo sanguíneo para começar a remodelar a vasculatura. Talvez seja por isso 

que nos embriões vertebrados já todo o sistema circulatório está pré-diferenciado quando se 

inicia o batimento cardíaco. 

A via de sinalização ephrin-B2-EphB4 pensa-se estar envolvida na repulsão e 

manutenção de fronteiras entre os vasos arteriais e venosos (Gerety et al., 1999; Wang et al., 

1998). Sendo o gene Dll4 um estimulador da expressão de ephrin-B2, poderá estar envolvido 

não só na regulação do crescimento sustentado do vaso arterial como também na delimitação de 

regiões arteriais e venosas, impedindo dessa forma fusões e misturas entre o sangue arterial e 

venoso, que tornariam a função cardiovascular ineficiente. Uma das evidências nos mutantes 
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Dll4
-/- desta perda de identidade funcional e espacial são as fusões e a migração e acumulação 

de células endoteliais arteriais em zonas venosas. 

Os resultados obtidos mostram que a via Notch para além de controlar a migração, 

também diminui a proliferação endotelial e esta é mais uma das respostas celulares no sentido 

de estabilizar o vaso. Vasos maduros têm taxas de proliferação endotelial inferiores em relação 

aos vasos em processo de angiogénese activa. O próprio receptor VEGFR-2 é conhecido por ser 

um dos principais mediadores da actividade mitogénica induzida por VEGF, deste modo as 

células com sinalização Notch ao diminuírem a expressão deste receptor estão uma vez mais a 

diminuir a resposta ao estímulo de VEGF, proliferando menos. 

Para além do modelo de funcionamento da via Notch no desenvolvimento arterial 

também se estudou o seu funcionamento na neoangiogénese da retina (Suchting e tal., 2007), 

onde se conseguem visualizar células especializadas, coordenadoras da migração endotelial (tip 

cells). Também nestas células especializadas a função de Notch poderá ser a mesma. VEGF 

existe sobretudo em altas concentrações junto às células da ponta dos vasos (frente 

angiogénica), o que por sua vez induz a expressão de Dll4 e a activação da via Notch, que neste 

caso parece estar a inibir as células endoteliais da ponta de emitirem filopódios levando-as a 

permanecerem junto da vasculatura pré-estabelecida, sendo mais uma forma específica de 

retroregular a resposta a VEGF ou outros factores angiogénicos. Nas retinas Dll4
+/- muitas 

células parecem não induzir a expressão de Dll4 a um nível suficiente para desencadear a 

sinalização Notch em cis ou trans e isso resulta numa maior expressão de VEGFR2 e maior 

sensibilidade a VEGF, com o consequente aumento do número de células endoteliais que 

emitem filopódios. De qualquer forma no futuro irá ser muito útil a linha de delecção 

condicional do gene Dll4 para verificar o que acontece quando se retira toda a dose deste 

ligando especificamente no endotélio da retina.  
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CAPÍTULO 4 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EXPRESSÃO DO GENE DLL4 AO 

LONGO DO DESENVOLVIMENTO E NO ADULTO 

 

A caracterização da expressão do gene Dll4 em etapas mais avançadas do 

desenvolvimento embrionário e no adulto permitiu conhecer melhor a sua função quer no 

desenvolvimento vascular como na diferenciação de outros orgãos.  

À medida que o embrião se vai desenvolvendo, a sua vasculatura vai sendo remodelada 

e passando por diversas fases de especialização e maturação, necessárias para a formação dos 

diferentes orgãos. No organismo adulto, a maior parte dos orgãos possuem vasculaturas 

estáveis, mas no caso do sistema reprodutor feminino conseguem-se estudar alguns mecanismos 

de neoangiogénese, que poderão ser semelhantes aos envolvidos na neoangiogénese tumoral. 

Deste modo decidiu-se estudar a expressão do gene Dll4 nestas diferentes etapas do 

desenvolvimento vascular, tendo-se ao mesmo tempo aproveitado para caracterizar a expressão 

do gene em todos os outros orgãos ao longo do desenvolvimento. Este estudo foi possível 

devido ao facto de o alelo Dll4 deletado possuir um gene repórter lacZ clonado a jusante do 

codão de iniciação do gene. Muitos dos resultados obtidos revelaram pela primeira vez que o 

gene pode ter um papel importante no desenvolvimento de outros orgãos e mesmo na sua 

homeostasia no adulto. Este trabalho de caracterização da expressão foi publicado em Maio de 

2005 na revista Gene Expression Patterns e será útil para estudos futuros que pretendam 

analisar a função do gene nestes orgãos.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EXPRESSÃO DO GENE DLL4 AO LONGO DO 

DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E EM ALGUNS ORGÃOS ADULTOS 

 

A análise da expressão do gene Dll4 em etapas do desenvolvimento mais avançadas 

daquelas descritas anteriormente permitiu verificar que o gene continua a ser expresso nos vasos 

arteriais e capilares durante todo o desenvolvimento, tanto nos tecidos embrionários como extra-

embrionários (Fig. 4.1 A-D). No sistema cardiovascular a sua expressão só foi detectada nas 

células do endocárdio e nas células endoteliais das artérias, arteríolas e capilares. Não foi 

detectada qualquer expressão do gene nas células do músculo liso (que envolvem o endotélio 

dos principais vasos arteriais e venosos) e nas células endoteliais das veias (Fig. 4.1). Nas redes 

capilares do saco vitelino observou-se que a expressão de Dll4 ocorre em toda a rede capilar e 

não só no lado arterial desta (Fig. 4.1 E).  A expressão de Dll4 nos vasos arteriais de maior 
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Figura 4.1 – Expressão de Dll4 no sistema cardiovascular. Coloração com X-gal (A-G) e imunofluorescência com 
anticorpos anti-PECAM ou anti- -gal (H-M). (A) Embrião com 10.5dpc demonstrando a expressão de Dll4 nas 
artérias [aorta dorsal (ao), artéria vitelina (av), artéria carótida interna (aci)], no tubo neural (tn) e metaencéfalo (met). 
(B) Aos 14.5dpc o gene Dll4 continua a ser expresso fortemente nos vasos arteriais periféricos (a) e também se vê 
expressão na orelha (o) e na retina (r) em desenvolvimento. (C, D)  A expressão do gene ocorre também nas artérias 
da placenta (C) e do saco vitelino (D). (E) Saco vitelino de um embrião com 16.5dpc onde se pode ver a expressão 
forte nas arteríolas (artl) e em toda a rede de capilares (ca) que separam as arteríolas das vénulas (ven), as quais não 
expressam este gene. (F) Microvasos periféricos do cérebro mostrando que o gene continua a ser expresso e não 
perde a especificidade arterial nos vasos estabilizados de um organismo adulto. (G) Em ampliações mais altas (90x e 
400x) é possível observar que o gene é expresso de uma forma descontínua nestes microvasos (m). (H) No tubo 
neural embrionário todas as células dos microvasos possuem a proteína -gal. (I, J) Após os 14.5dpc a expressão de 
Dll4 é muito fraca na aorta abdominal (Ao) mas o gene continua a ser expresso fortemente nas artérias secundárias de 
menor calibre (sa). (K, L) Após os 11.5dpc, a expressão de Dll4 fica restrita ás células endoteliais que constituem os 
vasos da parede dos ventrículos (pv). (M) A expressão de Dll4 também foi encontrada em algumas células dos ductos 
linfáticos (d). 

 

calibre diminui de intensidade a partir dos 14.5dpc, mas mantém-se forte nas arteríolas e 

algumas redes capilares (Fig. 4.1 I, J). As redes capilares embrionárias expressam o gene Dll4-

lacZ de uma forma homogénea, enquanto que as redes capilares no organismo adulto parecem 

expressar o gene apenas em algumas células e de uma forma descontínua (Fig. 4.1 G, H). 

A análise detalhada da expressão do gene nas redes vasculares de diferentes órgãos 

durante o desenvolvimento revelou que o gene é expresso activamente na microvasculatura do 

cérebro e tubo neural, enquanto que no timo, fígado, pulmão e rim apenas algumas células 
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endoteliais expressam a -galactosidase (comparar Fig. 4.1 F-H com Fig. 4.4). No coração o 

gene Dll4 é expresso em células do endocárdio (até 11.5dpc) e em células endoteliais dos vasos 

que irrigam as paredes ventriculares (Fig. 4.1 K,L). Para além dos vasos sanguíneos também se 

detectou expressão do gene em algumas células dos ductos linfáticos (Fig. 4.1 M). 

