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RESUMO



i 

 

 

Reis, Mouzarllem Barros dos. Avaliação da influência da lipoxina A4 encapsulada em 

micropartículas de PLGA na cicatrização de úlceras cutâneas em ratos. 60 f. Dissertação de 

Mestrado – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2016. 

 

 

Lipoxina A4 (LXA4) é um eicosanoide derivado do metabolismo do ácido araquidônico pelas 

lipoxigenases (5, 12 e 15-LO), tendo propriedades antiinflamatórias e pró-resolução. A 

estratégia de uso de LXA4 encapsulada em micropartículas de PLGA como fármaco tem 

fundamento nas propriedades que tais polímeros têm de preservar as atividades biológicas de 

moléculas diversas, como dos lipídeos, e promover liberação prolongada e sustentada das 

mesmas.  No presente estudo, tivemos como hipótese de trabalho que a encapsulação de 

LXA4 em micropartículas de PLGA (LXA4-MS) preserva suas atividades biológicas, e mais 

eficientemente, acelera o fechamento de úlceras induzidas na pele de ratos. Para tanto, um 

modelo de úlceras cutâneas na região dorsal de ratos foi utilizado. As LXA4-MS foram 

fixadas em pele com adesivo biológico de fibrina, e seus efeitos comparados com aqueles 

induzidos por micropartículas vazias (Un-MS), LXA4 solúvel ou veículo (PBS). Nossos 

resultados mostraram que LXA4-MS aceleram a cicatrização da ferida, pois no 7º dia após a 

lesão, reduziu em 80% o diâmetro da úlcera inicial, enquanto no mesmo período, nas úlceras 

tratadas com LXA4 solúvel, Un-MS ou veículo ocorreu diminuição de somente 60%, 45% e 

39%, respectivamente. O aumento do índice de cicatrização induzido pelo tratamento das 

úlceras com LXA4-MS foi acompanhado pela diminuição das citocinas pró-inflamatórias IL-

1β, TNF-α, e aumento de TGF- β, uma citocina antiinflamatória indutora da deposição de 

colágeno. Além disso, nas úlceras tratadas com LXA4-MS o infiltrado inflamatório foi 

reduzido no tecido de cicatrização, como demonstrado pela diminuição de infiltrado celular, 

de MPO e de mRNA da metaloproteinase MMP8. Por outro lado, LXA4-MS induziu aumento 

da deposição de colágeno e do número de vasos sanguíneos, de NAG e de IL-4, quando 

comparado com os demais tratamentos. Quando as úlceras foram tratadas concomitantemente 

com LXA4-MS e o antagonista do receptor de LXA4 (ciclosporina H), observamos reversão 

de cerca de 50% no índice de cicatrização promovido pelo mediador encapsulado, sugerindo 

que os efeitos tópicos do tratamento com LXA4 são devidos à sua interação com seu receptor 

específico. Nossos resultados sugerem que novas formulações farmacêuticas para tratamento 

de úlceras cutâneas poderão ser obtidas com LXA4-MS. 

 

 

Palavras-chave: LXA4, PLGA, Cicatrização, Úlceras, Pele, Inflamação, Reparo tecidual



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT



ii 

 

 

Reis, Mouzarllem Barros dos. Influence of Lipoxin A4 encapsulated in PLGA microparticles on 

wound healing in rats. 60 p. Master’s Degree Dissertation – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Lipoxin A4 (LXA4) is an eicosanoid derived from the metabolism of arachidonic acid by 

lipoxygenases (5, 12, and 15-LO), having anti-inflammatory and pro-resolution properties. 

The strategy of using LXA4 encapsulated in PLGA microparticles as drug is due to some 

properties that such polymers have to preserve the biological activity of several molecules 

such as lipids, and promote a prolonged and sustained release of these molecules. In the 

present study, we hypothesized that the encapsulation of LXA4 in PLGA microparticles 

