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RESUMO 

 

O retinoblastoma é o tumor maligno intraocular infantil mais comum, que acomete 

células da retina, levando a cegueira. O sistema endocanabinoide já foi mostrado como 

um sistema neuromodulatório muito promissor no tratamento de tumores. Logo, 

estabelecer uma relação modulando o mesmo poderia interferir no prognóstico do 

retinoblastoma. Este sistema é composto principalmente pelos dois receptores clássicos, 

o receptor canabinoide tipo 1 e 2 (rCB1 e rCB2), seus ligantes endógenos, anandamida 

(AEA) e o 2-araquidonoil glicerol (2-AG), suas enzimas de síntese fosfolipase D (PLD) 

e DAG-lipase (DAGL) e por fim, suas enzimas de degradação amido hidrolase de ácidos 

graxos (FAAH) e monoacilglicerol lipase (MAGL). A superfamília de receptores de 

potenciais transitório (TRPs) está intimamente relacionada ao sistema canabinoide, 

especificamente o receptor de potencial transitório anquirina tipo 1 (TRPA1) um canal 

catiônico não seletivo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a presença dos 

receptores CB1, CB2, TRPA1 e a enzima FAAH em cultura de células da linhagem Y79 

de retinoblastoma humano. As células Y79 foram cultivadas em garrafas de 25 cm2 em 

meio RPMI 1640 suplementado com 10% soro fetal bovino, 1% L-glutamina, 100 U/ml 

penicilina e 100 µg/mL estreptomicina à 37ºC em uma atmosfera com 5% CO2. As células 

foram mantidas em suspensão com a concentração máxima de 2x106 células/ mL. 

Verificamos uma intensa marcação por imunofluorescência para os receptores CB1, CB2 

e TRPA1, localizados na região peri-citoplasmática das células Y79. Entretanto, não 

conseguimos detectar a enzima FAAH. Para confirmar estas expressões foi realizado o 

western blot, resultando na presença de todos os componentes supracitados. A 

caracterização dos componentes do sistema canabinoide nesta linhagem de células de 

retinoblastoma possibilita maiores estudos sobre o tema, permitindo também estabelecer 

uma possível intervenção terapêutica futuramente. 

Palavras-chave: Tumor; Retina, receptor CB1, receptor CB2, receptor TRPA1, FAAH.  

Suporte financeiro: Capes, FAPERJ, CNPq e Proppi-UFF.  
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ABSTRACT 

 

Retinoblastoma is the most common childhood intraocular malignancy, which affect 

retinal cells leading to blindness. Endocannabinoid system has already been shown as a 

very promising neuromodulatory system for the treatment of tumors. Therefore, 

establishing a relationship to modulating it could interfere with prognosis of 

retinoblastoma. This system is composed mainly by two classical receptors, cannabinoid 

receptor type 1 and 2 (CB1R and CB2R), its endogenous ligands anandamide (AEA) and 

2-arachidonoyl glycerol (2-AG), its synthesis’ enzymes, phospholipase D (PLD) and 

DAG-lipase (DAGL) and, finally, their degradation enzymes, fatty acid amide hydrolase 

(FAAH) and monoacylglycerol lipase (MAGL). The superfamily of transient potentials 

receptors (TRPs) is closely related to cannabinoid system, specifically transient potential 

receptor ankyrin type 1 (TRPA1) a non-selective cation channel. Therefore, the objective 

of this study was to evaluate the presence of CB1, CB2, TRPA1 receptors and FAAH 

enzyme in human retinoblastoma cell lineage Y79. Y79 cells were grown in 25 cm2 

bottles in RPMI 1640 medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 1% L-

glutamine, 100 U / ml penicillin and 100 μg / ml streptomycin at 37º. C in a 5% CO2 

atmosphere. Cells were maintained in suspension with the maximum concentration of 

2x106 cells / ml. The cells were processed for protein extraction for further western 

blotting and also for we found an intense labeling by immunofluorescence for CB1, CB2 

and TRPA1 receptors, located in the peri-cytoplasmic region of Y79 cells. However, we 

could not detect FAAH enzyme.  To confirm these results, western blotting was 

performed, resulting in confirmation of the presence of all the above components. The 

characterization of cannabinoid system components in this lineage of retinoblastoma cells 

allows further studies on the subject, allowing also to establish a possible therapeutic 

intervention in the future. 

Keywords: Tumor; Retina, CB1 receptor, CB2 receptor, TRPA1 receptor, FAAH.  

Financial support: Capes, FAPERJ, CNPq and Proppi-UFF.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tumor se define por uma massa tecidual anormal, gerada pelo crescimento 

desordenado de células ou quando elas não seguem seu curso de morte programada, que, 

por sua vez, podem invadir tecidos e órgãos. Os tumores, também chamados de 

neoplasias, podem ser benignos ou malignos (câncer). No câncer, esse crescimento ocorre 

de forma anormal, pois, a divisão celular é acelerada quando comparada a divisão das 

células saudáveis, e essas células perdem a capacidade de se diferenciar e seguir a morte 

programada. Segundo a definição dada pela National Cancer Institute, essas células se 

tornam muito agressivas ao organismo, pois podem espalhar-se para outras regiões do 

corpo, configurando um quadro de metástase (NCI, 2018). 

No Brasil, o câncer representa a principal causa de morte, por doença, entre 

crianças e adolescentes. Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer José 

Alencar Gomes da Silva) estima-se que, em 2018, haja uma incidência de 12.500 novos 

casos dentro dessa faixa etária. Ainda de acordo com informações provenientes do mesmo 

instituto, os tumores que mais afetam crianças e adolescentes são os do sistema nervoso 

central (SNC) (INCA, 2018). 

Dentre os tumores que acometem o SNC, um deles afeta uma região específica do 

globo ocular, a retina. O tumor pode ser benigno, sendo chamado de Retinoma, ou 

maligno, sendo chamado de retinoblastoma, sendo este o tumor intraocular primário mais 

comum da infância (RODRIGUEZ-GALINDO; ORBACH; VANDERVEEN, 2015). 

Diagnóstico e tratamento precoce de tumores do SNC tem sido alvo de muitos 

estudos. Alguns desses estudos mostram o sistema endocanabinoide como uma 

promissora opção de tratamento para uma ampla variedade de doenças no SNC, em 

especial o câncer. A modulação deste sistema tem demonstrado efeitos 

antitumorigênicos, como por exemplo, a diminuição da proliferação celular e aumento da 

apoptose, (SCHWARZ; RAMER; HINZ, 2018). Estudos mostram que, além de seus 

conhecidos efeitos paliativos em alguns sintomas associados ao tratamento do câncer, os 

canabinoides podem reduzir o crescimento tumoral em células de hepatocarcinoma 

humano (POURKHALILI e cols., 2013). Para isso, modulam-se as principais vias de 

sinalização ligadas ao controle da proliferação e sobrevivência de 
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células cancerígenas. Além disso, os canabinoides foram capazes de inibir a angiogênese 

e a proliferação celular em diferentes tipos de tumores, como glioma, carcinoma da pele, 

linfoma, leucemia e câncer de pulmão (BIFULCO e cols., 2006; BLÁZQUEZ e cols., 

2003; RAMER e cols., 2014). 

 

1.1 O GLOBO OCULAR 

 

O globo ocular humano (Figura 1) tem cerca de 69-85 mm de circunferência, 

sendo formado por três camadas principais. A camada mais externa, que fornece suporte 

estrutural e proteção ao olho, é constituída pela esclera e córnea; a camada intermediária, 

responsável pela vascularização do olho, consiste na coroide, corpo ciliar e íris; e a 

camada interna, constituída pela retina e o epitélio pigmentado, responsável pela 

conversão do estímulo luminoso em estímulo eletroquímico (JOHNSON, 1995; VELERI 

et al., 2015).  

Além dessas camadas que compõem o globo, este também possui o cristalino; o 

humor aquoso, localizado entre a córnea e o cristalino; e o humor vítreo, localizado entre 

o cristalino e a retina. Juntos, a córnea, o cristalino, o humor vítreo e o humor aquoso 

compõem um rico sistema de lentes que, em situações normais, realizam a reflexão e a 

passagem da luz. Curiosamente, todos esses elementos foram descritos por um filósofo, 

que também era médico, em um artigo pioneiro do século XVIII ( MARTÍNEZ, 1788; 

SAMPEDRO; BARBÓN, 2010). 

Figura 1. Estruturas oculares e sua localização anatômica. Ilustração dos tecidos que formam 

o olho, com o foco maior para a retina (amarelo). É possível observar a camada mais externa, 
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formada pela córnea (branco anterior) e pela esclera (branco posterior), camada intermediária, 

formada pela coroide (vermelho), músculo ciliar (rosa) e íris (marrom) e a mais interna, formada 

pela retina (amarelo). Modificada de VELERI e cols., 2015. 