Apesar de a vasculatura ser onde a expressão de Dll4 está mais bem caracterizada, este gene 

também é expresso em outros órgãos. No sistema nervoso, e nomeadamente no tubo neural, a 

expressão de Dll4 começa aos 9.5dpc na zona marginal onde se localizam os corpos celulares 

dos neurónios pós-mitóticos (Fig. 4.2 A). A partir dos 10.5dpc a expressão pode ser observada 

nos vasos sanguíneos e numa faixa de neurónios pós-mitóticos ventral (Fig. 4.2 B). Para 

determinar o tipo de neurónios que expressam Dll4 a 10.5 e 11.5dpc fez-se hibridação in situ em 

lâminas gémeas para o RNAm do gene Scl/Tal-1 (marcador de interneurónios V2) e verificou-

se que este é expresso na mesma zona que o gene Dll4 é expresso (Fig. 4.2 C,D). É interessante 

notar que a hibridação in situ para Dll4 marca apenas neurónios ventriculares, enquanto que a 

proteína -galactosidase ( -gal) continua ainda a ser detectada nos neurónios da região 

ventrolateral, devido à maior estabilidade e nível de detecção desta proteína em relação ao RNA 

de Dll4. A partir dos 12.5dpc o gene deixa de ser expresso nos neurónios do tubo neural (Fig. 

4.2 F). Este padrão de expressão no tubo neural é semelhante ao observado no metaencéfalo, 

embora aqui a expressão nos neurónios da placa basal perdure até aos 14.5dpc (Fig. 4.2 G, H). 

A expressão de Dll4 também foi observada no recesso e nervo óptico do proencéfalo (Fig. 4.2 I, 

J) e nos corpos para-aórticos (Fig. 4.2 K). Outro órgão com expressão intensa de Dll4 durante o 

desenvolvimento embrionário é a retina. A expressão do gene começa aos 11.5dpc nos 

neurónios em diferenciação que envolvem o nervo óptico e aos 12.5dpc a expressão pode ser 

detectada em todas as camadas celulares da retina, excepto nas margens ciliadas (Fig. 4.3 A-C). 

A partir de 14.5dpc observam-se três zonas da retina que diferem na quantidade de células que 

possuem a enzima -galactosidase. A zona de formação dos neurónios ganglionares e amácrinas 

passa a possuir um número reduzido de células com -galactosidase. Segue-se uma zona 

intermédia, onde é expresso o receptor Notch1 e onde se localizam  os progenitores dos 

neurónios da retina, que possui um número intermédio de células com -galactosidase e depois 

uma camada de células mais externa onde se localizam os fotoreceptores, em que se detectam 

muitas células com a enzima -gal (Fig. 4.3 C-H). A hibridação in situ para os transcritos do 

gene Dll4 mostrou que este é expresso com mais intensidade na camada intermédia, onde ocorre 

a sinalização Notch (Fig. 4.3 G). No entanto, entre 14.5 e 16.5dpc os neurónios que expressam 

Dll4-lacZ acumulam-se sobretudo na camada mais externa da retina, onde não se detecta 

expressão de Dll4. Este resultado sugere que após sinalização/diferenciação na região central os 

neurónios migram e constituem os diversos tipos celulares da retina. Na retina do ratinho adulto 

a expressão de Dll4 é muito fraca e só foi detectada na camada de células nucleadas interna e 
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em algumas células da camada dos gânglios (Fig. 4.3 I). A expressão de Dll4 também foi 

detectada a partir dos 10.5dpc no epitélio olfactivo e a partir dos 12.5dpc no epitélio dos órgãos 

vomeronasais (Fig. 4.3 N-P).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Expressão de Dll4 no tubo neural, cérebro e corpos para-aórticos. (A-C and F-K) Coloração com 
X-gal em criosecções sagitais de 12 m. (D, E) Hibridação in situ com sondas de RNA para os genes indicados. (A) 
Aos 9.5dpc a expressão no tubo neural ocorre nos neurónios localizados na zona marginal (mz), especialmente nos da 
metade ventral (v). (B) Aos 10.5dpc a expressão do gene fica restrita a uma faixa de neurónios ventral, ocorrendo 
também em vasos sanguíneos (v) que invadem o tubo neural. (C-E) A expressão do gene Dll4 ocorre na zona dos 
interneurónios V2 (Tal1/Scl+) e é mais forte na região ventricular ( ) onde a expressão de Notch1 é também forte. A 
expressão é mais fraca mas detectável nos neurónios que migraram (seta) para uma região mais lateral. (F) Aos 
12.5dpc ainda existe expressão de Dll4 num conjunto de neurónios da região ventricular ( ), mas mais tarde só se 
encontra marcação nos vasos sanguíneos (v) do tubo neural. (G, H) No metaencéfalo a expressão ocorre nos 
neurónios da placa basal (bpn) de 9.5 a 14.5dpc. (I, J) No proencéfalo a expressão começa aos 10.5dpc, perto da 
artéria carótida interna (aci), no recesso óptico (ro). Mais tarde a expressão estende-se ao nervo óptico (no). (K) A 
expressão de Dll4 também foi detectada nos corpos para-aórticos (cpa) que se localizam junto da aorta abdominal 
(ao). 
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Figura 4.3 Expressão de Dll4 na retina e sistema olfactivo. (A-F, H-L e N, O) Coloração com X-gal de 
criosecções sagitais com 12 m. (M, P) Dupla imunomarcação com anticorpos contra PECAM e -gal. (G) 
Hibridação in situ com uma sonda de ARN para Dll4. (A-D) A expressão de Dll4 na retina (r) começa aos 11.5dpc e a 
partir dos 14.5dpc o número de células com expressão de Dll4 varia consoante a zona da retina. (E- H) Aos 12.5dpc, 
e com excepção das margens ciliadas (mc) existe -gal em todas as camadas celulares da retina, mas a expressão é 
mais forte na camada dos gânglios (gcl). A partir dos 14.5dpc a regionalização da expressão é mais evidente. A zona 
das células amácrinas e gânglios (gcl) apresenta poucas células com expressão, segue-se uma camada intermédia 
(ivz) com um número intermédio de células -gal+ e uma camada mais externa (ovz) onde existem muitas células -
gal+. Note-se que o ARNm do gene Dll4 é detectado sobretudo na camada de células intermédia (ivz em G) e é pouco 
frequente na camada de células mais externa (ovz). (I) Na retina dos adultos Dll4 é expresso por células da camada 
nucleada interna (inl) e nos gânglios (gcl). (J-L) No epitélio olfactivo (oe) a expressão de Dll4 começa aos 10.5dpc e 
aumenta de intensidade até aos 15.5dpc. (M) A expressão é mais alta no epitélio basal adjacente aos vasos sanguíneos 
(v). (N-P) Nos orgãos vomeronasais (vo) Dll4 é expresso a partir dos 12.5dpc no epitélio sensorial. Outras 
abreviaturas: ipl, camada plexiforme interna; onl, camada externa de células nucleadas; rpe, epitélio pigmentado da 
retina. 

 

Para além do sistema nervoso, detectou-se também expressão do gene Dll4 nas células do 

epitélio intestinal a partir dos 15.5dpc (Fig. 4.4 A,B). No intestino adulto, a expressão foi 

essencialmente detectada nas criptas onde se localizam as células estaminais, que irão após 

diferenciação, originar os diversos tipos celulares das vilosidades do intestino. 
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Figura 4.4 - Expressão de Dll4 no intestino, timo, rim e pulmão. (A, F) Coloração com X-gal em criosecções. (B, 

C e E-J) Dupla imunomarcação com anticorpos para PECAM e -gal. Os núcleos foram marcados com DAPI. (A-C) 
No intestino do embrião o gene Dll4 é expresso nas células do epitélio das vilosidades (cev) intestinais e nas células 
do epitélio entre vilosidades (ceiv). No intestino adulto a expressão ocorre essencialmente nas células das criptas (c) 
existindo apenas algumas cev que expressam o gene. Note-se que grande parte das células endoteliais dos vasos 
intestinais não apresentam expressão detectável de Dll4-lacZ. (D-F) No timo a expressão de Dll4 é muito forte a 
partir dos 12.5dpc e só se observou marcação nas células epiteliais (  em E). Dll4 não é expresso na maior parte das 
células endoteliais (exceptuando as que estão marcadas com setas em D) nem em células T ou macrófagos que 
expressam PECAM (setas em E). No timo adulto a expressão é mais fraca e ocorre apenas na região cortical. (G, H) 
No rim em desenvolvimento Dll4 é expresso apenas por alguns vasos. No rim adulto a expressão é mais forte no 
glomérulo (gl) e é muito fraca no endotélio peri-tubular (pe) (I, J) No pulmão do embrião e do adulto só se detectou 
expressão de Dll4 em algumas regiões do endotélio.  