(LXA4-MS) preserves its biological activities, and more efficiently accelerates the closing of 

ulcers induced in the skin of rats. Thus, a model for cutaneous ulcers in the dorsal region of 

rats was used. The LXA4-MS were fixed in skin using biological adhesive of fibrin, and their 

effects compared to those induced by empty microparticles (Un-MS), soluble LXA4 or 

vehicleOur results showed that LXA4-MS accelerate wound healing, once on day 7 after 

injury, reduced by 80% the diameter of the initial ulcer, while at the same time, the ulcers 

treated with soluble LXA4, Un-MS or vehicle was decreased of only 60%, 45% and 39%, 

respectively. The increased healing rate of ulcers induced by treatment with LXA4-MS was 

accompanied by the decrease of pro-inflammatory cytokines IL-1β, TNF-α, and a TGF-β 

increasing, an anti-inflammatory cytokine-inducing collagen deposition. In addition, the 

inflammatory infiltrate was reduced in scar tissue as demonstrated by the decrease of 

neutrophils, MPO and MMP8 metalloproteinase mRNA. Moreover, LXA4-MS induced 

increase in collagen deposition and the number of blood vessels when compared with the 

other controls. When the ulcers were treated concomitantly with LXA4-MS and the antagonist 

LXA4 receptor (ALX), cyclosporine H, we observed the reversal of about 50% in healing 

rates promoted by the encapsulated agent, suggesting that topical treatment effects of LXA4 

are due to interaction with its own receptor. Our results suggest that new pharmaceutical 

formulations for the treatment of skin ulcers can be obtained with LXA4-MS.  

 

Keywords: LXA4, PLGA, Wound Healing, Ulcers, Skin, Inflammation, Tissue repair. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Lipoxina 

As lipoxinas (LXs) são eicosanoides derivados do ácido araquidônico (AA) e se 

originam pelas vias das lipoxigenases (5, 12 e 15-LO), através da interação entre dois 

leucócitos ou leucócitos/plaquetas (1). Estes mediadores lipídicos foram descritos em 1984 

quando pesquisadores observaram que a adição de 15-H(p)ETE, um metabólito do AA, em 

leucócitos humanos levou a formação de compostos contendo quatro duplas ligações 

conjugadas, ou tetraenos. A estrutura do tetraeno mais abundante, que posteriormente viria a 

ser denominado de LXA4 (ácido 5,6,15L-hidroxi-7,9,11,13 icosatetraenoico), foi então 

descrita e caracterizada por métodos cromatográficos (2). Depois, iniciaram-se estudos sobre 

as atividades biológicas deste composto, o qual foi denominado de lipoxina, por necessitar da 

metabolização concomitante de várias lipoxigenases (3). Até o momento, são descritas três 

vias de produção de lipoxinas. Na via da 15-LO, em humanos, há a oxidação inicial do AA 

pela 15-LO, resultando em 15-H(p)ETE e posteriormente, pela 5-LO, resultando em 

intermediários e finalmente LXA4. Esta é uma das principais vias de produção deste 

eicosanóide, ocorrendo principalmente em tecidos de mucosa, como nos tratos respiratório e 

intestinal, sendo que este processo se dá por interação entre leucócitos e células epiteliais (4). 

A segunda via de síntese é a via da 5-LO por PMN, que medeia a metabolização do AA em 

LTA4. O LTA4 pode então sofrer duas metabolizações posteriores: via 15-LO de células 

epiteliais, ou via 12-LO das plaquetas que se agregam aos PMN, o que resulta na produção de 

metabólito intermediário que sofre desidratação e culmina na formação de LXA4 (5). A 

terceira via de produção resulta na formação de um tipo especial de lipoxina, as aspirin-

triggered lipoxins ou ATL. A 15-epi LXA4, como também é conhecida, é formada quando a 

COX-2 presente no endotélio e no epitélio, na presença de aspirina, consegue ainda 

metabolizar o AA. A COX-2 que encontra-se acetilada, tem a ela a habilidade de oxigenação 

de moléculas, comportando-se portanto como uma 15-LO. Assim, o AA então é metabolizado 

pela COX-2 acetilada e forma 15-H(p)ETE e 15-HETE, e estes são liberados 

extracelularmente, sendo processados por neutrófilos e metabolizados pela 5-LO, o que 

culmina na produção das ATL (6). A figura da vias de síntese das LXs encontra-se 

esquematizada na figura abaixo (Figura 1): 
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Figura 1: Biossíntese de lipoxina e mediadores lipídicos correlatos a partir do ácido araquidônico. 