O processamento da visão começa pela passagem da luz pela córnea, 

atravessando, sucessivamente, a câmara anterior, preenchida com humor aquoso; a 

abertura pupilar e o cristalino. Por fim, a luz atravessa o humor vítreo, chegando na retina, 

que transmitirá o estímulo visual ao cérebro através do nervo óptico (KELS; 

GRZYBOWSKI; GRANT-KELS, 2015).  

 

1.1.2 RETINA 

 

A retina é responsável pelo processamento do estímulo luminoso em estímulo 

eletroquímico, e é composta por três tipos de células gliais e seis tipos de neurônios. As 

glias que permeiam esse tecido nervoso são a microglia, glia de Müller e os astrócitos 

(HOON e cols., 2014). Já os diversos tipos de neurônios nessa região localizados são 

conhecidos como as células ganglionares, células amácrinas, células bipolares, células 

horizontais, fotorreceptores do tipo cone e fotorreceptores do tipo bastonete. Todas essas 

células que compõem a retina se distribuem em três camadas nucleares, intercaladas por 

duas camadas plexiformes e se organizam (região mais profunda para a mais superficial) 

na seguinte sequência: a camada de células ganglionares (CCG), camada plexiforme 

interna (CPI), camada nuclear interna (CNI), camada plexiforme externa (CPE) e camada 

nuclear externa (CNE) (Figura 2) (KELS; GRZYBOWSKI; GRANT-KELS, 2015; 

VECINO e cols., 2015). 
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Figura 2. Ilustração da retina de um vertebrado adulto. As células da retina organizadas nas 

respectivas camadas. Na camada nuclear externa (CNE) encontram-se os corpos celulares dos 

fotorreceptores do tipo cone e bastonete (marrom), na camada nuclear interna estão os corpos das 

células bipolares (rosa),  das células horizontais (roxo), das células amácrinas (amarelo), das 

micróglias (vinho), astrócitos (verde) e os corpos celulares da glias de Müller, que estendem seus 

prolongamentos por toda retina (azul). Já na camada de células ganglionares, temos os corpos 

celulares das ganglionares (bege) e dos astrócitos. Neste esquema ainda podemos visualizar o 

tecido conjuntivo frouxo altamente vascularizado (coroide), o epitélio pigmentado da retina 

(EPR), os segmentos externos de fotorreceptores (SEF), camada de fibras nervosas (CFN) que 

irão formar o nervo óptico (NO) e a presença de vasos sanguíneos (VS). Esquema modificado 

VECINO e cols., 2015. 
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1.2 RETINOBLASTOMA 

 

O retinoblastoma é um tumor retiniano que se desenvolve após alterações 

genéticas ou epigenéticas, levando a uma proliferação descontrolada das células 

retinianas (ZHANG e cols., 2012; MCEVOY; DYER, 2015). Sua origem celular é 

incerta, visto que, existem indícios que apontam para essa origem nas células do tipo 

cones e/ou suas precursoras em humanos (XU e cols., 2014), entretanto, em camundongos 

os interneurônios horizontais parecem estar envolvidos nessa tumorogênese (AJIOKA e 

cols., 2007). 

Dentre os tipos de cânceres pediátricos, o retinoblastoma é menos frequente, tendo 

uma incidência constante, no mundo inteiro, de 1:15.000 –1:20,000 nascidos vivos 

(FABIAN e cols., 2018). Majoritariamente, é uma doença que acomete lactentes e 

crianças pequenas, com 95% dos casos ocorrendo antes dos 5 anos de idade (INCA, 

2017).  

Esse câncer se manifesta com caráter unilateral (manifestação do tumor em apenas 

um dos olhos) em 75% dos pacientes, com um pico mediano de 2 a 3 anos. Pacientes com 

retinoblastoma unilateral raramente passam a apresentar a doença com caráter bilateral 

(tumor em ambos os olhos), com exceção de pacientes muito jovens. Os casos bilaterais 

têm uma idade média de início 9 meses antes do que os casos unilaterais. A incidência de 

retinoblastoma trilateral (forma hereditária de retinoblastoma associada a um tumor 

intracraniano) em pacientes com retinoblastoma hereditário é de 3,5% (DIMARAS; 

CORSON, 2018; ORTIZ; DUNKEL, 2016). 

Não existem predisposições raciais ou de gênero estabelecidas, entretanto, dos 

casos avançados relatados, 11% residem em países de renda alta, 69% em renda média e 

20% em países de baixa renda (DIMARAS e cols., 2015). Essa diferença poderia se 

justificar pelas maiores opções de tratamento nos países de alta renda, que evitam que o 

quadro da doença avance. O retinoblastoma, em países de baixa renda, está associado à 

baixa sobrevivência do paciente (~ 30%) (DEAN e cols., 2014; GICHIGO e cols., 2015) 

em comparação com os países de alta renda, como o Canadá (> 95%), conforme dados 

da NRbS Canadian Guidelines for Care, lançado em 2009, visto que, a maioria dos 

centros de tratamento do retinoblastoma está em países de renda média e alta (Figura 3A). 
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Como exemplo, temos o Brasil, país em desenvolvimento, com apenas três centros de 

tratamento, para sua grande extensão territorial e vasta população (Figura 3B). Além 

disso, essa baixa sobrevivência se deve ao diagnóstico tardio, a dificuldade em acessar 

cuidados de saúde específicos do retinoblastoma e questões socioeconômicas que levam 

a um entendimento precário sobre o curso e gravidade da doença, podendo levar a recusa 

familiar de remover o olho afetado (enucleação) e o abandono da terapia (DIMARAS e 

cols., 2015; ORTIZ; DUNKEL, 2016). 

Figura 3. Distribuição dos centros de tratamento de retinoblastoma e incidência relativa dos 

pacientes. A – Distribuição global do retinoblastoma; B – Distribuição brasileira dos centros de 

tratamento para retinoblastoma. A maioria dos pacientes reside em países de renda baixa e média, 

A 

B 
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enquanto a maioria dos centros de tratamento de retinoblastoma está em países de alta renda. 

Modificada do site www.1rbw.org. 

Os sinais mais perceptíveis de pacientes com retinoblastoma são a inflamação, 

hifema – hemorragia em frente a íris, a leucocória (Figura 4A, seta branca)  - uma sombra 

branca visível através da pupila,  frequentemente identificada em fotos; e o estrabismo 

(LUO e cols., 2015). Como sinal tardio mais frequente no agravamento do tumor, temos 

a exoftalmia ou proptose ocular (olho exposto para fora da órbita; Figuras 4B-C). O 

retinoblastoma pode afetar um (unilateral) ou ambos os olhos (bilateral), e às vezes 

também as regiões pineal, paraselar ou supraselar, conhecido como retinoblastoma 

trilateral (Figura 4D), como já citado anteriormente (DIMARAS; CORSON, 2018).  

 

Figura 4. Manifestações clínicas do retinoblastoma. A. Leucocória (seta branca); B. 

Proptose maciça do olho direito; C. tomografia computadorizada (TC) mostrando uma massa 

orbital; D. tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial em TC (seta vermelha). Modificadas 

HONAVAR e cols., 2017; RODRIGUEZ-GALINDO e cols., 2015. 

O diagnóstico médico do retinoblastoma baseia-se nas características clínicas dos 

tumores visíveis nos olhos após a dilatação da pupila, no exame de fundo de olho (figura 

5A). A biópsia do retinoblastoma não é recomendada porque pode induzir a semeadura e 

disseminação do tumor em regiões extraoculares ao longo do trato da agulha (DAI e cols., 

2008; DIMARAS e cols., 2011). Devido a sua frequente calcificação, o retinoblastoma 

A 
B 

C D 

file:///C:/Users/Lufragel/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Downloads/www.1rbw.org
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também pode ser detectado por ultrassonografia (Figura 5B), exame de fundo de olho 

(Figura 5C) ou ressonância magnética (DIMARAS; CORSON, 2018). 

 

Figura 5. O uso das manifestações clínicas do retinoblastoma no diagnóstico. A. Imagem de 

exame de fundo de olho com achado sugestivo para retinoblastomas (seta amarela); B. Imagem 

de ultrassonografia revelando calcificação sugestiva para retinoblastoma; C. Imagem de exame 

de fundo de olho apresentando calcificações. Modificada DIMARAS e cols., 2015; DIMARAS; 

CORSON, 2018. 