 

De todos os órgãos do embrião em que a expressão de Dll4 foi analisada o timo é aquele 

que apresenta a expressão mais forte. A expressão neste órgão foi detectada a partir dos 

12.5dpc, apenas em células epiteliais pois não se detectou co-imunomarcação com um anticorpo 

anti-PECAM (que marca de uma forma fraca células T e macrófagos) (Fig. 4.4 E). No timo 

adulto a expressão de Dll4 é mais fraca e ocorre apenas em algumas células dispersas da região 

cortical (Fig. 4.4 F). Também se analisou a expressão do gene Dll4 nos rins e nos pulmões, mas 

só foi detectada em células endoteliais (PECAM+). 

Para além dos resultados incluídos no artigo também foi analisada a expressão do gene 

Dll4 no ovário, oviducto, endométrio, testículo e epidídimo de ratinhos adultos. Os resultados 

mostram que o gene é expresso pela vasculatura destes orgãos, mas também é expresso em 

células do epitélio do oviducto, endométrio e epidídimo (Fig. 4.5 e 4.6).  
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Figura 4.5 - Expressão do gene Dll4 nos orgãos reprodutores femininos. Expressão do gene Dll4 no ovário (A-F), 
no oviducto (G, H) e no endométrio (I-K). Todas as imagens, exceptuando a A, são de criosecções marcadas com X-
gal (azul) ou com o marcador endotelial anti-PECAM (castanho). (A) Imagem de todo o ovário (ov) e oviducto (ovi) 
marcados com X-gal onde se vê bem a expressão do gene nas artérias e redes capilares. Note-se a expressão forte na 
vasculatura que envolve os folículos (fl) ou corpos lúteos (cl). (B) Na região central do ovário encontram-se vários 
vasos de maior calibre (artérias) que expressam fortemente Dll4. (C, D) Nos folículos (fl) a expressão de Dll4 ocorre 
apenas em alguns pontos (setas) da vasculatura que os envolve. (E, F) Nos corpos lúteos (cl) ocorre expressão do 
gene em alguns pontos dispersos da vasculatura. (G, H) No oviducto o gene Dll4 para além de ser expresso nos vasos 
sanguíneos (bv) é fortemente expresso em algumas regiões do epitélio. (I-K) No endométrio o gene é expresso não só 
nos vasos sanguíneos (bv) como também no epitélio (e) que envolve o seu lúmen. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA EXPRESSÃO DO GENE DLL4 NA NEOANGIOGÉNESE 

OVÁRICA 

 

O aparelho reprodutor feminino constitui no adulto o sistema mais adequado de estudo 

da dinâmica angiogénica devido aos sucessivos ciclos de crescimento, maturação e regressão da 

vasculatura. Assim, neste trabalho foi utilizado o ovário como modelo de estudo da expressão 

do gene Dll4 durante a neoangiogénese num organismo adulto. 

Apesar da grande vascularização do estroma do ovário, a actividade angiogénica só 

ocorre ao nível dos folículos e dos corpos lúteos, durante o seu crescimento. Como essa 

actividade varia ao longo do ciclo éstrico, caracterizou-se a expressão do gene Dll4 

conjuntamente com a expressão dos genes Efnb2, VEGFR-1 e VEGFR-2 ao longo das diferentes 

etapas do ciclo éstrico de forma a tentar encontrar uma dinâmica espacial e temporal de 

expressão que fosse de certa forma reveladora da sua função durante o desenvolvimento 

vascular dos folículos e corpos lúteos.  

Para realizar a análise recolheu-se ovários de fêmeas em diferentes fases do ciclo éstrico 

e realizou-se hibridação in situ com diferentes sondas de RNA antisense, marcadas com 

digoxigenina, em secções consecutivas de parafina. A determinação da fase do ciclo éstrico em 

que as fêmeas se encontravam foi feita por análise da citologia vaginal (Fig. 4.7). O ciclo éstrico 

do ratinho tem uma duração aproximada de 4 dias e pode ser subdividido em 6 fases (Diestro, 

Proestro I e II, Estro e Metaestro I e II). A duração de cada uma destas fases é muito variável, 

mas em média, o Diestro dura cerca de 51 horas, o Proestro 12 horas, o Estro 12 horas e o 

Metaestro 21 horas. A distinção entre as seis fases do ciclo éstrico nem sempre é fácil pois 

baseia-se numa diferença da proporção relativa de cada um dos tipos celulares, e as diferentes 

fases sucedem-se continuamente. Por outro lado, existe uma grande variabilidade da citologia 

Figura 4.6 – Expressão do gene Dll4 nos orgãos reprodutores masculinos. (A, B) Algumas regiões do epidídimo 
apresentam expressão forte do gene Dll4 no epitélio (e) que rodeia os espermatozóides (sp) podendo ter alguma 
função na maturação dos mesmos. (C) Nos testículos só foi encontrada expressão nos vasos sanguíneos (bv).      
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vaginal entre diferentes fêmeas. Por isso, para determinar com rigor a etapa do ciclo em que se 

encontra uma determinada fêmea, têm de se recolher amostras durante quatro dias consecutivos 

antes de se proceder à recolha dos ovários. Devido ao facto de o ciclo éstrico na ratinha ser 

muito curto (4 dias) e a duração de cada uma das fases do ciclo ser variável, as distinções entre 

as 4 fases do ciclo nem sempre são óbvias, pelo que se teve de analisar um grande número de 

ovários em cada fase do ciclo éstrico para ter a certeza dos resultados. 

Em todas as fases do ciclo detectou-se uma expressão forte do gene Dll4 nos vasos já 

diferenciados do estroma ovárico (Fig. 4.8 A, C), que não expressam VEGFR-2 (marcador de 

regiões vasculares em angiogénese activa – Fig. 4.9 D), o que nos indica claramente que a 

expressão do gene Dll4 no adulto não está apenas associada a regiões do sistema vascular com 

angiogénese activa.  

Os ovários no diestro são caracterizados por folículos de pequenas-médias dimensões e 

alguns corpos lúteos maduros ou em fase de regressão (sem antro). Esses folículos na sua 

grande maioria não tinham qualquer marcação ou então tinham uma marcação muito fraca na 

zona da teca (única zona vascular dos folículos). A maior parte dos corpos lúteos da fase diestro 

também não tinham qualquer marcação ou então tinham uma expressão muito fraca (Fig. 4.8 

A).  

Figura 4.7 - Faseamento do ciclo éstrico de ratinho através da citologia vaginal. (A) Diestro caracterizado por 
numerosos leucócitos (l) e muitas células nucleadas do epitélio basal e parabasal (cp). (B) Proestro I caracterizado por 
poucos leucócitos e algumas células do epitélio parabasais e intermédias (ci). (C) Proestro II caracterizado por não ter 
leucócitos e possuir poucas células do epitélio parabasais. Predominam as células intermédias e já se vêm algumas 
células cornificadas angulosas (cc). (D) O Estro é caracterizado por não haver leucócitos e por existir apenas muitas 
células cornificadas (células epiteliais queratinizadas). (E) O Metaestro I é caracterizado por possuir alguns 
leucócitos e algumas células intermédias. As células cornificadas ocorrem frequentemente e geralmente são grandes e 
estão agregadas. (F) No Metaestro II encontram-se já inúmeros leucócitos e começam a surgir algumas células 
parabasais. Predominam as células intermédias e já existem poucas células cornificadas. Traço = 25μm.  
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O proestro é uma fase dificil de analisar por ser muito curta (dura em média apenas 12 

horas). Nesta fase já se encontram folículos cavitários de grandes dimensões, mas só foi 

detectada expressão evidente na teca de alguns deles (Fig. 4.8 B). Nem todos os folículos 

cavitários têm expressão de Dll4 na teca ou então ela é muito mais forte nuns que noutros. Nos 

folículos pequenos (não cavitários) nunca há marcação da teca como era esperado porque nestes 

não há ainda vascularização da teca. Nesta fase do ciclo os corpos lúteos não apresentavam 

qualquer marcação para Dll4 ou então ela era muito mais fraca que a dos vasos do estroma que 

aparecem fortemente marcados.  