Fonte: Petasis & Serhan. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 2005.
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 Com o objetivo de caracterizar o receptor da LXA4, Brezinski e Serhan, em (1991), 

sintetizaram e caracterizaram LXA4 marcada com radioisótopo (7). Utilizando a LXA4 

tritiada, sítios de ligação em PMN humanos foram caracterizados pela primeira vez em 1992 

(8). Uma série de receptores foram identificados com base na intensidade de ligação com a 

LXA4 tritiada e por atividade de GTPase nestes receptores. O receptor formyl peptide receptor 

(FPR), que possui 7 domínios transmembrana e é acoplado a proteína G, teve ligação de alta 

afinidade com a LXA4 tritiada, quando comparado com outros eicosanóides, incluindo LXB4, 

LTB4, LTD4 e PGE2. Para confirmar a hipótese de que o FPR seria ligante específico da 

LXA4, células de ovário de hamster chinês foram transfectadas com cDNA deste receptor (na 

época denominado de plNF114). O receptor codificado a partir desta transfecção de cDNA 

mostrou ligação de alta afinidade com a LXA4, além de estimular a atividade de GTPase e 

liberação de AA esterificado, evidenciado o FPR como ligante de alta afinidade da LXA4, 

capaz de promover a transdução de sinais intracelulares quando ligado à LXA4 (9).  

O receptor FPR (também denominado ALX) é codificado por gene localizado no 

cromossomo 19q (em humanos), com mRNA de cerca de 2.1 Kb. O cDNA deste receptor 

possui homologia entre várias espécies sendo de 74% entre humanos e camundongos, e 65% 

entre humanos e ratos, mostrando-se um receptor evolutivamente bem conservado (10,11). No 

entanto, este receptor é considerado “promíscuo”, pois liga com menor afinidade outras 

moléculas, como peptídeos sintéticos, partículas virais e peptídeos derivados de bactérias. 

Apesar de se ligar ao ALX com alta afinidade, sabe-se que a LXA4 também é agonista de 

baixa afinidade de outros receptores, como AhR e receptor de CysLT1 (3,11–13). 

 Após o isolamento da molécula em 1984, e ainda no mesmo ano, foi realizado pelo 

mesmo grupo o primeiro experimento para elucidar as atividades biológicas da LXA4. Para 

tanto, a LXA4 foi adicionada em cultura de neutrófilos humanos, estimulando a produção de 

ânions superóxidos, mas com discreta ação sobre a degranulação destas células (3). Em 

células epiteliais, LXA4 inibe a mobilização das P-selectinas no endotélio e atenua a 

expressão de CD11/CD18 (14). Também inibe a quimiotaxia, adesão e transmigração de 

PMN, além de diminuir a produção de IL-1β, expressão de L-selectinas e aumentar a 

produção de IL-4 (14,15). A LXA4 também inibe a quimiotaxia de eosinófilos, secreção de 

IL-5 e eotaxina por estas células (16). Em relação aos efeitos pró-resolução, a principal ação 

da LXA4 se dá por estimular a quimotaxia e adesão de monócitos, assim como fagocitose de 

PMN apoptóticos por macrófagos (14,17). 
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As primeiras evidências do papel antiinflamatório da LXA4 in vivo foram mostradas 

em lesão de orelha de ratos, caracterizadas por possuírem grande infiltrado de PMN. Os 

pesquisadores observaram que o tratamento da lesão com LXA4 inibiu o infiltrado de 

neutrófilos e reduziu o tempo de cicatrização (10). Estes resultados abriram um novo 

entendimento sobre o papel destas células (PMN), até então conhecidas como benéficas por 

controlarem a infecção de lesões por agentes patogênicos. Assim, por volta do ano 2000, foi 

sugerido que apesar de garantir proteção, o acúmulo de neutrófilos em úlceras poderia inibir o 

processo de cicatrização. A comprovação desta hipótese veio com o trabalho de Dovi et al., 

(2003), que mostraram que a depleção de neutrófilos em camundongos, empregando soro de 

coelho anti-neutrófilo, acelera a cicatrização da úlcera quando comparado com camundongos 

não depletados (18). Estes dados, juntamente com o conhecimento de que a superfície do olho 

tem grande capacidade de reparo, e que a córnea tem grande produção endógena de LXA4, 

levou os pesquisadores a utilizarem a aplicação deste mediador para acelerar o processo de 

cicatrização deste tecido (19). Atualmente, sabe-se ainda que a aplicação de LXA4 tópica na 

córnea amplificava a taxa de reepitelização entre 65-90% (20). Esses resultados, em conjunto 

com outros trabalhos do mesmo período, sugeriram que LXA4 pode ser relevante para o 

processo de cicatrização (11,19–24). 