 

O retinoma pode ter origem de duas formas: a partir de uma mutação hereditária, 

no gene RB1, seguida de uma única alteração somática ou a partir de duas mutações 

somáticas esporádicas. Se o retinoma sofrer outras mutações, se torna um retinoblastoma, 

tumor maligno (BENAVENTE; DYER, 2015; MCEVOY; DYER, 2015). Além das 

mutações conhecidas, há uma pequena fração dos casos de retinoblastoma que não possui 

mutações RB1 identificadas, onde o achado comum nesses casos foi a amplificação do 

MYCN, um gene que codifica um fator de transcrição do tipo bHLH (basic Helix-Loop-

Helix) mais frequentemente associado a tumores pediátricos do sistema nervoso 

periférico, como os neuroblastomas (Figura 6) (FELSHER, 2013; RUSHLOW e cols., 

2013). O gene MYCN é um membro da família Myc de oncogenes. Esses genes 

A B 

C 



9 
 

desempenham papéis importantes na regulação do crescimento, proliferação celular e 

apoptose. Quando mutados, os oncogenes têm o potencial da fazer células normais se 

tornarem cancerosas (NIH, 2018). 

 

Figura 6. Genética do retinoblastoma. As três origens genéticas do retinoblastoma: Hereditária, 

Esporádica e MYCN-Orientada. Sendo, M1 (mutação esporádica 1), M2 (mutação esporádica 2), 

M3 (mutação esporádica 3) e Mn (outras mutações). Modificada DIMARAS; CORSON, 2018. 

 

O ciclo celular é dividido em duas fases, sendo elas a intérfase (G1, S, G2) e a 

mitose (M) (BERTOLI e cols., 2015). O gene RB1, que codifica a proteína Rb (pRb), é 

um fator de transcrição de regulação negativa, que atua indiretamente na transição do 

ciclo celular, especificamente na transição da fase G1 para S (GIACINTI; GIORDANO, 

2006). A pRb hipofosforilada bloqueia fatores de transcrição de ligação ao DNA, como 

E2F. Em resposta a uma hiperfosforilação da pRb por cinases dependentes de ciclina 

estimulada por mitógenos (complexos ciclina-CDK), esse bloqueio se desfaz, pois a pRB 

agora hiperfosforilada, muda sua conformação liberando-se das interações com E2Fs, 

permitindo assim que esses fatores ativem a transcrição de genes que atuam no ciclo 

celular, tais como ciclinas do tipo A e E, que são necessárias principalmente para a 

progressão à fase S (Figura 7) (BIGGAR; STOREY, 2009; DIMARAS; CORSON, 2018).  
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Figura 7. Via Rb-E2F. Hiperfosforilação sequencial da proteína Rb por complexos de 

Ciclina D:CDK4/6 e Ciclina E:CDK2, respectivamente, causam mudanças 

conformacionais na estrutura de Rb e liberação de E2F. A liberação de E2F é necessária 

para a expressão dos genes das fase S. Modificada BIGGAR; STOREY, 2009. 

 

1.2.1 TRATAMENTO 

 

O tratamento do retinoblastoma é complexo e variado, em estágios avançados da 

doença, quando os olhos exibem características clínicas que indiquem ameaça de 

disseminação do tumor, como descolamento de retina (junto ao tumor), aumento do 

número de tumores intraoculares e disseminação para outras regiões oculares além da 

retina como o nervo óptico, a quimiocirurgia da artéria oftálmica e/ ou a retirada do órgão 

(enucleação) são os tratamentos mais indicados, frente ao risco de metástase, 

principalmente, para centros superiores do SNC (SHIELDS e cols., 2013; YANNUZZI e 

cols., 2015).   

Já em estágios iniciais da doença, a preservação dos olhos pode ocorrer pelo 

acometimento menos crítico, e neste caso, são mais comumente usadas as terapias focais 

(laser de coagulação, termoterapia e crioterapia), braquiterapia e/ou quimioterapia. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23873161
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Dentre as terapias focais, a termoterapia usa um laser de diodo pontual na região de 

pequenos tumores, com objetivo de aquecê-lo até a subcoagulação e, induzir assim, um 

efeito citotóxico (RAO; HONAVAR, 2017). A terapia de laser visa coagular o sangue e 

interromper o fornecimento sanguíneo do tumor, de forma pontual. Já a crioterapia, 

indicada para o tratamento de tumores pequenos, envolve um cryoprobe (instrumento 

para aplicação de nitrogênio líquido) que é usado diretamente na superfície externa da 

esclera, adjacente ao tumor.(MENDOZA; GROSSNIKLAUS, 2016; RODRIGUEZ-

GALINDO e cols., 2007). 

A braquiterapia, mais utilizada como tratamento adjuvante, consiste numa 

radioterapia direcionada ao alvo que age por induzir danos no DNA e morte celular, por 

meio de material radioativo administrado na esclera sobre o tumor e pode ser usada em 

tumores de tamanho médio (FRANCIS e cols., 2013; RODRIGUEZ-GALINDO e cols., 

2007), funcionando Como outra opção de tratamento, temos a radiação do feixe externo, 

no entanto, esse tratamento é evitado pelo risco de um câncer secundário (HONAVAR e 

cols., 2017). 

Quando nos referimos a quimioterapia, esta pode ser sistêmica, intra-arterial e/ ou 

intravítrea. O tratamento para retinoblastoma que se estendeu para além do globo ocular 

geralmente envolve quimioterapia administrada de forma sistêmica e intratecal, seguida 

de quimioterapia de alta dose e transplante de células-tronco autólogas visando a 

regeneração tecidual (CASELLI e cols., 2014). Os tratamentos cirúrgicos em casos de 

metástase, ainda são pouco explorados, visto que a ressecção completa do tumor é difícil 

devido à localização das metástases intracranianas (DIMARAS; CORSON, 2018; 

FABIAN e cols., 2018). 

Cabe ressaltar que, apesar da diversidade de tratamentos para o tumor retiniano, 

sua continuidade por parte dos pacientes, se torna difícil, vistos seus efeitos colaterais e 

disponibilidade dos tratamentos diversificados. Assim sendo, a enucleação permanece 

como um consistente método de tratamento para evitar agravamentos da doença, 

principalmente em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, uma vez que o 

diagnóstico tardio e progressão avançada do câncer são comuns (MEHTA e cols., 2011). 

Em contrapartida, estudos tem demonstrado uma boa resposta quanto a enucleação e 

implantação da prótese ocular (PO) para a reabilitação dos aspectos anatômicos, estéticos, 

pessoais e interpessoais em idades precoces, como ocorre no retinoblastoma. Entretanto, 
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esses mesmos estudos mostram que o processo ainda é bastante expressivo em sua forma 

negativa, e debilitante por um período, podendo até tornar-se traumático (VOLPINI, 

2003). Dessa forma, faz-se necessário estudos para alternativas de tratamentos menos 

invasivos e agressivos. 

 

1.3 O SISTEMA ENDOCANABINOIDE 

 

Presente em todo o corpo, esses sistema está envolvido em vários mecanismos 

fisiológicos, bem como em condições patológicas (GIACOPPO e cols., 2014; GLODDE 

e cols., 2015). Conhecido como um sistema neuromodulatório complexo, influencia 

diretamente no funcionamento da neurobiologia do SNC (MECHOULAM; PARKER, 

2013). 

Em foco nas pesquisas recentes, o sistema endocanabinoide (eCB) já mostrou se 

relacionar com sistema imunológico, como um potencial anti-inflamatório 

(CROXFORD; YAMAMURA, 2005), endócrino (GANON-ELAZAR; AKIRAV, 2012) 

e até cardiovascular (KARCH, 2006). Ainda, de forma promissora, sua relação com os 

tumores está sendo estabelecida. Em mamíferos, a modulação deste sistema tem 

demonstrado alterar as principais vias de sinalização celular envolvidas no crescimento, 

invasão e metástase das células cancerígenas (BIFULCO e cols., 2006).  

Mais especificamente, no sistema nervoso este sistema está composto por diversos 

elementos como receptores, agonistas e enzimas (Figura 8). Como principais 

componentes deste sistema estão seus ligantes endógenos clássicos, denominados 

endocanabinoides, a Araquidonoil etanolamida ou Anandamida (AEA) e o 2-araquidonoil 

glicerol (2-AG). Os endocanabinoides são lipídios bioativos, que possuem uma gama de 

atividades mediadas por seus receptores, como veremos adiante. Esses ligantes são 

sintetizados em concordância com a demanda de consumo, e se acreditava que como 

neuromoduladores sua síntese se dava somente pelas células pós-sinápticas, 

desempenhando uma função retrógada. Contudo, já foi visto que sua ação também pode 

ser autócrina e sua síntese também ocorrer nas células pré-sinápticas (BACCI; 

HUGUENARD; PRINCE, 2004; LIGRESTI; DE PETROCELLIS; DI MARZO, 2016). 

