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ESTABELECIMENTO DO DOMÍNIO APICAL DO PLACÓIDE DO CRISTALINO 

DURANTE A EMBRIOGÊNESE OCULAR: Papel do domínio PB1 da proteína de 

polarização PAR6 

 

 

1. RESUMO 

 

O cristalino é uma estrutura originada do ectoderma, localizado superposto a 

vesícula óptica evaginada do tubo neural. Nosso laboratório investiga os eventos 

moleculares envolvidos na morfogênese do cristalino. As células do ectoderma 

sofrem um evento de alongamento seguido de estreitamento apical, fazendo com o 

que tecido invagine formando o cristalino. Dados anteriores do nosso laboratório 

demonstraram o papel de filamentos de actina e miosina II durante este processo de 

morfogênese através de sua polarização apical nas células do ectoderma que dará 

origem ao cristalino. Dados do nosso laboratório mostraram que a inibição da 

polimerização de actina impede o evento de invaginação, entretanto a regulação da 

segregação apical de actina ainda é desconhecida.  As proteínas PAR têm sido 

frequentemente associadas a eventos de polarização. Dados anteriores obtidos pela 

aluna de doutorado Maraysa Melo acusaram a presença de proteínas PAR nas 

células do ectoderma durante o evento de formação do cristalino. Dentre as 

proteínas pertencentes ao grupo, PAR3 e PAR6 associadas à aPKC (proteína 

quinase C atípica) formam um complexo que  se localiza na região apical das células 

durante a morfogênese do cristalino. Isso sugere um possível papel das proteínas 

PAR na regulação da segregação de actina filamentosa.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

2.1 Desenvolvimento do Cristalino  

 

O cristalino é uma estrutura biconvexa, maciça, em formato de lente 

localizado na região distal do olho. Durante o desenvolvimento embrionário ele é 

originado do ectoderma superposto a vesícula óptica evaginada do tubo neural 

(Lovicu et McAvoy, 2005). O ectoderma que dará origem ao cristalino, inicialmente é 
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um epitélio cúbico simples (Fig. 1E), denominado epitélio pré-placóide neste projeto. 

Após o contato indutivo da vesícula óptica, as células do epitélio pré-placóide se 

alongam no sentido apico-basal formando um tecido pseudo-estratificado na região 

de contato com a vesícula óptica (Fig. 1A, 1B, 1F, 1G) formando o denominado 

placóide do cristalino (Lang, 2004; Lovicu e McAvoy, 2005; Sullivan et al, 2004; 

Zwaan et al.,1969). Posteriormente o placóide do cristalino invagina (Fig. 1C, 1D, 

1H) formando o cristalino (Fig. 1E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados anteriores do laboratório, obtidos pelo aluno de mestrado Ricardo 

Borges demonstraram que no estágio de ectoderma pré-placóide a actina 

filamentosa e a miosina II localizam-se de forma dispersa do citoplasma na região 

apical, lateral e basal das células (Fig. 2A). Com o a alongamento do placóide, os 

filamentos de actina e miosina segregam para a região apical das células (Fig. 2B). 

 

Fig. 1 – Desenvolvimento do cristalino. Figura demonstrativa do contato indutivo da vesícula (A), 

formação do placóide (B) e invaginação (C e D). Fornação do cristalino (E). Coloração HE em cortes 
histológicos em embriões em estágio de pré-placóide (F), placóide (G) e placóide invaginando (H). Ec) 
Ectoderma; EPC) Epitélio pré cristalino; PC/P) placóide do cristalino; CO) Cálice óptico; VC) Vesícula 
do cristalino; VO) Vesícula óptica; P). (Figuras A-E modificadas de Ogino et Yasuda, 2000). 
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Foi observado também que a inibição da polimerização do citoesqueleto de 

actina e inibição da ação contrátil de miosina II impedem a invaginação do placóide 

do cristalino, sugerindo que a concentração apical de actina e de miosina II é 

necessária para a progressão da morfogênese do cristalino (Borges et al., 2011). 

Contudo, os mecanismos de regulação envolvidos na polarização de tais 

citocomponentes ainda são desconhecidos. 

 

2.2 Proteínas PAR 

 

A polarização celular é um evento no qual existe uma distribuição assimétrica 

de citocomponentes, o que conferirá diferentes funções a diferentes tecidos 

(Rodriguez-Boulan et Nelson,1989).  

 

O envolvimento e importância do conjunto de proteínas PAR na polarização 

apico-basal celular já foi comprovada em vários modelos experimentais (revisto em 

Macara, 2004). As proteínas PAR tem sido associadas a eventos de polarização, 

sendo que seu papel foi estabelecido primeiramente no nematodo Caenorhabditis 

elegans e na mosca Drosophila melanogaster (Watts et al., 1996; Petrocnzki et 

Knoblich, 2001).  