 

1.2 Processo de cicatrização 

 Cicatrização é um processo dinâmico e interativo que envolve mediadores solúveis, 

células sanguíneas, matriz extracelular e células do parênquima (Figuras 2 e 3). Este processo 

constitui-se de três fases: inflamação, formação de tecido (proliferação) e remodelamento 

tecidual, que se sobrepõe em relação ao tempo de duração (25). Alterações patológicas em 

uma ou mais fases estão relacionadas com um processo de cicatrização ineficiente ou 

exacerbado, como fase inflamatória prolongada, fase proliferativa deficiente e remodelamento 

não coordenado (26). A fase inicial após injúria cutânea tem como componente principal a 

reação inflamatória mediada por citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento (27). Nesse 

microambiente, cascatas de sinalização intracelulares são ativadas, contribuindo para a 

migração, proliferação e diferenciação de células, além da presença de fluído inflamatório 

contendo proteinases, mediadores inflamatórios, entre diversas moléculas. Os leucócitos, em 

especial os neutrófilos e macrófagos, e têm papel fundamental na coordenação da inflamação, 

assim como nos processos arquitetônicos relacionados à restauração do tecido. A inflamação 
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local, que dura até o 4º dia, tem grande participação de neutrófilos erradicando patógenos 

invasores que penetram no sítio da lesão, uma vez que houve quebra da barreira (27). A fase 

inflamatória, com a participação das células e componentes solúveis envolvidos no processo 

encontra-se esquematizada na Figura 2: 

 

Figura 2: Ilustração de úlcera cutânea três dias após a injúria tecidual. 

Fonte: Singer & Clark. The New England Journal of Medicine, 1999. 

 

 Posteriormente à fase inicial da resposta inflamatória, segue a fase de proliferação e 

remodelamento, para restabelecer a função tecidual, na qual ocorrem diversos eventos 

importantes: neoangiogênese, formação de tecido e matriz extracelular e início da fase de 

reepitelização (27). Esta fase geralmente inicia-se no 5º dia, e vai até o final do processo de 

fechamento da ferida. A angiogênese é um processo de grande importância para cicatrização 

cutânea, e durante o mesmo ocorre um switch na expressão de genes responsáveis pela 

produção de citocinas pró-inflamatórias pelos neutrófilos e macrófagos para modulação do 

microambiente inflamatório, assim como uma up regulação do gene produtor do VEGF, uma 

proteína que estimula a angiogênese no microambiente de regeneração tecidual. O TGF-β é 
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um fator clássico de estimulação da colagênese é faz essencial na fase de proliferação, sendo 

os queratinócitos uma das principais células fonte desta citocina que é quimiotaxica para 

macrófagos, que irão fagocitar PMN apoptóticos, além de induzir a proliferação de 

fibroblastos. Estas células são essencial para a produção de colágeno, elastina, várias classes 

de glicoproteínas multiadesivas que irão compor a matriz extracelular (28). A fase 

proliferativa (reepitelização), que ocorre com a participação das células e componentes 

solúveis encontra-se exemplificada na Figura 3: 

 

Figura 3: Ilustração de úlcera cutânea cinco dias após a injúria tecidual. 

Fonte: Singer & Clark. The New England Journal of Medicine, 1999. 

 

 O remodelamento tecidual, a última fase do processo, se inicia poucos dias após a 

injúria e pode durar até dois anos. Este processo é coordenado por proteínas denominadas 

metaloproteínases de matriz (MMP) (29,30). Em especial, um subgrupo de MMPs tem grande 

importância na fase de remodelamento, que são aquelas reguladas pelas variações de pH 

(30,31). Estas, por sua vez, degradam constituintes de um tecido provisório, gerado ainda na 

fase de reepitelização, como colágeno I, III, IV e VII. Uma vez que haja a remoção do tecido 

provisório, entra em ação outra classe de proteínas, denominadas TIMPs (Tissue inhibitor of 
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metalloproteinase), que bloqueiam a ação de todas as MMPs, visto que com a remoção do 

tecido provisório, a ação das MMPs poderia levar a degradação do novo tecido permanente.  