Suas sínteses ocorrem através da metabolização dos fosfolipídios de membrana por 
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fosfolipases cálcio-dependentes (Figura 8). O precursor da AEA, a N-araquidonoil 

fosfatidiletanolamina (NAPE) é hidrolisada por uma fosfolipase D para sua síntese. Já a 

síntese de 2-AG é produto da hidrólise de diacilgliceróis (DAGs) por duas isoformas da 

DAG-lipase, a DAGL𝛼 e a DAGL𝛽 (BOUCHARD e cols., 2016; HERMANSON; 

MARNETT, 2011; SCHWITZER e cols., 2016). 

Ainda sobre os ligantes temos os canabinoides exógenos, também conhecidos 

como fitocanabinoides e os sintéticos. Dentre eles os mais relevantes são o Δ9 -

tetraidrocanabinol (THC) (o mais abundante e responsável pelos efeitos psicoativos desta 

planta da Cannabis sativa) e o Canabidiol (CBD), menos abundante. Eles possuem alta 

lipossolubilidade e são responsáveis por ativar receptores endocanabinoides e TRPs, 

interagindo assim com o sistema endocanabinoide, desencadeando múltiplos efeitos pra 

célula (FRAGUAS‐SÁNCHEZ; FERNÁNDEZ-CARBALLIDO; TORRES-SUÁREZ, 

2014; LIGRESTI; DE PETROCELLIS; DI MARZO, 2016). 

Como receptores temos dois, considerados clássicos: o receptor canabinoide do 

tipo 1 (CB1) e o receptor canabinoide do tipo 2 (CB2). Eles são receptores acoplados à 

proteína G, que possuem 7 domínios transmembranares e geralmente acoplados a G i/o, 

que reduzem os níveis de AMPc intracelular (DI MARZO; PISCITELLI, 2015). Isso pode 

levar, dentre outras coisas, a uma redução do glutamato pré-sináptico e liberação de 

GABA (BOUCHARD e cols., 2016). A ativação do receptor CB1 gera a resposta 

analgésica dos endocanabinoides, bem como muitos outros efeitos, incluindo a 

locomoção e controle de temperatura (LIMA; MACHADO; COIMBRA, 2014; 

MATSUDA e cols., 1990). Já o CB2 está mais presente nos tecidos inflamatórios e medeia 

os efeitos anti-inflamatórios dos endocanabinoides e canabinoides (CROXFORD; 

YAMAMURA, 2005; HERMANSON; MARNETT, 2011; PETROSINO e cols., 2018).  

Uma superfamília de receptores que está intimamente relacionada, seja por seus 

receptores ou ligantes, ao sistema endocanabinoide, sendo alguns até reconhecidos como 

receptores canabinoides são os receptores de potenciais transientes (TRPs) (DI MARZO; 

PISCITELLI, 2015; RUPAREL e cols., 2011). Os TRPs são canais não-seletivos de 

cátions, dentre os quais muitos se relacionam a fisiologia sensorial, pois estão envolvidos 

com a detecção da dor, percepção do frio e na função da orelha interna. Curiosamente, 

estudos experimentais recentes sugeriram que esses canais podem desempenhar papéis 

determinantes na biologia dos tumores (PARK e cols., 2016). No entanto, a sua relevância 
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clínica e fisiopatologia no câncer permanecem pouco conhecidas. Especificamente, o 

receptor de potencial transiente anquirina tipo 1 (TRPA1) é um canal catiônico permeável 

ao cálcio que classicamente se ativa por ingredientes pungentes, como o wasabi 

(isotiocianatos), alicina (presente no alho), cinamaldeído (canela), metisalicilato (óleo de 

inverno), eugenol (cravo) e gengibre (gengibre) (LOUHIVUORI e cols., 2009). Também 

já foi demonstrado que alguns fitocanabinoides como canabidiol (CBD) e Delta (9) -

tetrahidrocanabinol (THC) funcionam como ligantes para esse receptor (DI MARZO; 

PISCITELLI, 2015; LIGRESTI; DE PETROCELLIS; DI MARZO, 2016), com isso 

geram efeitos, como por exemplo, neuroproteção em modelo de isquemia retiniana 

(ARAÚJO e cols., 2017) ou auxílio em processos inflamatórios, como a colite 

(ROMANO e cols., 2013). 

 

Figura 8.  Sistema endocanabinoide. O NAPE tem como precursor o ácido araquidônico, sua 

clivagem por uma fosfolipase D (NAPE-PLD) dá origem a anandamida. Já a diacilglicerol lipase, 

enzima da síntese de 2-AG, precisa de diacilglicerol para liberar 2-AG. A anandamida e o 2-AG 

ativam principalmente os receptores canabinoides (CB1, CB2). Existe também um transportador 

de membrana endocanabinoide (EMT) para permitir a entrada de anandamida na célula pré-

sináptica. A principal enzima na degradação da anandamida é a FAAH, enquanto a 2-AG é 

degradada por MAGL. Já os canabinoides THC e CBD, ativam o TRPA1. Modificado 

SCHICHO; STORR, 2014. 

 

Ainda existem as enzimas de degradação, que são responsáveis por regular o nível 

celular desses ligantes, sendo as principais a monoacilglicerol lipase (MAGL) que 
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degrada a Anandamida e o 2-AG; a ciclooxigenase-2 (COX-2) que degrada o 2-AG e a 

amido hidrolase de ácidos graxos (FAAH) que degradada AEA em ácido araquidônico e 

etanolamina (HERMANSON; MARNETT, 2011). Ainda sobre esta última, apesar de 

preferencialmente degradar AEA, não se pode considera-la especifica, pois já foi visto 

que a mesma também degrada 2-AG (UEDA et al., 2011). Essa enzima se apresenta 

preferencialmente ligada a membrana celular e devido sua ação de interromper a atividade 

biológica gerada pela AEA, sua modulação se mostra promissora para estratégias 

farmacológicas destinadas ao aumento de disponibilidade dos endocanabinoides 

(DAINESE et al., 2014). 

 

1.3.1 O SISTEMA ENDOCANABINOIDE NA RETINA HUMANA 

 

Os dois eCBs principais (AEA e 2-AG) estão presentes na retina de humanos 

(BOUCHARD e cols., 2016), onde o 2-AG é produzido na maior parte na retina, enquanto 

a AEA é produzida principalmente na íris (CHEN e cols., 2005). Mais especificamente, 

AEA e 2-AG são expressos na córnea, corpo ciliar, íris e coroide da espécie humana 

(SCHWITZER e cols., 2016). 

 A expressão do receptor CB1 foi detectada nas retinas de humanos, com marcação 

na camada plexiforme externa, camada plexiforme interna e camada de células 

ganglionares (BOUCHARD e cols., 2016; KOKONA e cols., 2016), além dos segmentos 

externos de células fotorreceptoras, camada nuclear interna, e células do epitélio 

pigmentado da retina (IRIBARNE e cols., 2008). Outros tecidos oculares humanos, como 

o corpo ciliar, a rede trabecular, o epitélio ciliar não pigmentado e no epitélio conjuntival, 

também demonstraram expressar os receptores CB1 (PORCELLA e cols., 2000).  

Já a distribuição do receptor CB2 na retina tem sido estudada de forma menos 

extensa do que o receptor CB1. Isso pode ser explicado, em parte, por esse receptor ser 

conhecido por muito tempo, por ter um padrão de expressão restrito a células imunes 

(SCHWITZER e cols., 2016). Entretanto, mais tarde, a expressão do receptor CB2 foi 

detectada em células do epitélio pigmentar humano (WEI; WANG; WANG, 2009). 

A FAAH, responsável majoritariamente pela degradação de AEA, está localizada 

na retina de camundongos, ratos e primatas (BOUSKILA e cols., 2012; HU e cols., 2010; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anandamide
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LOUHIVUORI e cols., 2009). Em 1999, Yazulla e colaboradores, foram pioneiros ao 

relatar sua expressão em células horizontais, células amácrinas dopaminérgicas, e em 

células ganglionares da retina de rato (YAZULLA e cols., 1999). Seguindo os estudos, 

para caracterizar a expressão da FAAH se confirmou mais tarde a expressão desta em 

fotorreceptores do tipo cone, células bipolares de cones e algumas células ganglionares 

na retina de ratos, além dos segmentos internos de fotorreceptores (BOUCHARD e cols., 

2016). Já em humanos, sua expressão foi detectada nas células do epitélio pigmentar da 

retina (WEI; WANG; WANG, 2009). 