No estro já se vê uma marcação muito frequente e relativamente forte dos folículos 

cavitários maiores (Fig. 4.8 D) embora surjam a espaços folículos cavitários não marcados 

(talvez folículos não destinados a ovular). Nos ovários em estro há relativamente poucos corpos 

lúteos e a sua marcação é fraca e ocorre mais na periferia do corpo lúteo (Fig. 4.8 E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Expressão de Dll4 no ovário de fêmeas em diferentes etapas do ciclo éstrico. (A) Secção de um 
ovário no diestro evidenciando marcação forte nos vasos do estroma ( ) e ausência de marcação nos corpos lúteos 
(cl) e folículos (fl). (B)  Secção de um ovário em proestro evidenciando a marcação na teca de folículos cavitários 
( ) e a ausência de marcação nos folículos mais pequenos ( ). (C) Expressão de Dll4 em alguns vasos do estroma 
( ) de ovários em estro. Note-se a ausência de expressão noutros vasos, provavelmente veias ( ).  (D) Secção de 
um ovário em estro com vários folículos cavitários adjacentes com expressão forte de Dll4 em alguns pontos da teca 
(t). (E) Secção de um corpo lúteo em que se vê sinal apenas na periferia deste. (F) Secção de um ovário em metaestro 
em que se pode ver um corpo lúteo com um antro grande com marcação forte na vasculatura que irriga as células 
luteínicas e que irá suportar o desenvolvimento do corpo lúteo. (G) Secção de um outro ovário em metaestro em que 
se pode observar marcação forte no CL e na teca de um folículo cavitário. (H) Alguns corpos lúteos desta fase mais 
maduros (sem antro) possuem uma expressão mais fraca de Dll4. 
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Os ovários no metaestro já apresentam um maior número de corpos lúteos e nesta fase 

para além de existir marcação na teca de alguns folículos cavitários surgem já muitos corpos 

lúteos com marcação relativamente forte no seu interior (Fig. 4.8 F, G). O sinal é sobretudo 

forte e evidente nos corpos lúteos em desenvolvimento, que apresentam um antro/coágulo no 

centro. Nos corpos lúteos mais maduros a marcação é relativamente mais fraca e mais difusa 

(Fig. 4.8 H). 

Como já foi mostrado, a via Notch está associada à diferenciação celular e à definição 

da identidade arterial das células endoteliais. Por isso decidiu-se também caracterizar a 

expressão do gene Efnb2 (gene expresso nas células endoteliais e do músculo liso das artérias) 

de modo a tentar encontrar semelhanças com o padrão de expressão do gene Dll4. A expressão 

de Efnb2 é muito semelhante à de Dll4, ocorrendo nos vasos do estroma ovárico, em algumas 

tecas dos folículos cavitários e em alguns corpos lúteos, principalmente da fase metaestro (Fig. 

4.9 A-C).  

Para compreender melhor como se processa a angiogénese ovárica ao longo das 

diversas fases fizeram-se também algumas hibridações in situ com as sondas para os receptores 

do ligando VEGF. O receptor VEGFR-2 não é expresso nos vasos do estroma ovárico (Fig. 4.9 

D), que são vasos já maduros e diferenciados. A sua expressão surge apenas associada a locais 

de angiogénese activa, como na teca de alguns folículos e nos corpos lúteos da fase metaestro 

(Fig. 4.9 E, F). O receptor VEGFR-1 pensa-se estar associado mais com a estabilização dos 

vasos funcionando como um inibidor indirecto de VEGFR-2, pois sequestra o ligando VEGF, 

mas não transmite sinal para dentro da célula ao contrário de VEGFR-2 (Hiratsuka et al, 1998 – 

secção 1.3.2.1.1). VEGFR-1 já é expresso nas células endoteliais dos vasos do estroma, tal como 

Dll4 e Efnb2 e ao contrário de VEGFR2 (Fig. 4.9 G). Para além disso, também é expresso 

fortemente na teca dos folículos e nos corpos lúteos (Fig. 4.9 H, I), mas aqui poderá ter um 

papel estabilizador dos vasos que se estão a formar de novo. Isto porque enquanto que VEGFR-

2 é essencialmente expresso nos corpos lúteos da fase metaestro, que estão a formar novos 

vasos activamente, VEGFR-1 é principalmente expresso no diestro, altura do ciclo éstrico em 

que os vasos dos corpos lúteos começam a estabilizar e amadurecer. 

Outra ilação que se tira destes resultados é que a marcação do gene Dll4 ou Efnb2 nos 

vasos do estroma já diferenciados é sempre muito mais forte que nos locais de angiogénese 

activa (teca dos folículos e corpos lúteos), o que aponta para uma função mais de estabilização e 

definição da identidade dos vasos do que formação de novos vasos. 
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4.3 DISCUSSÃO 

 

Antes deste trabalho sabia-se que o gene Dll4 era expresso em etapas precoces do 

desenvolvimento embrionário no sistema vascular e em alguns outros orgãos do embrião 

(Mailhos et al., 2001; Shutter et al., 2000), mas nunca se tinha feito um estudo detalhado da 

dinâmica de expressão do gene em todos os orgãos ao longo de todo o desenvolvimento 

embrionário e no adulto. O facto de possuirmos esta linha de ratinhos com o gene repórter lacZ 

inserido a jusante do promotor do gene Dll4, confería-nos duas grandes vantagens relativamente 

às anteriores análises de expressão através do uso da técnica de hibridação in situ. A primeira é 

que a técnica de coloração com X-gal demora apenas 1 dia a executar, enquanto que a técnica de 

hibridação in situ, para além de ser uma técnica mais dificil de executar, devido à sensibilidade 

do RNAm às RNAses, demora 3 a 4 dias para dar um resultado. A segunda vantagem e a mais 

importante tem a ver com o facto de a proteína -galactosidase, depois de expressa, ser muito 

Figura 4.9 - Expressão de ephrinB2, VEGFR-2 e VEGFR-1 no ovário. (A) Expressão de ephrinB2 nos vasos do 
estroma ovárico ( ). (B) Expressão na teca de dois folículos cavitários. Note-se a ausência de marcação na teca dos 
folículos mais pequenos ( ).  (C) Expressão num corpo lúteo com antro (a) do metaestro. (D) O gene VEGFR-2 não 
é expresso nos vasos maiores do estroma ( ) (E) Expressão num folículo cavitário ao nível de alguns subconjuntos 
de células da teca. (F) Expressão forte de VEGFR-2 num corpo lúteo em desenvolvimento do metaestro. Note-se a 
expressão muito mais fraca no CL em regressão adjacente ( ). (G) Expressão de VEGFR-1 no ovário nos vasos do 
estroma ( ). (H) Expressão em dois folículos cavitários ao nível da vascularura da teca. (I) Secção de um ovário em 
diestro com expressão forte de VEGFR-1 num folículo, em dois corpos lúteos e nos vasos do estroma ( ). 
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mais estável que o RNAm, e por isso consegue-se não só detectar as células com níveis muito 

baixos de expressão do gene como também acompanhar o destino das células que já 

expressaram Dll4. O único problema é que a proteína B-galactosidase como tem de ser 

traduzida demora um pouco mais a poder ser detectada do que o RNAm de Dll4. Assim 

algumas células que estão a expressar Dll4 podem não ter ainda níveis de  -galactosidase 

suficientemente elevados para serem detectadas.   

Com esta linha de ratinhos analisou-se a expressão do gene em embriões inteiros e 

secções de todos os orgãos de embriões com 8.5 a 17.5dpc. Esta análise da expressão do gene 

teve dois objectivos. Sempre que se analisava a expressão do gene pDll4-lacZ fazia-se 

simultaneamente imunomarcação com o anticorpo anti-PECAM-1 para distinguir a marcação 

endotelial (vascular) da não endotelial. Isto permitiu conhecer por um lado qual a dinâmica de 

expressão do gene na vasculatura dos diferentes orgãos ao longo das diversas etapas do 

desenvolvimento e por outro identificar quais os tecidos/células não vasculares em que o gene é 

expresso e poderá ter uma função importante. 

 

4.3.1 O gene Dll4 não perde a especificidade arterial ou endotelial durante 

todo o desenvolvimento vascular 

 

Antes deste trabalho ser realizado, não se sabia se o gene Dll4 era expresso nas artérias 

também nas etapas mais avançadas do desenvolvimento, nem se sabia se perdia a especificidade 

arterial ou endotelial mais tarde. Os nossos resultados mostram que o gene é expresso ao longo 

de todo o desenvolvimento do sistema vascular embrionário, nunca perde a especificidade 

arterial e nunca é expresso nas células do músculo liso dos vasos, ao contrário do que sucede 

com alguns outros genes arteriais como Efnb2, que a partir dos 11.5dpc começa a ser expresso 

nas células de suporte das artérias (Gale et al., 2001; Shin et al., 2001).  

A partir dos 14.5dpc o gene continua a ser expresso nas artérias maiores, mas a um 

nível muito baixo. As artérias secundárias de menor calibre, tal como os microvasos/capilares 

de algumas regiões do embrião, são as estruturas vasculares que mais fortemente expressam o 

gene. O mesmo acontece no ratinho adulto, embora neste apenas algumas redes vasculares, 

específicas de alguns orgãos, expressem o gene.  

O facto de este gene ser expresso com maior intensidade pelos vasos de menor calibre 

pode estar relacionado com a sua função de regulação da ramificação dos vasos sanguíneos. Os 

vasos de menor calibre têm uma cobertura por células musculares ou pericitos mais reduzida. 