 

Fig. 2 – Colocalização das proteínas 

intracelulares nas células do cristalino pré-
placóide (A) e do placóide do cristalino (B). 
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PAR-6, PAR-3 e a aPKC (Proteína quinase atípica) formam um complexo 

ternário que se co-localiza na região apical de células epiteliais polarizadas 

(Yamanaka et al, 2001). No contexto de vertebrados, sabe-se que alterações na 

expressão de PAR-6 em células MDCK impedem a formação do complexo apical e 

afeta à distribuição de junções oclusivas (Yamanaka et al., 2001).  

 

Dados anteriores do nosso laboratório demonstraram que a proteína PAR-6 

assim como os outros componentes do complexo (PAR-3 e aPKC) estão presentes 

na região apical das células do ectoderma, e se mantêm durante o alongamento 

celular durante a formação do placóide. Isso sugere que o complexo PAR pode ser 

um regulador da polarização de citocomponentes envolvidos no alongamento e 

invaginação do placóide.  

 

O PAR-6 tem três domínios altamente conservados: O PB1, domínio de 

interação com aPKC, o domínio Semi-CRIB de associação com GTPases e o 

domínio PDZ de interação com PAR3 (Fig. 3) (revisto em Assémat et al.,2008; 

Macara, 2004. Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR-6 interage com aPKC através da sua região (domínio PB1) formando um 

complexo com ação quinásica. Um dos substratos deste complexo é o PAR-3, que 

estabelece junções apicais quando fosforilado (Hirose et al., 2002). 

Fig. 3 – Domínios de PAR-6. Domínio de ligação ao aPKC (PB1) (em destaque), domínio de ligação 

ao Cdc42 (Semi-CRIB) e domínio de ligação ao PAR-3 (PDZ). (modificada de Macara, 2004). 
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Nossa hipótese era de que a superexpressão do domínio PB1 de PAR-6 se 

ligaria ao aPKC endógeno impedindo a formação do complexo PAR-3/PAR-6/aPKC. 

Portanto, se o complexo tivesse papel importante na segregação de actina para a 

região do placóide, a inibição da formação do complexo, através da superexpressão 

do domínio PB1, iria alterar a segregação apical de actina com o alongamento do 

placóide. 

 

3 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto foi analisar o papel do domínio PB1(PAR6) na 

segregação apical de actina filamentosa, e posterior analise do fenótipo nas células 

do ectoderma pré-placoidal, placoidal e invaginando após superexpressão do 

domínio PB1. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Subclonagem do domínio PB1 

 

O domínio PB1 da proteína de polarização PAR-6 fusionado a Myc foi 

amplificado por PCR pela doutorando Maraysa Melo. A fusão com o domínio Myc 

permite detecção do domínio PB1 por imunofluorescência. O inserto foi clivado do 

plasmídeo PGEMT inserido no plasmídeo de expressão pMES utilizando uma 

reação de ligação. Este plasmídeo também contém a proteína verde fluorescente 

(GFP). O plasmídeo resultante foi pMES-Myc::PAR-6(PB1). O plasmídeo foi 

incorporado a bactérias competentes por transformação com choque térmico. 

Posteriormente as colônias foram coletadas, o plasmídeo foi extraído para utilização 

na eletroporação.  

 

4.2  Eletroporação, coleta, inclusão e criocorte 

 

O plasmídeo contendo o domínio PB1 foi eletroporado em embriões em 

estágios entre HH9 e HH10. O plasmídeo de concentração aproximada 2 μg/μl foi 
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injetado próximo ao olho direito do embrião no momento da descarga elétrica. O 

choque também abre poros transitórios na bicamada lipídica da célula favorecendo a 

penetração do plasmídeo. Os embriões eletroporados foram reincubados por cerca 

de 24h. A eficácia da eletroporação foi observada através da expressão de GFP no 

ectoderma dos embriões com a utilização do Stereo microscópio que é acoplado à 

luz fluorescente. Os embriões positivos foram coletados, fixados, embebidos em 

Sacarose 20%, depois em OCT-Sacarose 20% (proporção de 1:1) e incluídos em 

solução OCT-Sacarose 20% (proporção de 1:1). Posteriormente os embriões foram 

cortados no criostato a uma espessura de 10 μm e coletados em lâminas 

gelatinizadas. 

 

4.3 Imunofluorescência 

 

Os cortes em lâminas foram fixados. Os cortes foram bloqueados em solução de 

bloqueio (NGS 3% e BSA 0,1% em PBST 1X). Para detecção das células 

transfectadas com Myc::PAR-6(PB1) foi feita imunoflorescência utilizando-se o 

anticorpo primário de camundongo ou de coelho anti-myc e com anticorpo 

secundário Alexa 488 anti-camundongo ou anti-coelho. Para detecção e análise de 

actina as lâminas também foram incubadas com Faloidina TRITC (vermelha). Para 

ajudar na identificação das células do tecido as lâminas também foram incubadas 

com corante para núcleos DAPI. Para analise foram utilizados métodos de 

microscopia de fluorescência convencional ou microscopia de fluorescência de 

varredura a laser. 

 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Este projeto foi desenvolvido no laboratório do departamento de Biologia Celular 

e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo, financiado pela FAPESP. 