Mais especificamente, o TRPA1 foi descrito em tecidos retinianos de pinto 

(ARAÚJO et al., 2017), em células do epitélio pigmentar da retina (MERGLER et cols., 

2014) e em tumor retiniano humano (MERGLER e cols., 2012). 

 

1.3.2 O SISTEMA ENDOCANABINOIDE E O CÂNCER 

 

Especificamente sobre o retinoblastoma e o sistema endocanabinoide, pouco se 

sabe. A linhagem celular Y79 foi a primeira estabelecida de retinoblastoma humano e, 

apesar de já passados 44 anos de sua “concepção” (BUSCH e cols., 2014), esta se mantem 

pouco explorada frente ao seu potencial experimental. Alguns componentes do sistema 

canabinoide, como os receptores CB1 e TRPA1, somente foram descritos na linhagem 

WERI-Rb1 (MERGLER e cols., 2012). Entretanto, pesquisas sobre o sistema 

endocanabinoide nos mais diversos tipos de tumores, estão cada vez mais frequentes. 

Também já se relatou a expressão dos receptores endocanabinoides em diversos 

tumores, suas apresentações podem sinalizar responsividade a tratamentos ou resistência, 

como acontece com o rCB1 em gliomas (CIAGLIA et al., 2015). Ainda, a expressão de 

rCB2 em células tumorais do melanoma permitiu sua modulação dando sinais de uma 

possível diminuição da migração celular (HASKÓ et al., 2014). 

Dentre os endocanabinoides, a anandamida já demonstrou efeitos antitumorais em 

linhagens de cânceres, como o adenocarcinoma de pulmão, através da inibição da enzima 

FAAH, sua principal enzima de degradação (RAVI et al., 2014). 
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O receptor TRPA1 também já foi demonstrado em tumores, como o de pulmão 

(DU et al., 2014). Assim como sua modulação apresenta efeitos anticancerígenos, 

Takahashi e colaborados, recentemente, mostraram que a inibição do TRPA1 suprime o 

crescimento tumoral em modelos de xenoenxerto de câncer de mama e pulmão, além de 

aumentar a quimiossensibilidade (TAKAHASHI et al., 2018). Já a expressão de TRPA1, 

vista em melanoma, traz a expectativa de proporcionar novos alvos terapêuticos, visto 

que, mudanças nas regulações dos canais permeáveis a Ca2+ podem contribuir para o 

início e progressão desta condição patológica (MERGLER et al., 2014). 

A determinação da presença desses receptores canabinoides nos mais variados 

tumores e seus diferentes níveis de expressão, possibilitou estudos sobre marcadores de 

prognósticos, responsividade a tratamentos, grau de malignidade e alvos moleculares de 

novas terapias farmacológicas (CIAGLIA et al., 2015). Além de permitir a modulação 

desse sistema, afim de inibir o crescimento tumoral e a progressão de vários tipos de 

cânceres, articulando as principais vias de sinalização celular envolvidas na, invasão e 

metástase das células cancerígenas.  
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2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

Em questões econômicas, os custos destinados mundialmente ao câncer têm 

crescido. Em 2015, segundo a OMS, o câncer foi a segunda principal causa de morte em 

todo o mundo, sendo uma em seis mortes causada por câncer. Esses dados são alarmantes 

e por si só, já justificam os estudos e as pesquisas que surgem sobre a doença. Dessa 

forma, faz-se necessário pesquisas de base para possibilitar novos conhecimentos sobre a 

fisiopatologia e desenvolvimento de tratamentos alternativos e mais efetivos para essa 

doença. Esse distúrbio pode se apresentar em diversos tecidos nos mais variados sistemas 

do organismo.  

Tendo em vista que o SNC pode ser identificado como o centro de comando de 

todas as atividades do nosso organismo, um distúrbio como o câncer nesse sistema pode 

afetar o organismo como um todo. Entretanto, por sua complexidade e acesso limitado, 

há dificuldade no desenvolvimento de pesquisas que envolvam o SNC e, como 

alternativa, muitos têm usado a retina como modelo para a elaboração desses estudos, já 

que possui a mesma origem embrionária do cérebro e é mais acessível, pois está numa 

região periférica do corpo. 

Sendo o retinoblastoma, o tumor maligno intraocular mais comum na infância, as 

medidas usadas para o seu cuidado nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos 

ainda são insatisfatórias e um dos seus tratamentos mais comuns permanece sendo a 

enucleação, trazendo consequências fisiológicas e psicológicas marcantes às crianças 

acometidas. No Brasil, grande parte dos diagnósticos do retinoblastoma ainda ocorre em 

estágios avançados da doença, resultando em uma redução considerável no tempo de 

sobrevivência geral e na taxa de preservação da visão, o que determina e justifica a 

importância do seu estudo, principalmente nesses países.  

Diante disso, visando alternativas de tratamento menos agressivas, o sistema 

endocanabinoide pode se mostrar promissor para estudos relacionados ao retinoblastoma. 

Hoje já se sabe que a expressão de componentes do sistema endocanabinoide difere em 

condições fisiológicas e patológicas, bem como nos diferentes estágios das doenças. 

Muitas pesquisas sinalizam que essas alterações de expressão podem estar relacionadas 

ao curso e a gravidade das doenças, e é por esse motivo que esse sistema se torna alvo 

potencial no controle da progressão do tumor.  

Entretanto, pouco se sabe ainda sobre o papel biológico do sistema 

endocanabinoide na fisiopatologia do câncer. As informações consolidadas são que o 
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sistema apresenta propriedades importantes, como o efeito anticancerígeno, que inclui a 

inibição da proliferação do câncer (HAMTIAUX e cols., 2011) (controlando o destino 

celular, para a sobrevivência ou morte), a angiogênese (SOLINAS e cols., 2012), a 

metástase (FARSANDAJ; GHAHREMANI; OSTAD, 2012), a quimiorresistência 

(HOLLAND; ALLEN; ARNOLD, 2008), a indução da apoptose (RAMER e cols., 2013), 

autofagia (VARA e cols., 2011) e vigilância imunológica tumoral (HAUSTEIN e cols., 

2014). Estudos recentes ainda sugerem uma hiperativação desse sistema nessa condição 

patológica (RAMER; HINZ, 2016), sendo assim, seu estudo relacionado ao câncer poder 

ser de grande valia. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar o sistema endocanabinoide em células da linhagem Y79 de 

retinoblastoma. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a presença do receptor CB1 em cultura de células da linhagem 

Y79 de retinoblastoma; 

 

• Caracterizar a presença do receptor CB2 em cultura de células da linhagem 

Y79 de retinoblastoma; 

 

• Caracterizar a presença do receptor TRPA1 em cultura de células da 

linhagem Y79 de retinoblastoma; 

 

• Caracterizar a presença da enzima de degradação de endocanabinoide, 

FAAH, em cultura de células da linhagem Y79 de retinoblastoma. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 MATERIAIS  

 

Anticorpo Policlonal do Receptor CB1 (C-Term) da Cayman Chemicals - 

Cat#10006590, hospedeiro coelho, criado contra a região intracelular C-terminal 

(aminoácidos 461-472) do receptor CB1 humano. O peptídeo utilizado para produzir este 

anticorpo não apresenta homologia com o receptor CB2. Pode ser utilizado em 

Imunofluorescência (IF) e Western Blot (WB). Com base na sequência de aminoácidos, 

o receptor CB1 tem um peso molecular de ~52.8 kDa.  

Anticorpo Policlonal do Receptor CB2 da Cayman Chemicals - Cat#101550, 

hospedeiro coelho, criado contra uma sequência (aminoácidos 20-33) entre o N-terminal 

e o primeiro domínio transmembranar da proteína do receptor CB2 humano. Os 

aminoácidos conservados entre os receptores CB1 e CB2 nesta região são mínimos, 

impedindo assim a reatividade cruzada deste anticorpo com o receptor CB1. Pode ser 

utilizado em Imunofluorescência e Western Blot. As bandas de ~45 kDa e 39-40 kDa são 

esperadas no imunoblot.  

Anticorpo Policlonal do TRPA1 da Abcam - Cat#ab58844, hospedeiro coelho, 

criado contra uma sequência correspondente aos aminoácidos de 1060-1075 do TRPA1 

de rato. Sua reatividade as espécies, indica o uso para estudo na espécie humana. Pode 

ser utilizado em Imunocitoquímica e Imunofluorescência . 

Anticorpo Policlonal da FAAH da Cayman Chemicals - Cat#101600, hospedeiro 

coelho, esse anticorpo foi criado contra a região C-terminal da FAAH de rato. A enzima 

purificada de rato tem peso molecular ~63kDa. A clonagem e caracterização de FAAH 

humana indica homologia altamente conservada com a sequência de rato, logo, seu uso 

para estudo na espécie humana é indicado. 