Isto permite-lhes serem mais sensíveis aos gradientes de VEGF e responderem de uma forma 

mais rápida às modificações do ambiente que os rodeia. Esta plasticidade dos vasos é útil 

quando o embrião está a crescer porque permite remodelar a vasculatura de acordo com as 
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necessidades que vão surgindo durante o desenvolvimento dos diversos orgãos. Já as artérias de 

maior calibre, a partir dos 14.5dpc, possuem uma espessa camada de células do músculo liso 

que lhes confere estabilidade e que é necessária para suportar a elevada pressão sanguínea. Por 

outro lado, a sua ramificação em arteríolas de menores dimensões já foi executada, pelo que 

deixa de ser necessária a expressão de genes que promovam a angiogénese (como VEGFR-2) e 

passa a existir uma expressão fraca, basal, de genes de estabilização dos vasos como VEGFR-1 

e Tie2 (Dumont et al., 1995; Wong et al., 1997). Deste modo, o facto de Dll4 ser expresso a 

baixos níveis nestas artérias de maior calibre poderá ter a ver com a pouca necessidade de 

estabilização vascular, uma vez que esta já foi realizada em etapas anteriores.  

Um outro pormenor interessante na expressão do gene Dll4 na vasculatura, 

nomeadamente na do saco vitelino (mas também na retina), é que o gene é expresso por toda a 

rede capilar, que separa arteríolas de vénulas e não só na região “arterial” (ephrinB2+) desta 

rede. No caso do gene Efnb2 este é expresso apenas até ao meio da rede capilar (Gale et al., 

2001; Wang et al., 1998). Este resultado mostra que a via Notch pode ter uma função transitória 

na região capilar venosa antes de esta se diferenciar completamente. 

A análise da expressão do gene Dll4 conjuntamente com a marcação com o anticorpo 

anti-PECAM-1 permitiu seguir a expressão do gene em todas as redes vasculares ao longo do 

desenvolvimento. Os resultados obtidos mostram que o gene é bastante expresso nos 

microvasos (pequenas arteríolas e capilares) associados com o sistema nervoso (tubo neural e 

cérebro), mas a sua expressão já é muito menos frequente na microvasculatura de outros orgãos 

como o timo, o fígado ou o rim. Estes resultados estão de acordo com outros obtidos por outros 

investigadores e apontam para uma diferenciação e especialização vascular que depende do 

contexto celular e das características fisiológicas, isto é, do orgão em que o desenvolvimento 

vascular ocorre (Chi et al., 2003). 

 

4.3.2  O gene Dll4 participa no desenvolvimento de outros orgãos 

 

 Fora do sistema vascular a expressão do gene foi detectada no sistema nervoso (tubo 

neural, cérebro, retina, epitélio olfactivo, orgãos vomeronasais e corpos para-aórticos), 

gastrointestinal e no timo. Os resultados sugerem que o gene participa na diferenciação de 

diversos tipos celulares ao longo do desenvolvimento.  

No tubo neural é expresso na sua região ventral em etapas precoces do desenvolvimento 

(9.5dpc-12.5dpc), complementando a função de outros ligandos Notch (Dll1, Dll3 e Jagged1) 

na definição dos diversos tipos de neurónios. A sua expressão é mais forte na região fronteira 

entre os progenitores neuronais (que expressam Notch1) e os neurónios pós-mitóticos que 

seguem para diferenciação. O facto de termos a -galactosidase como proteína repórter permitiu 
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ainda saber qual o sentido da migração desses neurónios, pois o RNAm de Dll4 é detectado 

numa região ventral-central e a proteína -galactosidase encontra-se numa região mais 

lateral/externa do tubo neural. Para além disso no tubo neural verificou-se que o RNAm de Dll4 

colocaliza com o do gene SCL/Tal1 que é um marcador dos interneurónios V2 (Smith et al., 

2002), mostrando que o gene poderá estar envolvido na regulação da diferenciação deste 

subconjunto de neurónios. Os resultados mostram que Dll4 é expresso na mesma região do tubo 

neural onde Dll1 e Dll3 são também expressos (Dunwoodie et al., 1997), e portanto é possível 

que funcione conjuntamente com estes na definição do destino dos interneurónios V2. Durante 

o desenvolvimento do cérebro, a via Notch também determina diversos tipos celulares. O gene 

Dll4 também é expresso em alguns neurónios do metaencéfalo e do proencéfalo, embora não se 

tenha chegado a caracterizar com outros marcadores a identidade dessas células.  

Ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso a retina é o orgão que expressa o 

gene Dll4 com maior intensidade. Neste orgão a expressão inicia-se aos 11.5dpc, num conjunto 

de células restrito, e rapidamente se espalha a uma grande diversidade de neurónios que se vão 

formando e diferenciando à medida que o desenvolvimento decorre. A expressão do gene na 

retina ocorre sobretudo na região ventricular interna, onde a expressão do receptor Notch1 é 

também mais forte e onde se localizam os progenitores dos neurónios da retina (Tomita et al., 

1996). Assim, tal como no tubo neural, o gene poderá estar envolvido na diferenciação desses 

progenitores, pois também aqui a proteína -galactosidase é detectada com grande intensidade 

em regiões onde o RNAm de Dll4 já não existe e que correspondem a regiões onde se localizam 

os neurónios diferenciados que vão sendo produzidos (células amácrinas, gânglios e 

fotoreceptores). A 12.5dpc a proteína -galactosidase é sobretudo evidente nos gânglios e 

células amácrinas e a partir de 14.5dpc nos fotoreceptores, sugerindo estes resultados que o 

gene primeiro desempenha uma função na diferenciação das células ganglionares e depois passa 

essencialmente a coordenar a diferenciação dos fotoreceptores, embora continue a regular a 

diferenciação de algumas células que se irão localizar na camada dos gânglios e células 

amácrinas. Na retina de um ratinho adulto ainda continua a existir expressão do gene, mas esta é 

fraca e ocorre apenas em duas camadas de neurónios (camada das células nucleadas interna e 

camada dos gânglios). Estes resultados sugerem que o gene Dll4 poderá desempenhar um papel 

importante no desenvolvimento da retina. 

A expressão do gene também foi encontrada nos corpos para-aórticos que estão 

associados com a artéria principal (aorta) do embrião e  sentem os níveis de oxigénio, dióxido 

de carbono e pH no sangue regulando a respiração. 

No sistema olfactivo verificou-se que a expressão do gene inicia-se aos 10.5dpc e vai 

aumentando de intensidade ao longo do desenvolvimento embrionário à medida que os 

diferentes tipos de células se vão formando quer no epitélio olfactivo como nos orgãos 

vomeronasais.  
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Todas estas regiões do sistema nervoso, com expressão de Dll4, têm também expressão 

de outros ligandos da via Notch (Lindsell et al., 1996) pelo que o gene poderá complementar a 

função dos outros ligandos, na criação de diversidade celular. 

As células do epitélio do intestino em desenvolvimento também expressam o gene Dll4, 

mas apenas a partir dos 15.5dpc. No ratinho adulto a sua expressão ocorre essencialmente nas 

criptas, onde se localizam as células estaminais do intestino. Durante o desenvolvimento poderá 

estar associado à produção de diversidade celular enquanto que no adulto deverá permitir a 

diferenciação constante de células epiteliais que irão substituir as células que vão morrendo 

durante a vida do animal. 

O timo é de todos os orgãos aquele que tem um maior número de células com expressão 

intensa do gene Dll4 durante o desenvolvimento embrionário, bastando uma hora de revelação 

com X-gal para se conseguir visualizar a marcação. A expressão do gene no timo inicia-se aos 

12.5dpc e ocorre em diversos compartimentos, durante todo o desenvolvimento embrionário. O 

timo é basicamente composto por vasos sanguíneos (que têm expressão do gene Dll4 apenas em 

algumas células), células epiteliais, fibroblastos, células T e macrófagos. Da análise por 

imunohistoquímica que foi feita o ligando Dll4 não é expresso na generalidade das células T e 

macrófagos, quer no embrião como no timo adulto com 3 semanas, onde a sua expressão fica 

restricta à região cortical. As células do estroma tímico são essenciais para o desenvolvimento 

das células T pois ao expressarem ligandos Notch e interactuarem com as células T, regulam a 

diferenciação destas. Tal como em outros orgãos, no timo também existe a expressão de vários 

ligandos e receptores Notch (Felli et al., 1999; Radtke et al., 2000), podendo o ligando Dll4 

desempenhar um papel importante na diferenciação das células T. 