 

 Inicialmente o projeto foi desenvolvido em três etapas principais: Subclonagem 

do domínio PB1 e inserção do domínio em plasmídeo de expressão; Transfecção do 
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DNA através de eletroporação no ectoderma pré-placoidal do embrião; e por fim 

análise do fenótipo, análise através de microscopia associada à imunofluorescência 

e marcação para actina (descrito na Metodologia). A eletroporação permite a 

transfecção do DNA de maneira disseminada dentro da célula, portanto, visando 

melhorar a possível interação entre o domínio PB1 transfectado e o complexo PAR 

localizado na região apical da célula foi acrescentado à etapa de eletroporação a 

utilização do plasmídeo VSVG::Myc::PB1 (cedido pela doutorando Maraysa Melo). O 

epítopo VSVG é uma proteína viral com capacidade de endereçamento de proteínas 

exógenas para a região apical de células epiteliais. Acrescentando o epítopo VSVG 

esperava-se conseguir aumentar as chances de interação entre complexo PAR e o 

domínio PB1 superexpresso. Após a eletroporação de ambos os plasmídeos 

(Myc::PB1 e VSVG::Myc::PB1) foi realizada a análise macroscópica no embrião, em 

relação a formação do placóide do cristalino e microscópica para analisar o fenótipo 

da actina.  

 

6 RESULTADOS 

 

As células eletroporadas com o plasmídeo de Myc::PAR-6(PB1) não 

apresentaram alteração na segregação e polarização apical de actina (Fig. 4C, 

ponta de seta). E, além disso, não houve interferência no alongamento das 

células do placóide do cristalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Imunofluorescência do placóide do cristalino eletroporado com MYC-PB1. (A) corante fluorescente 

DAPI para nucleos; (B) MYC marcado por Alexa 488; (C) Actina marcada por faloidina; (D) Sobreposição. 
Setas indicam o início e final do placóide; Cabeça de seta indica actina apical. 
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A análise de estágios mais avançados do desenvolvimento também mostrou 

que a superexpressão do domínio PB1 (Fig. 5B) também não foi capaz de 

interferir na posterior invaginação do placóide. Esses dados sugerem que a 

superexpressão do domínio PB1 não é capaz de interferir na polimerização e 

polarização de actina filamentosa em células do placóide ectodérmico de embrião 

de Gallus gallus. 

 

 

A. 

 

 

As células transfectadas com VSVG::Myc::PAR-6(PB1) (Fig. 6A-B, setas) 

também não tiveram alteração na polarização apical de actina (Fig. 6A-B, cabeça 

de seta) e não houve interferência no alongamento das células do ectoderma 

para formação do placóide. Além disso, foi observado também que o domínio 

PB1 fusionado a VSVG não foi endereçado à região apical como esperado, 

sugerindo que o VSVG não tenha sido funcional para endereçamento do domínio 

PB1. 

 

 

Fig. 5 - Imunofluorescência do placóide do cristalino invaginando, eletroporado com MYC-PB1. (A) Corante 

fluorescente DAPI para nucleos; (B) MYC marcado por Alexa 488; (C) Actina marcada por faloidina; (D) 
Sobreposição. Setas indicam o início e final do placóide; Cabeça de seta indica uma célula com 
superexpressão de Myc::PAR-6(PB1). 

Fig. 6 - Imagem de microscopia confocal. (A) Placóide do cristalino; (B) Placóide invaginando. Setas indicam 
células transfectadas com o VSVG::Myc::PAR-6(PB1). Cabeça de seta indica actina apical. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desse projeto demonstraram que a superexpressão do domínio 

PB1 da proteína de polarização PAR-6 não gerou fenótipos em relação à 

polarização apical de actina, não impediu o alongamento das células do 

ectoderma e nem a posterior invaginação do placóide. Portanto os resultados 

sugerem que no contexto do placóide o domínio PB1 ou a proteína PAR-6 não 

tem papel na polarização apical de actina filamentosa. 

 

Entretanto, é possível que a concentração apical do domínio PB1 tenha sido 

insuficiente para interferir completamente na interação PAR-6:aPKC e 

consequentemente na polarização apical de actina. O complexo PAR, localizado 

na região subapical das células epiteliais, tanto em invertebrados quanto em 

vertebrados desempenha um papel importante no estabelecimento de polaridade 

celular (Yamanaka et al, 2003). Caso o complexo PAR pré-existente na região 

apical das células cúbicas do ectoderma pré-placoidal seja extremamente 

estável, a adição do domínio PB1 não seria suficiente para romper a interação 

dos elementos do complexo. Nesse caso, a integridade do complexo PAR nas 

células do ectoderma pode não ter sido alterada e a polarização apical de actina 

foi mantida durante o desenvolvimento. 

 

Outra hipótese é a de que o domínio PB1 não é um dominante-negativo eficaz 

para PAR-6. Ou seja, nesse caso a estratégia de inibir um possível efeito de 

PAR-6 na polarização apical de actina através da superexpressão de um domínio 

restrito não é o mais adequado. Uma alternativa seria a superexpressão de PAR-

6 contendo mutação pontual ou restrita na região do domínio PB1 de PAR-6.  
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