Garrafas de cultura (25 cm²) da Corning; meio RPMI 1640 enriquecido com  l-

glutamina e bicarbonato de sódio da Life Technologies/ Gibco  (ref#31800-014); soro 

fetal bovino (SFB) da Cultilab (cat#CFT011150); penicilina e estreptomicina (PE) da Life 

Technologies (cód#15070063); lâminas de vidro para microscópio da Deckgläser; 

lamínula da Deckgläser; poli-L-lisina da Sigma-Aldrich (ref#P2636); paraformaldeído da 

Sigma-Aldrich (ref#158127); Triton X-100 (cat#23472-9); albumina sérica bovina (BSA) 

da Sigma-Aldrich (ref#a7906); anticorpo secundário anti-coelho IgG, Alexa Fluor 568 da 

Invitrogen (cat#A-11011); anti-coelho IgG, Alexa Fluor 488 da Invitrogen (cat#A-
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11008); 4,6’-diamino-2-fenil-indol (DAPI) (cat# D9542); n-propil-galato da Sigma 

(ref#02370); tampão RIPA; Pierce Protease Inibitor Cocktail (cat#88660); dodecil 

sulfato de Na+ (SDS) da GE Healthcare (ref#17-1313-01); ditiotreitol (DTT) da Sigma-

Aldrich (ref#D5545); glicerol Sigma-Aldrich (#G6279), Tris da GE Healthcare 

(ref#171321) , azul de bromofenol da Sigma (ref#37021); padrão de peso molecular 

(Invitrogen cat# 10748010); poliacrilamida pela GE Healthcare (ref# 17130202); 

membrana para Blot de nitrocelulose produzida pela GE Healthcare (cat#10600003); 

Tween-20 da Sigma-Aldrich (ref#P7949)  ; vermelho de Ponceau da Sigma-Aldrich 

(ref#P3504)  Anticorpo secundário HRP Anti-coelho da Biorad (cat#1706515); ECL 

primer da GE Healthcare (#RPN2232). 

 

4.2 CULTURA DE CÉLULAS DE RETINOBLASTOMA 

 

Células de retinoblastoma humano da linhagem Y79 (Figura 9), primeira 

linhagem celular deste câncer estabelecida, em 1974, se caracteriza por crescimento em 

aglomerados soltos, em suspensão. Com a característica genéticas da deleção parcial do 

gene RB1 (BOOKSTEIN e cols., 1988; BUSCH e cols., 2014). 

A linhagem foi cultivada em garrafas de cultura com área de 25 cm² em meio 

RPMI 1640 enriquecido e com a adição ao volume total de 10% de SFB, 1 % L-glutamina 

(adicionado a cada 10 dias) e 2% de PE. As células foram mantidas em suspensão com a 

concentração máxima de 9x10⁵ células/ml (5 mL por garrafa) em estufa a 37ºC e 5% de 

CO2. O meio foi trocado duas vezes na semana, sempre preservando 1 mL do meio antigo 

e trocando-se 4 mL pelo meio novo.  

 

4.3 QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE CÉLULAS 

 

O número de células foi determinado usando a quantificação pela câmara de 

Neubauer. O meio contendo as células foi homogeneizado com a pipeta de 1000 µL (pelo 

menos 30 vezes) e em seguida com a pipeta de 200 µL (pelo menos 20 vezes). Adiante, 

foi depositado 10 µL do volume de células em um pequeno quadrado de papel filme, e 

mais 10 µL de azul de tripan. Homogeneizou-se por 30 vezes com a pipeta de 200 µL e 

recolheu-se 8 µL de solução para cada poço da câmara de Neubauer. Para determinar o 

valor de células por mL, foi usada a fórmula a seguir para cada quadrante da câmara e 

depois fez-se a média dos dois poços:  
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cels/mL = [nº de células totais/ 4 (nº de quadrantes)] x fator de diluição x 104 

 

sendo o nº de células, a contagem total das células em um poço da câmara; cada poço 

possui 4 quadrantes; o fator de diluição usado foi correspondente a 2. Por fim, 1 ml = 1 

cc, 1 cc = 10 x 10 x 10 mm = 1.000 mm3, na câmara de Neubauer obtemos o número de 

celular por 0,1 mm3 , então devemos multiplicar por 10, portanto 10 x 1.000 = 10.000 ou 

104. 

 

 

Figura 9. Cultura de células da linhagem Y79 (retinoblastoma humano). Células em 

suspensão na cultura, com arranjo em cachos (seta branca) e poucos resquícios de morte celular 

(debri). Aumento de 40 x. 

 

4.4 IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

As células foram retiradas da cultura (1,2 mL para a produção de 6 lâminas com 

dois “poços” de células cada.) em um falcon de 15 mL. Em seguida, homogeneizadas, 

pelo menos 20 vezes, com a pipeta de 1000 µL e depositadas no volume de 100 µL em 

cada metade da lâmina de vidro para microscópio (dois “poços” de células por lâmina). 

Então foram aderidas nestas lâminas, tratadas previamente com poli-L-lisina, por 30 min 

à 37ºC, após foram fixadas com paraformaldeído 4% por 15 min e lavadas com tampão 

fosfato 0,1 M por 5 minutos, em três repetições para em seguida serem armazenadas em 

freezer.  

Para a técnica de imunofluorescência, as lâminas com as células Y79 foram 

incubadas com Triton X-100 0,5% (pH 7,4) diluído em PBS por 5 minutos, a fim de 
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permeabilizar a membrana celular, o excesso foi removido e as lâminas foram lavadas 

com PBS 10 mM, 2 vezes por 5 minutos. Em seguida, as lâminas passaram pelo bloqueio 

antigênico contra os sítios inespecíficos, realizado com BSA 1% diluída em PBS 1x 

durante 30 minutos. Todas essas etapas ocorreram em temperatura ambiente. Após a 

retirada do BSA 1%, as células foram incubadas overnight com os anticorpos primários, 

diluídos em BSA 1%, anti-CB1 [1:50], anti-CB2 [1:50], anti-TRPA1 [1:1000] à 37ºc ou 

anti-FAAH [1:25], a temperatura ambiente. 

No dia seguinte foram feitas duas lavagens de 5 minutos com PBS 1x e, em 

seguida, aplicado em todas a lâminas, o anticorpo secundário fluorescente anti-coelho 

vermelho diluído em BSA 1% na proporção 1:200 por 2 horas à temperatura ambiente. 

Após a incubação, o anticorpo secundário foi removido através de duas lavagens com 

PBS 1x por 5 minutos e, consecutivamente, foi aplicado DAPI 20 mg/ml nas células por 

3 minutos para marcação nuclear. Foi realizada uma última lavagem com PBS 1x por 5 

minutos. Posteriormente as lâminas foram montadas com n-propil-galato, cobertas por 

uma lamínula, seguido de vedação com esmalte. As fotomicrografias foram obtidas 

através do microscópio óptico de fluorescência da Leica SP5, no aumento de 400x, após 

retirada de background pelo controle negativo, que recebeu somente os anticorpos 

secundários fluorescentes. 

 

4.5 WESTERN BLOT 

 

Para extração das proteínas centrifugou-se as células com o meio de cultura por 5 

minutos a 1000 rotações por minuto (rpm). O sobrenadante foi desprezado e ao conteúdo 

celular que precipitou foi adicionado tampão de extração (NP-40 1%, Triton X-100 1%, 

deoxicolato de Na+ 1%, Tris HCl 10 mM, NaCl 100 mM, SDS 0,1%, EDTA 5 mM, PMSF 

57,5 mM, aprotinina 10 μg/ml, leupeptina 10 μg/ml, pepstatina 10 μg/ml, ortovanadato 

de Na2+ 10,2 mM e NaF 0,5mM), a amostra foi vortexada por 30 segundos seis vezes, 

com intervalo de 5 minutos, mantidas a -20ºC durante os processos. Em seguida, as 

amostras foram centrifugadas para que o sobrenadante fosse guardado a -20ºC e o pellet 

descartado.  

Para a dosagem das proteínas utilizamos o método de Bradford, no qual obtivemos 

a curva padrão através de BSA 1mg/ml diluído em bradford (comprimento de onda de 

270nm), nas concentrações de 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 μg/mL. A amostra foi diluída também 

em bradford na proporção de 2 μL/mL. A curva padrão e as amostras tiveram suas 
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medidas de absorbância detectadas por um espectrofotômetro (Kasuaki) regulado no 

comprimento de onda de 595nm. A partir da absorbância obtida foi feita a quantificação 

de proteínas por μg para realização da aplicação no gel com 30 μg de proteína por poço.  