 

4.3.3 No adulto Dll4 é expresso em locais de neoangiogénese activa mas 

também em vasos maduros 

 

Uma vez que a evolução tende a conservar os mecanismos moleculares que regulam os 

processos de desenvolvimento mais básicos, não só de espécie para espécie, como também ao 

longo da ontogenia, pensa-se que os mecanismos moleculares que regulam a angiogénese num 

organismo adulto sejam semelhantes aos que regulam a angiogénese embrionária. No entanto a  

neoangiogénese que ocorre no adulto tem algumas diferenças no que respeita ao ambiente 

celular em que decorre e por isso os mecanismos moleculares que a regulam podem ser 

diferentes.  

Para verificar se Dll4 tinha um papel activo na angiogénese, num organismo adulto, 

estudou-se a sua expressão em alguns orgão adultos e ao longo do ciclo éstrico no ovário. Os 

folículos e corpos lúteos do ovário crescem e regridem durante o ciclo éstrico, e isso é 
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acompanhado pelo crescimento, maturação e regressão dos vasos sanguíneos, constituindo um 

modelo de neoangiogénese no adulto. 

Os resultados mostram que o gene Dll4 é expresso na vasculatura da teca dos folículos e 

na vasculatura dos corpos lúteos que são locais de neoangiogénese activa. Para além disso, o 

gene também é expresso nas artérias maduras e diferenciadas do estroma ovárico, sugerindo 

isso que o gene poderá ser importante para a homeostasia vascular. A dinâmica de expressão do 

gene no ovário é semelhante à de Efnb2 e VEGFR-1 e diferente de VEGFR-2. No adulto, tal 

como no embrião, Dll4 poderá ser o ligando que ao ligar-se a Notch inibe a expressão de 

VEGFR-2 e aumenta a de Efnb2 nos vasos maduros e em desenvolvimento. Comparando a 

intensidade de expressão dos genes Dll4 e Efnb2 na vasculatura ovárica, verifica-se que ambos 

os genes são expressos mais fortemente nos vasos maduros do que na angiogénese activa dos 

folículos ou corpos lúteos. Estes resultados sugerem que estes dois genes serão sobretudo 

importantes na estabilização e definição da identidade dos vasos, que ocorre imediatamente a 

seguir à invasão vascular.  

Recentemente foi também demonstrado que a sobre-activação da sinalização Notch no 

endotélio adulto conduz ao aumento do calibre dos vasos (diminuição da ramificação vascular) 

e ao aumento do recrutamento de células do músculo liso (Carlson et al., 2005) em alguns 

orgãos (fígado, pele e útero). Para além disso, a activação ectópica da via Notch nas veias faz 

com que passe a existir expressão nestas do marcador arterial Efnb2 e os níveis de expressão de 

Dll4 aumentam (suportando a ideia de a sinalização Notch no endotélio ser indutiva). Um 

resultado ainda mais interessante é que todos estes defeitos vasculares são reversíveis. Quando o 

nível de activação da via Notch volta ao normal (endógeno), existe uma reversão do fenótipo, e 

as artérias ramificam-se de novo e readquirem um lúmen mais reduzido, voltando ao padrão 

vascular inicial. Estes resultados no seu conjunto mostram que a via de sinalização Notch 

desempenha um papel importante na homeostasia dos vasos maduros adultos e que existe um 

equilíbrio entre calibre e ramificação que tem de ser mantido constantemente. Muito 

provavelmente estes mecanismos de regulação adaptam-se a alterações fisiológicas como o 

ganho/perda de peso, tumores ou a inflamação, permitindo uma adaptação constante da 

vasculatura às necessidades das células e do organismo. 
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CAPÍTULO 5 

 

PRODUÇÃO DE UMA LINHA DE RATINHOS QUE PERMITE A 

DELECÇÃO CONDICIONAL DO GENE DLL4 

 

Durante a análise de expressão do gene Dll4 decidiu-se também iniciar a construção do 

vector de perda-de-função (knock-out) condicional do gene Dll4. Este vector permitirá criar uma 

linha de ratinhos em que os três primeiros exões de um dos alelos do gene Dll4 estão 

flanqueados por duas sequências loxP com 34pb cada. Estas sequências nucleotídicas são 

reconhecidas pela enzima Cre que as recombina, removendo a sequência de DNA que se 

encontre entre as duas sequências (secção 1.1.1.1). Hoje em dia existem muitas linhas diferentes 

de ratinhos transgénicos que possuem a recombinase Cre a jusante de um promotor específico 

permitindo isso a sua expressão num determinado tecido. Para além destas, existem outras 

linhas Cre que são indutíveis e permitem retirar a função do gene apenas após a injecção de uma 

substância ou quando esta é dada na água ou comida (secção 1.1.1.2).  

Depois de produzida a linha de ratinhos com o gene Dll4 flanqueado, pode-se cruzar 

essa linha com uma destas linhas Cre e assim retirar a função do gene em qualquer tecido ou 

altura do desenvolvimento. Esta estratégia de knock-out condicional é particularmente útil no 

caso do gene Dll4 uma vez que os embriões com a perda-de-função total do gene Dll4 morrem 

muito cedo durante a gestação. Deste modo com esta linha de ratinhos é possível estudar o 

fenótipo de perda-de-função do gene Dll4 em orgãos diferentes e em etapas do desenvolvimento 

mais avançadas, incluindo o ratinho adulto. O trabalho de análise da expressão do gene Dll4 

realizado permitiu saber em que tecidos o gene é expresso, isto é, em que tecidos ele pode ter 

alguma função. Assim, depois de se ter a linha de KO condicional e uma linha Cre específica 

para cada um desses tecidos/orgãos, pode-se investigar qual o fenótipo resultante da ausência do 

gene nesses tecidos de modo a tentar perceber qual a sua função. Por outro lado, pode-se estudar 

também a função do gene em etapas do desenvolvimento vascular mais avançadas ou na 

neoangiogénese do ratinho adulto. Em seguida vão ser descritas as diferentes etapas que foram 

executadas de forma a obter os ratinhos com o gene Dll4 flanqueado pelos locais loxP (floxed). 

A construção de vectores de knock-out condicional é complicada porque as sequências 

loxP só podem ser colocadas em locais específicos (não codificantes) e porque estes vectores, 

tal como todos os outros de substituição génica, têm de ter uma sequência de homologia longa 

(pelo menos 6000pb) para existir uma probabilidade aceitável de recombinação homóloga com 

o genoma das células estaminais. Esta necessidade de ter uma sequência homóloga grande torna 

difícil encontrar enzimas que cortem apenas nos locais onde queremos colocar as duas 

sequências loxP ou a marca de selecção positiva. Isto implica que cada processo de construção 
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de um vector de delecção condicional tem de ser subdividido em vários passos e vectores até se 

atingir o vector final desejado (secção 2.2.2.1). Outro problema desta técnica, quando 

comparada com a técnica clássica de knock-out, é que temos de tentar assegurar que após a 

alteração do gene, este é expresso de forma normal, porque no caso do knock-out condicional o 

gene tem de ter um funcionamento normal até existir a expressão da enzima Cre. É devido a isto 

que nesta estratégia normalmente se retira depois a marca de selecção positiva, para assegurar 

que o padrão normal de expressão do gene não é alterado.  

 

5.1 DESENHO DO VECTOR E ESTRATÉGIA DE DELECÇÃO 

CONDICIONAL DO GENE DLL4 

 

O vector de delecção condicional do gene Dll4 construido (Fig. 5.1) tem duas 

sequências loxP, orientadas no mesmo sentido (para existir remoção em vez de inversão da 

sequência flanqueada),  a flanquear os três primeiros exões do gene (floxed). A decisão de 

flanquear estes três exões teve como base o facto de já termos antes trabalhado com vectores 

que possuiam as regiões de homologia a montante e a jusante destes três exões, sendo mais 

rápida a clonagem das sequências loxP nesses locais. Por outro lado eram também os locais que 

do ponto de vista das sequências de restrição enzimática mais nos convinham. Estes três 

primeiros exões do gene Dll4 codificam para o péptido sinal e o domínio conservado dos 

ligandos Notch PFAM:MNNL. O primeiro loxP está 75pb a jusante do início de transcrição do 

gene, na sequência 5´ não traduzida (5´- UTR) e o segundo a meio do terceiro intrão. Após a 

acção da Cre os três primeiros exões são removidos, incluindo o local de início da tradução 

(ATG). Existe apenas 1/3 de probabilidade de o gene truncado ter a mesma grelha de leitura que 

o gene Dll4. Mesmo que isso aconteça a proteína resultante nunca terá o péptido sinal, que é 

essencial para a migração da proteína para a mebrana celular onde o ligando Dll4 desempenha a 

sua função, nem terá os primeiros aminoácidos que deverão ser essenciais para que possua uma 

conformação funcional. Por outro lado, depois da acção da recombinase Cre, parte do intrão 3 

também é removido o que pode levar à alteração do padrão de splicing e à formação de um 

RNAm sem sentido. Deste modo, é esperado que após a excisão da sequência flanqueada o gene 

Dll4 fique sem qualquer actividade tal como demonstrado anteriormente na perda de função 

total do gene (Dll4
-/-). 