Assim, há a formação de tecido fibroso definitivo no local ulcerado, que apesar de eficiente, 

diminui a sensibilidade da área cicatrizada, além de comprometer o funcionamento e proteção 

do tecido (32,33). 

 

1.3 Micropartículas e suas aplicações 

 Os sistemas de carreamento de fármacos, em especial aqueles compostos de polímeros 

orgânicos, têm sido utilizados na terapêutica para entrega de moléculas orgânicas para 

diversos tratamentos. Esta estratégia facilita a administração de moléculas que têm limitada 

biodisponibilidade, além de possibilitar o uso de rotas não invasivas. Estes sistemas, ou 

micropartículas de polímeros injetáveis podem ser preparadas para liberação controlada de 

proteínas ou lipídios por um período de semanas ou até mesmo meses, dependendo das 

características do polímero (34–41) A estratégia de encapsulação permite que a atividade 

biológica da molécula seja preservada, uma vez que protege a molécula de estresses 

mecânicos, físicos e químicos (oxidação). Além disso, as micropartículas podem carrear as 

drogas para tecidos específicos, diminuindo a toxicidade em tecidos que não necessitam da 

ação da molécula em questão, o que é inevitável em vias convencionais de administração 

sistêmica (42).  Os sistemas de liberação de fármacos para aplicação tópica vêm sendo 

amplamente utilizados por serem capazes de sustentar e restringir a permeação do fármaco 

somente no tecido cutâneo, com pouca ou nenhuma perda para a corrente sanguínea (43). Para 

administração pela via tópica, estudos mostram que dependendo do seu tamanho, as partículas 

poliméricas podem penetrar na pele. Partículas menores que 1 µm, ou seja, nanopartículas, 

parecem conseguir atravessar o estrato córneo pela via transepidérmica, enquanto partículas 

na faixa de 3 e 10 µm são capazes de carrear fármacos para dentro da pele pela via 

transfolicular. No entanto, partículas com diâmetro superior a 10 µm permanecem sobre a 

pele liberando o fármaco de acordo com suas propriedades farmacocinéticas (44) 

O ácido poli-lático co-glicólico (PLGA) tem sido muito utilizado para carrear 

moléculas em sistemas de liberação. Sua preferência deve-se pela sua alta biocompatibilidade, 

disponibilidade em diversos pesos moleculares dependendo da combinação dos co-ácidos, 

fato que influencia no tempo de degradação e demais propriedades do sistema carreador. 

Além disso, PLGA já tem sua aprovação pelo Food and Drug Administration (FDA) para uso 



Introdução   34 

 

 

em humanos. As partículas de PLGA são definidas como micro ou nano partículas de acordo 

com as faixas de diâmetros, em micrômetros ou nanômetros (44).  Existem hoje na literatura 

diversos métodos de manipulação de PLGA para a preparação de micropartículas carreadoras. 

O método por nós utilizado foi o descrito por Nicolete e colaboradores (2009) que se baseia 

na metodologia de emulsão simples (oil-in-water emulsion solvent extraction–evaporation 

process), que se baseia em uma fase orgânica imiscível em água contendo o polímero e a 

molécula a ser encapsulada em solução com solvente orgânico (diclorometano); e uma fase 

aquosa, contendo um tensoativo (PVA) que, por imiscibilidade das soluções em um sistema 

de rotação das duas fases, forma micropartículas que contém a molécula-alvo da encapsulação 

(35). 

Micro ou nano partículas de PLGA carreando moléculas diversas, em especial 

proteínas, têm sido muito empregadas para fins diversos (35,45–47). No entanto, são poucos 

os grupos de pesquisa que utilizam micropartículas de PLGA para delivery de lipídeos. Nosso 

grupo de pesquisa tem se dedicado nos últimos anos a estudar os efeitos biológicos de 

eicosanoides encapsulados em MS de PLGA. Estas preparações têm sido utilizadas por nosso 

grupo como uma estratégia para preservar as atividades biológicas destes mediadores, e vários 

artigos foram publicados com MS contendo LTB4, PGE2 ou PGD2 (35,36,39–41,48–51). No 

entanto, ate o presente, nada existe descrito sobre o uso de PLGA como ferramenta para 

preservar as atividades biológicas da LXA4. 
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2 OBJETIVOS 

 O objetivo do presente estudo foi propor uma estratégia biotecnológica para preservar 

a atividade biológica da LXA4 e para promover sua liberação de forma sustentada em modelo 

de cicatrização. 