As amostras foram, então, preparadas adicionando tampão de amostra (40% 

glicerol, 8% SDS, Tris-HCl 1M pH 6,8, DTT 400 mM, 5% azul de bromofenol) e, caso 

fosse necessário, complementação com tampão de extração para aplicação do mesmo 

volume. Em seguida, as amostras foram vortexadas e levadas a estufa à 37ºC, durante 20 

minutos e por fim foram guardadas a -20ºC até o processamento por eletroforese.  

A preparação do gel de 7,5% se iniciou com a retirada dos Tris-HCl da geladeira, 

para que chegasse a temperatura ambiente para aferir o pH, antes de usá-lo. Após ajustar 

o pH, quando necessário, se homogeneizou em um copo plástico descartável pequeno as 

seguintes soluções (nos volumes indicados) para a preparação o gel Running –- tris-HCl 

1,5M pH 8,8 (1,25 mL), água destilada (2,42 mL), acrilamida 30% (1,25 mL), SDS 10% 

(50 μL), APS 10% (25 μL) e TEMED 100% (5 μL). Após isso, pipetou-se o volume total 

de 5 mL nos vidros para preparação de gel do kit Mini Protean Tetra Cell da BioRAD. E 

por cima cobriu-se com álcool isopropílico. Aguardaram-se 20 minutos e depois da 

retirada do álcool com papel filtro, se iniciou a preparação do gel Stacking, com a 

homogeneização das soluções nos seguintes volumes: tris-HCl 0,5M pH 6,8 (1,25 mL), 

água destilada (3,05 mL), acrilamida 30% (0,65 mL), SDS 10% (50 μL), APS 10% (25 

μL) e TEMED 100% (5 μL). Se completou os vidros até que transbordasse, ~1mL e 

encaixou-se o “pente” ao espaço entre os vidros. Após 20 minutos, foi armazenado em 

geladeira (durante a noite), envolto em plástico filme com um algodão umedecido com 

tampão de corrida sobre o “pente”, para que o gel não ressecasse. 

Em um poço do gel foi aplicado o padrão de peso molecular seguido de 30 μg de 

proteína da amostra. A corrida do gel ocorreu em imersão de tampão de corrida gelado e 

se deu inicialmente a uma corrente constante de 80V e após a passagem das proteínas 

pelo Stacking, a corrente foi aumentada para 100V, no qual permaneceu até as proteínas 

percorrerem todo o gel. Após a corrida, as proteínas foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose utilizando o sistema de transferência semi-seca Trans-Blot 

Turbo da Biorad, com sua  organização na gaveta seguindo a ordem de papel filtro, gel, 

membrana e papel filtro (de cima para baixo), todos umidificados com tampão de 

transferência gelado, durante aproximadamente, 30 minutos numa corrente de 10V. 

Depois da transferência as membranas foram coradas com Ponceau 0,2%, para 
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observação do padrão das bandas na corrida e foi fotografado para posterior controle de 

carregamento. 

 A seguir, foi realizada a imunodetecção, onde as membranas foram bloqueadas 

em leite 5% diluído em TBS-T, por 1 hora e meia à temperatura ambiente, sob constante 

agitação. Em seguida, as membranas foram incubadas com os anticorpos primários 

diluídos na solução de bloqueio, anti-CB1 [1:1000], anti-CB2 [1:500], FAAH [1:1000] e 

TRPA1 [1:2000] à 4ºC overnight no roller. No dia seguinte, as membranas foram lavadas 

com TBS-T três vezes por 10 minutos, sob agitação. Logo após a lavagem, foi feita a 

incubação com o anticorpo secundário anti-coelho HRP diluído em solução de bloqueio, 

na concentração de 1:4000, por 2 horas à temperatura ambiente, também sob agitação. 

Depois da incubação, a membrana foi novamente lavada três vezes com TBS-T por 10 

minutos.  

A revelação da membrana foi realizada através de quimioluminescência utilizando 

ECL primer, sendo o processo registrado pelo ChemiDoc™ XRS, da marca GE. A 

quantificação foi realizada pelo programa ImageJ, com a seleção da banda com o botão 

“retangular”, seguido de Ctrl+1, para identificação da banda e Ctrl+3, para o cálculo do 

valor da banda, oferecido em uma tabela após essa etapa. 

 

4.6 ANÁLISES 

 

A construção dos gráficos foi realizada pelo programa Prisma, versão 7.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 LOCALIZAÇÃO DOS RECEPTORES CB1, CB2 E TRPA1 NA LINHAGEM 

DE RETINOBLASTOMA Y79 

 

Para identificar se linhagem a Y79 expressa os receptores canabinoides, foram 

realizados ensaios de imunofluorescência em busca dos antígenos para os receptores CB1, 

CB2 e TRPA1. Como resultado, foi possível observar a presença dos receptores CB1, CB2 

e TRPA1, caracterizados por uma massiva marcação das células em quase sua totalidade 

(Figura 10). Esses componentes do sistema canabinoide parecem estar presentes, 

predominantemente, no citoplasma e na membrana das células do retinoblastoma, 

lembrando que a organização celular deste tumor é tomada majoritariamente pelo seu 

núcleo. De forma interessante, TRPA1 parece ser encontrado também no núcleo das 

células.  
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Figura 10. Presença dos receptores CB1, CB2 e TRPA1 na linhagem Y79 de retinoblastoma 

humano. A, D, G e J = marcação nuclear com DAPI (azul); B = controle negativo; C, F, I e L = 

sobreposição; E = marcação para o receptor CB1 (vermelho); H = marcação para o CB2 

(vermelho); K = marcação para o TRPA1 (vermelho). Barra de calibração = 100µm. 

Fotomicrografias representativas de 4 experimentos independentes. 
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5.2 PRESENÇA DA ENZIMA FAAH EM LINHAGEM DE 

RETINOBLASTOMA HUMANO 

 

Quando fomos analisar a presença da enzima FAAH, que degrada 

endocanabinoides, na linhagem Y79, verificamos uma ausência de marcação para este 

antígeno por imunofluorescência, não sendo possível assim determinar sua expressão e 

localização no retinoblastoma (Figura 11). 

 

Figura 11. A imunomarcação para FAAH é ausente em linhagem de retinoblastoma 

humano. A e D = marcação nuclear com DAPI (azul); B = Controle negativo; E = FAAH 

(vermelho); C e F = sobreposição. Barra de calibração = 100µm. Fotomicrografias representativas 

de 3 experimentos independentes. 

 

5.3 EXPRESSÃO PROTEICA DOS RECEPTORES CB1, CB2, E TRPA1 EM 

LINHAGEM Y79 DE RETINOBLASTOMA HUMANO 

 

Uma vez demostrada a presença destes receptores em vários tipos de tumores e na 

nossa linhagem de retinoblastoma, resolvemos quantificar a expressão desses receptores. 

Para certificar a eficiência dos anticorpos, utilizamos como controle positivo retinas de 

camundongos C57black/6 com 21 dias pós-natal (figura 12A), onde já foi descrito a 

presença desses receptores (CÉCYRE e cols., 2014). De um modo geral, em 

conformidade com o que foi visto nos nossos resultados de imunofluorescência, a 

expressão dessas proteínas se mostrou bastante expressiva nas membranas que foram 

incubadas com seus respectivos anticorpos. 

Nossos resultados mostram duas bandas para o receptor CB1, correspondentes a 

aproximadamente 40 e 73 kDa, no qual o peso molecular esperado para CB1 é de 
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aproximadamente 53 kDa (Figura 12A). Bermúdez-Silva e colaboradores descreveram 

em isolados de células de pâncreas humana a presença de receptores funcionais CB1 e 

CB2 e suas imunomarcações pela técnica de western Blot, e observaram alguns pesos 

moleculares incomuns, como, ~43 kDa e ~60 kDa, que foram justificados pela 

glicosilação, ou não, destes receptores (BERMÚDEZ-SILVA e cols., 2008). Já em cultura 

de neurônios corticais de camundongo C57Bl/6, a imunoprecipitação do monómero do 

receptor endógeno CB1 foi observada próximo ao peso de 70 kDa também pela técnica 

de Blot (NJOO e cols., 2015). 

Portanto, acreditamos que as células da linhagem Y79 de retinoblastoma humano 

expressem o receptor CB1 glicosilado e não glicosilado, respectivamente, como descrito 

em estudos prévios.  