Este vector, tal como todos os vectores de substituição génica, também tem uma marca 

de selecção positiva (neo - confere resistência à neomicina ou ao análogo G418) flanqueada por 

duas sequências FRT. Esta cassete tem a montante o promotor PGK que é expresso em todas as 

células eucariotas, permitindo a selecção das células EE com integração do vector. Os locais 

FRT permitem a remoção posterior da marca de selecção, de forma a assegurar que esta não 
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interfere com a expressão normal do gene. Para remover a marca de selecção positiva pode-se 

transformar as células EE com um vector que expressa a recombinase FLP ou cruzar a linha de 

ratinhos com o  knock-out condicional com uma outra que expresse a enzima FLP em todas as 

células. Esta última estratégia tem a vantagem de se manipular menos as células EE evitando 

assim problemas de mutações ou perda de totipotência. Para além da marca de selecção positiva 

este vector também possui a marca de selecção negativa TK-HSV (Timidina Cinase do Vírus 

Herpes Simplex) que é dirigida pelo promotor MC1 (expresso pelas células EE) o que permite a 

dupla selecção das células EE sendo útil para reduzir o número de clones após a selecção 

positiva. Muitos dos clones obtidos após electroporação são resistentes à neomicina porque têm 

o vector integrado no seu genoma, mas raramente são clones em que este se integrou por 

recombinação homóloga. Normalmente nestes eventos de integração não específica o vector 

integra-se na sua totalidade no genoma e nesse caso as células EE com expressão da TK-HSV 

vão morrer na presença do ganciclovir. Na prática por vezes as condições de selecção dupla são 

dificeis de optimizar e o processo acaba por ser tóxico para as células.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 CONSTRUÇÃO, SEQUENCIAÇÃO E TESTE DO VECTOR DE 

DELECÇÃO CONDICIONAL DO GENE DLL4 

 

Todas as etapas de construção do vector estão descritas em detalhe na secção 2.2.2.1 

dos materiais e métodos. Durante as etapas de construção o vector foi sendo sequenciado para 

comprovar que durante as várias etapas de clonagem não estavam a ocorrer mutações 

indesejadas que podiam surgir devido à manipulação do DNA (p.ex: radiações U.V. durante a 

Figura 5.1 – Representação esquemática do vector de knock-out condicional do gene Dll4.  As duas sequências 
LoxP com 34pb flanqueiam os três primeiros exões do gene e estão orientadas no mesmo sentido. Na presença da 
enzima Cre ocorre a excisão da região entre as duas sequências LoxP. A primeira sequência LoxP foi colocada 75pb 
a jusante do local de inicio da transcrição na região 5´não traduzida. O segundo LoxP foi colocado no terceiro intrão 
juntamente com a cassette FRT-PGK-Neo-pA-FRT. As sequências FRT permitem na presença da enzima FLP 
excisar a marca de selecção positiva PGK-Neo-pA de modo a não existir interferência com a expressão normal do 
gene. Para além da região de homologia 5´ (que inclui uma parte do promotor Dll4 e os 3 primeiros exões – 3 kpb) 
este vector tem também uma região de homologia 3´que compreende a região de DNA do terceiro até ao nono intrão 
do gene (6 kpb).  Por último  este vector possui ainda uma marca de selecção negativa MC1 – HSV-TK que permite 
seleccionar os clones onde ocorreu recombinação homóloga pois no caso do vector se integrar totalmente no genoma, 
de uma forma não homóloga, as células morrem na presença de gancyclovir. 
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fase de isolamento de fragmentos de DNA causam por vezes mutações) ou devido à maquinaria 

de replicação e recombinação das bactérias usadas (que por vezes podem levar à remoção de 

estruturas secundárias fortes ou à introdução de mutações pontuais). No final voltou-se a 

sequenciar o vector quase na sua totalidade. Esta sequenciação é fundamental, principalmente a 

dos exões, pois enquanto que na estratégia de knock-out convencional não nos interessa se as 

regiões de homologia têm ou não pequenas mutações, no caso do knock-out condicional como 

parte das regiões de homologia do vector podem ficar integradas no genoma, e o alelo mutado 

tem de ser funcional, antes da acção da enzima Cre, torna-se essencial garantir que as 

sequências homólogas do gene não tenham mutações. Depois de se construir o vector testou-se 

também a funcionalidade dos locais loxP deste. Para o fazer transformou-se bactérias 

competentes, que expressam a recombinase Cre (bactérias BNN132) com este vector. Depois 

extraiu-se o DNA plasmídico e fez-se uma digestão com EcoRV para confirmar se de facto a 

porção de DNA entre os locais loxP tinha sido removida. Os resultados (Fig. 5.2 B) demonstram 

que os locais loxP do vector são funcionais ocorrendo a excisão da porção de DNA entre eles. 

 

5.3 ELECTROPORAÇÃO DO VECTOR E OBTENÇÃO DE DOIS 

CLONES DE CÉLULAS ESTAMINAIS RECOMBINANTES 

 

Depois de se ter construido o vector, linearizou-se com BamHI (Fig. 5.2 C) e 

electroporou-se células EE da estirpe R1 (129/Svj x 129/Sv-CP). Após a primeira sessão de 

electroporações fez-se selecção dupla com G418 (análogo da neomicina) e ganciclovir, mas os 

resultados não foram muito bons. Na segunda sessão só se seleccionou com G418 e o número 

de clones que cresceram após selecção foi superior.  

Na primeira sessão fizeram-se 10 electroporações e após selecção com G418 e 

ganciclovir picaram-se 216 clones dos quais só 67 cresceram bem (80% de confluência em 2-3 

dias num poço de uma placa com 96 poços) e foram congelados. Depois de se extrair o DNA de 

cada um destes clones, fez-se PCR com os primers representados na Fig. 5.2 A e não se obteve 

qualquer clone recombinante. Para termos a certeza que de facto as condições e primers de PCR 

que estávamos a usar serviam para identificar os clones com integração homóloga do vector, 

construímos um outro vector a partir de dois previamente construídos (Fig. 5.2 D). Com este 

plasmídio testámos a amplificação do alelo recombinante com os primers descritos e como se 

pode ver na figura 5.2 E a estratégia de genotipagem funciona. Na segunda sessão fizeram-se 18 

electroporações e após selecção durante 10-12 dias, apenas com G418, picaram-se 308 clones 

dos quais 142 foram congelados. Após a triagem por PCR obtiveram-se 2 clones recombinantes. 

Depois extraiu-se DNA genómico destes dois clones de modo a confirmar por 

hibridação southern se de facto eram os clones pretendidos. Como se pode ver na figura 5.3 os 

dois alelos podem ser distinguidos digerindo o DNA genómico com ScaI e usando uma sonda 
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de DNA com complementaridade para uma região fora do vector (de modo a não serem 

detectadas integrações não homólogas). A vantagem da técnica de Southern face ao PCR é que 

nos indica claramente que está um fragmento grande de DNA (neste caso com 11,6Kb) na zona 

do nosso gene alvo e portanto significa que toda aquela região do vector (até ao segundo local 

ScaI) está inserida no genoma. Por outro lado o PCR pode por vezes dar falsos positivos devido 

a contaminação enquanto que na hibridação southern isso já não acontece. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Estratégia de recombinação e genotipagem por PCR. (A) Esquema da integração do vector pDll4 
KO condicional no genoma das células EE. Na figura estão também representados a vermelho os primers P1, P2 e P3 
usados na triagem dos clones que cresceram após electroporação e selecção. (B) Teste da recombinação dos locais 
loxP. O DNA plasmídico extraído de bactérias que expressam Cre foi digerido com EcoRV e como se pode ver surge 
uma banda extra que corresponde ao fragmento que não foi clivado entre os locais loxP. (C) Vector pDll4 Cond KO, 
purificado através de Maxipreps, linearizado com BamHI, usado nas electroporações da sessão 1 (colunas 1) e na 
sessão 2 (colunas 2). Na coluna 3 está o mesmo vector mas apenas parcialmente digerido. Como se pode ver na figura 
a digestão do vector usado foi completa.  (D) Esquema do vector de teste dos primers e condições de PCR. Este 
vector inclui o fragmento ApaI-ApaI que está fora do vector de KO condicional. (E) Resultado do PCR teste para o 
alelo alterado, com o vector da figura D, com os primers P1, P2 e P3. Na coluna 1 está representado o resultado do 
PCR realizado com o vector diluído 1:106 , tendo existido amplificação dupla. Na coluna 2 temos o resultado do 
PCR, com DNA genómico de células EE de tipo selvagem, que é amplificado apenas pelos primers P1 e P3 obtendo-
se apenas uma banda com cerca de 1900pb. 
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5.4 TRANSMISSÃO À DESCENDÊNCIA DA MUTAÇÃO 