 Para alcançar nossos objetivos, LXA4 foi encapsulada em micropartículas de PLGA 

(LXA4-MS) e as mesmas empregadas para o tratamento de úlceras induzidas na pele de ratos. 

Esses resultados foram comparados com àqueles obtidos em úlceras tratadas com veículo 

(PBS), micropartículas vazias (Un-MS) e LXA4 solúvel. Após 2, 7 e 14 dias de tratamento, os 

seguintes parâmetros foram avaliados: 

 

1. O índice de cicatrização cutânea  

2. Presença de infiltrado inflamatório e metaloproteinase 8 

3. Produção de citocinas 

4. Deposição de colágeno 

5. Angiogênese e produção de VEGF 

6. Expressão do receptor de LXA4 (ALX) 

7. Efeito do antagonista do receptor da LXA4 (ciclosporina H) sobre o processo de 

cicatrização induzido por LXA4-MS 

8. Presença de macrófagos nos tecidos  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Preparo de micropartículas contendo LXA4 

MS contendo LXA4 ou controle (sem incorporação de mediador lipídico) foram 

preparadas utilizando o método de simples emulsão óleo-em-água (36,48), seguido do 

processo de extração-evaporação do solvente. Na fase orgânica interna, 250 μL de LXA4 

(100μg/ml) foram dissolvidos em etanol e adicionados em 10 mL de diclorometano (J.T. 

Baker/Mallinckrodt, Phillipsburg, NJ, USA) contendo 100 mg de PLGA 50:50 (Resomer RG 

505, MM 78kda –Boehringer Ingelheim-Ingelheim, Alemanha). Logo após, esta fase foi 

vertida sobre uma fase aquosa externa contendo surfactante (40 mL de solução de polivinil 

álcool a 3% (PVA)) (Sigma Aldrich Chemicals) e misturada mecanicamente através de um 

homogeneizador (RW20: IKA) a 600 rpm, por 4h, favorecendo a evaporação do solvente 

orgânico. Em seguida, as MS foram lavadas três vezes com água deionizada estéril e 

centrifugadas (25.000 g, 5 min., 25°C). Em seguida foram congeladas a – 80ºC, e então, 

liofilizadas e armazenadas a 4°C. As MS foram avaliadas quanto ao seu tamanho, morfologia, 

eficiência de encapsulação da LXA4 e cinética de liberação in vitro (52). Para cada lote de MS 

produzidas foram realizados testes para detecção de endotoxina, empregando o ensaio 

“Limulus Amebocyte Lysate” (kit comercial LAL, Cambrex Bioscience Inc., Walkersville, 

MD, EUA) como descrito em Nicolete e colaboradores (2007). Todas as amostras analisadas 

apresentaram valores de Unidades de Endotoxina (UE) abaixo da faixa de linearidade do 

método (0,1 a 1 UE/mL).  

 

3.2 Caracterização das micropartículas 

3.2.1 Análise de tamanho, potencial zeta e morfologia 

A análise de tamanho foi avaliada através do diâmetro as MS através do analisador de 

tamanho de partícula (LS 13 320 Laser Diffraction Particle Size Analyzer; Beckman Coulter, 

USA). As MS liofilizadas foram dispersas em água deionizada e submetidas à análise. Os 

resultados foram expressos como média ± desvio-padrão do tamanho (diâmetro) da partícula. 

O potencial zeta foi analisado através do Nano Zeta Sizer (Malvem instruments, 

Inglaterra). Para este análise, as MS liofilizadas também foram dispersas em água deionizada. 

O polímero PLGA (50:50), constituído de ésteres derivados de ácidos láctico e glicólico, 
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possui residual de carga elétrica negativa. Desta forma, a análise de potencial zeta das MS foi 

realizada a fim de verificar se a encapsulação alteraria o residual de carga elétrica. 