 
Figura 12. Expressão e quantificação proteica do receptor CB1 em linhagem de 

retinoblastoma humano. Extratos com 30µg de proteína foram obtidos e processados para 

western blot. A= Marcação das bandas com aproximadamente 40 kDa e 73 kDa na amostra de 

células Y79 e a de aproximadamente 37 kDa no controle positivo (retina jovem de camundongo 

C57Black/6); B = Análise densitométrica das bandas de ~40 kDa e ~73 kDa. Dados 

representativos de 3 experimentos independentes. 

 

Já nas membranas reveladas para o receptor CB2 apresentaram-se bandas de 

imunomarcação que se aproximavam dos pesos moleculares de 40 KDa, 45 KDa, 60 KDa 

e 80 KDa, sendo as bandas de 40 e 45 kDa esperadas de acordo com as especificações do 

anticorpo (Figura 13A). Como visto, tanto nas células dendríticas humanas imaturas 

quanto nas do baço de ratos, a marcação da banda do receptor CB2 é de, 

aproximadamente, 59 kDa. Esse peso está relacionado a forma glicosilada da proteína do 
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receptor CB2 (BERMÚDEZ-SILVA e cols., 2008; MATIAS e cols., 2002). Visto isso, 

pela proximidade entre os pesos, acreditamos que a marcação de 60 KDa corresponda 

também a uma glicosilação do receptor. Enquanto isso, a banda de 80 kDa pode ser 

justificada pela homodimerização do receptor, conforme visto anteriormente por Xu e 

colaboradores que purificaram e analisaram por espectroscópica de massa este receptor 

de humano no sistema de baculovírus, identificando a formação de homodímeros (XU e 

cols., 2005) 

 

 

 

Figura 13. Expressão e quantificação proteica do receptor CB2 em linhagem de 

retinoblastoma humano. Expressão e quantificação proteica do receptor CB2 em linhagem de 

retinoblastoma humano. Extratos com 30µg de proteína foram obtidos e processados para western 

blot. A= Marcação das bandas com aproximadamente 40 kDa, 45 kDa, 60 kDa e 80 kDa na 

amostra de células Y79 e a de aproximadamente 45 kDa no controle positivo, retina de 

camundongo C57Black/6; B = Análise densitométrica das bandas de ~40 kDa, ~45 kDa, 60 kDa 

e 80 kDa das amostras de células Y79. Dados representativos de 4 experimentos independentes. 

 

Assim, como pôde ser observado em nossos resultados, os receptores 

endocanabinoides também são expressos em outros tipos de tumores. As lesões em 

tireoide humana apresentam o padrão de distribuição dos receptores CB1 e CB2 

semelhante ao que observamos em nossa imunofluorescência, com prevalência das 

imunomarcações no citoplasma e também na membrana (LAKIOTAKI e cols., 2015). A 

expressão do receptor CB1 em adenomas hipofisários humanos também foi identificada 

por imunohistoquímica, com o mesmo perfil de localização (PAGOTTO e cols., 2001). 

Em câncer pancreático humano também pode ser sinalizada a presença dos receptores 
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CB1 e CB2, inclusive seu nível de expressão estaria relacionada a sobrevida e gravidade 

da doença (MICHALSKI e cols., 2008). Os dois receptores canabinoides também foram 

encontrados em cânceres pulmonares humanos, evidenciados em linhagem celular de 

câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) (PREET e cols., 2011). Em alguns 

tumores essa expressão pode ser exacerbada se comparada ao tecido normal, como no 

câncer de mama (CAFFAREL e cols., 2006).   

Em relação à TRPA1, nossos resultados mostram sua expressão em diferentes 

pesos moleculares nos três experimentos realizados com diferentes passagens das células 

de retinoblastoma Y79 apresentando 150 kDa, 100 kDa e 75 kDa, respectivamente 

(Figura 14). Como o peso molecular esperado do TRPA1 é de 130 kDa, para otimizar o 

material, infelizmente cortamos a membrana de nitrocelulose do primeiro experimento 

em 100 kDa e usamos a parte superior, até o peso de 150 kDa, o que dificultou mais ainda 

a análise. 

 

Figura 14. Expressão proteica do receptor TRPA1 em linhagem de retinoblastoma humano. 

A = Marcação da banda em 150 kDa; B = Marcação da banda em 100 kDa; C = Marcação de duas 

bandas próximas ao peso de 75 kDa.  

 

A expressão do TRPA1 foi observada por imunofluorescência na linhagem Y79, 

em nossos experimentos. Esse receptor já foi verificado na linhagem WERI-Rb1 de 

retinoblastoma, entretanto essa expressão foi completamente suprimida em seu clone 

150 kDa 
100 kDa 

75 
kDa 

Experimento 2 Experimento 1 

C57BL/6 Y79 Y79 

Experimento 3 

TRPA1 

Y79 
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resistente ao agente citostático etoposídeo (MERGLER e cols., 2012), o que pode indicar 

uma relevância oncológica em sua presença. 

Ainda, em diferentes tipos de tumores, variáveis níveis de expressão do receptor 

foram reconhecidos. No câncer renal há uma superexpressão de TRPA1. Além disso, seu 

nível de expressão nesse tumor se apresentou como um indicativo de sobrevida, visto que, 

pacientes com baixos níveis de expressão possuíam maior risco morte, diante aos que 

possuíam níveis mais altos (PARK e cols., 2016). Já no tumor prostático sua expressão 

se apresenta reduzida (KANEKO; SZALLASI, 2013). Esse apanhado sobre o TRPA1 nos 

leva a crer que, apesar de seu papel ainda não estar bem estabelecido no desenvolvimento 

da doença, pode se demonstrar promissor, como um biomarcador auxiliando no 

diagnóstico, classificação de gravidade da doença e interferir no desenvolvimento desta 

através da sua modulação (TAKAHASHI e cols., 2018). 

 

5.4 EXPRESSÃO DA ENZIMA FAAH NA LINHAGEM Y79 DE 

RETINOBLASTOMA HUMANO 

 

Através do western blot pudemos observar a presença de uma banda pequena e 

fraca para FAAH com peso molecular de, aproximadamente, 63 kDa na linhagem de 

retinoblastoma (Figura 15A), compartilhando similaridade com outros tipos tumorais 

(RAVI e cols., 2014). Esse resultado difere dos observados na imunofluorescência, visto 

que, sinaliza a presença dessa enzima nas células Y79. Essa diferença pode se justificar, 

pela baixa expressão de FAAH nestas células, tornando difícil sua visualização na técnica 

citada anteriormente, 
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Figura 15. Expressão e quantificação proteica da enzima FAAH em linhagem de 

retinoblastoma humano. Extratos com 30µg de proteína foram obtidos e processados para 

western blot. A= Marcação da banda com 63 kDa na amostra de células Y79; B= Análise 

densitométrica da banda de 63 kDa das amostras de células Y79. Dados representativos de 3 

experimentos independentes.  

 

 A expressão da FAAH já havia sido demonstrada em outros tipos de tumores, 

como câncer de pulmão, neuroblastoma e carcinoma de próstata (HAMTIAUX e cols., 

2011; RAVI e cols., 2014; RUIZ-LLORENTE e cols., 2004). No carcinoma de próstata 

observou-se um aumento da expressão dessa enzima em comparação ao mesmo tecido 

saudável (RUIZ-LLORENTE e cols., 2004), e sua manipulação para gerar uma 

superexpressão da proteína FAAH foi suficiente para aumentar a invasão celular e a 

migração de células neste tipo de câncer (ENDSLEY e cols., 2008). 

Entretanto, o nível de expressão da FAAH em tumor de pâncreas se mostra 

diretamente proporcional a taxa de sobrevida (MICHALSKI e cols., 2008). Estes 

resultados apontam para diferentes papéis da expressão e funcionalidade da enzima nas 

diferentes malignidades, tornando importante caracterizar sua expressão especificamente 

no retinoblastoma, para possibilitar seu desenho de função no curso tumoral. 
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

Com este estudo conseguimos caracterizar a existência do sistema 

endocanabinoide na linhagem Y79 de retinoblastoma humano através da expressão de 

alguns de seus componentes tais como os receptores CB1, CB2, TRPA1 e enzima FAAH. 

Entretanto, precisamos melhorar a detecção da FAAH por imunofluorescência.  

Frente a essa caracterização do sistema endocanabinoide no retinoblastoma 

humano, nossas perspectivas são avaliar a funcionalidade desse sistema e, 

posteriormente, modular seus componentes, seja através da ativação ou inativação desses 

receptores, por meio do bloqueio da atividade da FAAH ou uso de agonistas e 

antagonistas, para investigar a influência destes no desenvolvimento do câncer. Estas 

informações nos permitiram atribuir esses conhecimentos a outras pesquisas relacionadas 

a tumores do SNC e ainda impulsionar a pesquisa clínica, creditando a esse estudo de 

base uma esfera translacional. 
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