 

Os dois clones de células EE recombinantes obtidos foram enviados para o laboratório 

do Dr. Freddy Radtke (Ludwig Institute For Cancer Research – Lausanne, Switzerland)  onde 

foram produzidas diversas quimeras transmissoras da característica agouti à descendência. Após 

genotipagem, confirmou-se que os descendentes agouti Dll4floxed/+ são viáveis em 

background C57Bl6 ao contrário dos Dll4+/-, sugerindo este resultado que o alelo com o vector 

integrado não é hipomórfico, mesmo contendo ainda a cassette PGK-Neo. Estes ratinhos 

Dll4floxed/+ foram depois cruzados com a linha -actin-cre generalista e verificou-se que todos 

os embriões Dll4floxed/+ morrem por volta dos 10.5dpc, com defeitos vasculares, 

demonstrando este resultado que a estratégia escolhida para a construção do vector funciona e 

permite a delecção condicional do gene. Esta linha de ratinhos pode ser no futuro bastante útil 

para estudar a função do gene Dll4 noutros tecidos ou etapas do desenvolvimento. Para além 

disso poderão realizar-se diversos estudos de neoangiogénese tumoral, através da implantação 

de células tumorais nestes ratinhos e posterior indução especifica da delecção endotelial do gene 

Dll4. 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Estratégia de genotipagem por hibridação Southern. (A) Esquema do alelo selvagem e do alelo 
mutado após a integração do vector por recombinação homóloga. Digerindo o DNA genómico do clone de células EE 
com a integração desejada, com a enzima ScaI, obtém-se dois fragmentos com tamanhos diferentes que podem ser 
detectados com uma sonda radioactiva de 400pb (--)representada. (B) Foto da membrana após corrida do DNA em 
gel de agarose e hibridação com a sonda radioactiva onde se pode ver a diferença entre os dois clones. 
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CONCLUSÃO  

 

Apesar deste trabalho abordar aprofundadamente o desenvolvimento vascular nas primeiras 

etapas do desenvolvimento do ratinho, e em primeira análise parecer um estudo com pouca aplicação 

prática, muitas das descobertas feitas nesta área constituem a base das mais recentes estratégias 

terapêuticas para curar doenças humanas como o cancro. A via de sinalização induzida por VEGF 

foi a mais estudada em ratinho e aquela em relação à qual se desenvolveram mais terapias anti-

angiogénicas até hoje. No entanto os resultados ainda não são inteiramente satisfatórios e começa a 

ser comum o desenho de estratégias múltiplas que combinem diversos factores de modo a afectar 

várias vias de sinalização ao mesmo tempo ou consecutivamente. Nos últimos anos a via Notch tem 

ganho uma importância cada vez maior na área da angiogénese, devido ao recente conhecimento da 

sua importância na regulação da angiogénese embrionária e à sua relação com a via de sinalização 

induzida por VEGF. Tendo como comparação o que aconteceu com a via de sinalização induzida por 

VEGF, não faltarão muitos anos até serem testadas drogas que tenham também como alvo esta via 

de sinalização no endotélio. 

Os estudos efectuados permitiram-nos ficar a conhecer que a activação da via Notch pelo 

ligando Dll4 é essencial para o desenvolvimento arterial no embrião. Sem a função deste gene os 

primeiros vasos arteriais formam-se no local correcto mas não se desenvolvem. Estes vasos Dll4
-/- 

possuem um lúmen muito reduzido e não apresentam a expressão de genes arteriais mas sim 

venosos. A falta de identidade arterial destes vasos resulta mais tarde em fusões anormais entre o 

sistema circulatório arterial e venoso.  As células endoteliais Dll4
-/- possuem defeitos na estrutura da 

sua membrana basal. Esta surge irregular, existindo muitas células endoteliais que não estão em 

contacto directo com a matriz. A observação destas células em maior detalhe permitiu descobrir que 

as células mutantes possuem uma taxa de proliferação superior e migram em maior número no 

sentido dos gradientes de factores angiogénicos. A nível molecular essas células expressam mais 

alguns receptores de factores angiogénicos e menos alguns genes envolvidos na definição e 

estabilização arterial. O estudo do desenvolvimento microvascular das retinas de ratinhos Dll4
+/- 

permitiu ficar a conhecer que o gene inibe a formação de filopódios ou de células endoteliais que 

emitem filopódios, as quais são essenciais para a invasão endotelial de tecidos avasculares. Para 

além dos estudos funcionais referidos, também se analizou a dinâmica de expressão do gene Dll4, 

tendo-se verificado que o gene é expresso durante todo o desenvolvimento e no adulto, não só na 

vasculatura como também em muitos outros órgãos, podendo desempenhar uma importante função 

na sua diferenciação e homeostasia. Como os embriões sem qualquer expressão de Dll4 morrem 

muito cedo no desenvolvimento não foi possível estudar o fenótipo de perda de função noutros 

processos de angiogénese. No entanto, foi ainda produzida uma linha de ratinhos com o gene Dll4 

modificado de forma a se poder inactivá-lo, condicionalmente, noutras etapas do desenvolvimento 

ou no adulto. Os resultados descritos nesta tese mostram que o gene Dll4 é fundamental para o 
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desenvolvimento vascular embrionário e sugerem que este pode ter também um papel fundamental 

na neoangiogénese do adulto sendo um alvo terapêutico a explorar. 

Durante este trabalho não se investigou a função de Dll4 ou da via Notch na angiogénese 

tumoral, mas o facto de os genes da via Notch e nomeadamente o Dll4 serem expressos a elevados 

níveis na vasculatura tumoral sugere que esta poderá ser uma via com interesse terapêutico. Contudo 

a angiogénese tumoral é mais complexa que a embrionária, pois a formação da vasculatura tumoral 

não é tão bem organizada. Para além disso, o modo como a angiogénese é desencadeada e mantida 

varia consoante o tipo de tumor. No entanto, se a função da via Notch no desenvolvimento da 

vasculatura tumoral for semelhante à do desenvolvimento da vasculatura embrionária, podemos 

pensar que a supressão da sinalização Notch nos tumores poderá desencadear a perda de estabilidade 

vascular, o que por sua vez tornará a vasculatura mais sensível ao uso de outras drogas inibidoras da 

angiogénese, como as inibidoras da via VEGF. As células sem sinalização Notch expressam mais o 

receptor principal de VEGF e poderão ser mais dependentes da presença deste ligando para 

formarem vasos funcionais e para sobreviverem. Por outro lado a activação da via nos tumores pode 

ter o efeito contrário de sobre-estabilização da vasculatura tumoral e isso poderá de certo modo 

inibir a metastização (os vasos mais estabilizados não são tão permeáveis) e a formação de novos 

vasos.  Depois desta tese ter sido escrita foram publicados três artigos que descrevem o uso de 

anticorpos anti-Dll4 ou Dll4-Fc em tumores de ratinho (Ridgway et al., 2006; Noguera-Troise et al., 

2006; Scehnet et al., 2007). Os resultados mostram que a inibição da sinalização Notch induzida por 

Dll4 tem um efeito na vasculatura tumoral semelhante ao demonstrado ao longo desta tese na 

vasculatura embrionária. Esses defeitos caracterizam-se por uma exagerada ramificação e expansão 

vascular que paradoxalmente inibe em vez de estimular o crescimento dos tumores. Os autores 

mostram que apesar de existirem mais vasos, estes possuem uma deficiente perfusão.  

O conhecimento que temos dos mecanismos moleculares que regulam a angiogénese ainda é 

muito incompleto. Para além disso alguns dos mecanismos bioquímicos e interacções entre as várias 

vias de sinalização que foram referidos embora tenham suporte científico ainda são de certa forma 

especulativos. A certeza que resulta das investigações feitas nos últimos anos é que o processo de 

angiogénese é muito complexo e heterogéneo, processando-se de forma diferente em diferentes 

etapas do desenvolvimento e em diferentes orgãos. O uso do ratinho e de tecnologias de 

manipulação da expressão genética contribuiu significativamente para o avanço do conhecimento 

neste domínio da investigação e as recentes técnicas de indução da delecção ou sobreexpressão de 

um gene num determinado tecido ou altura do desenvolvimento só há poucos anos começaram a dar 

os seus frutos. Por isso é com expectativa que se aguarda que esta e outras áreas de investigação 

contribuam com conhecimento sólido que permita manipular eficientemente a angiogénese em 

situações patológicas.  
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