A forma e a superfície das MS liofilizadas foram observadas por microscopia 

eletrônica de varredura (ZEISS, Evo 50, Cambridge, Inglaterra). As MS foram dispostas sobre 

porta-amostras (“stubs”) contendo uma fita adesiva isolante. Em seguida, feito o seu 

recobrimento com outro por 90 segundos e sob corrente elétrica de 40 mA. E posteriormente, 

à análise microscópica em alto vácuo (1x 10-5 Torr) e com uma tensão de 5- 20kV. 

 

3.2.2 Eficiência de encapsulação 

 A taxa de encapsulação da LXA4 foi feita através da dissolução do polímero (105 mg 

MS) com 1 mL do solvente orgânico acetonitrila (J.T.Baker. Solusorb®, USA), seguida da 

agitação em vórtex por 30s, e posterior filtragem e secagem por evaporação do solvente 

através de um concentrador de amostras (“speed vacuum” Eppendorf, Alemanha). As 

amostras secas foram resuspensas em 0,5ml do tampão EIA (Cayman). Foram realizadas as 

quantificações da LXA4 liberados das MS por ensaio imuno-enzimático de competição, de 

acordo com instruções do fabricante (EIA, Amershan Biosciences, Piscataway, N.J., USA). 

Foram preparadas amostras puras e diluídas 1000 vezes. 

 

 3.2.3 Estudo da taxa liberação in vitro 

Foram utilizadas nos ensaios células de difusão Microette-HANSON RESEARCH 

CO. (célula de difusão vertical ou célula de Franz, empregada em estudos in vitro de 

permeação cutânea). As amostras avaliadas (LXA4-MS) foram devidamente pesadas (10 mg), 

de acordo com a necessidade dos ensaios e a determinação da taxa de encapsulação de cada 

mediador estudado. A solução receptora utilizada foi PBS 0,15 M/etanol (50:50, v/v), pH 7,4, 

volume de 7 mL, mantida à temperatura de 37C, em banho termostatizado com água 

circulante. Esta fase receptora manteve as condições de “sink” (baseada no coeficiente de 

solubilidade de cada mediador em meio aquoso). As amostras foram colocadas em contato 

com uma membrana de acetato de celulose (diâmetro dos poros de 0,45 m), sendo que 

alíquotas de 300 L de cada preparação foram aplicadas sobre a membrana. As soluções 

receptoras foram constantemente agitadas a 300 rpm e alíquotas de 1 mL foram coletadas nos 

intervalos de tempo pré-estabelecidos: 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24 e 48 horas. O 



Materiais & Métodos   40 

 

 

equipamento manteve automaticamente o volume das soluções receptoras constante, a fim de 

se evitar a saturação do meio. Os mediadores lipídicos presentes nas alíquotas coletadas foram 

quantificados pelo método de ELISA. Para o cálculo da % liberação acumulativa dos 

mediadores foi utilizada a seguinte fórmula, no intervalo de tempo analisado:  

Conc.real (%) = (Conc.encontrada (método) x Vol.meio receptor) + (Conc. anterior x Vol. amostra) 

 

3.3 Animais, indução de úlceras e tratamento 

3.3.1 Animais 

 Ao todo foram utilizados 105 ratos Wistar machos (180g à 200g) obtidos do biotério 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto ou do biotério do Central do 

Campus de Ribeirão Preto. Os animais foram mantidos no Biotério da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, em condições de isolamento em gaiolas individualizadas, 

com água e ração ad libitum. Os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, de acordo com o 

Princípios Éticos em Experimentação Animal adotados pelo Conselho Nacional de Controle 

de Experimentação Animal (CONCEA), sob nº 016/2014-1. (Anexo 1) 

 

3.3.2 Indução de úlcera dorsal 

Os ratos foram pesados e posteriormente anestesiados com quetamina e xilazina 75 

mg/kg e 10 mg/kg, respectivamente, por via intraperitoneal. Posteriormente, o dorso dos 

animais foi tricotomizado e limpo com álcool 70%, onde foram feitas duas excisões cirúrgicas 

com auxílio de punch histológico de 1,5 cm de diâmetro, atingindo somente a região dermo-

epidérmica. Os ratos foram alojados em gaiolas individuais onde permaneceram durante todo 

o período de estudo (14 dias). Nos dias 2, 7 e 14 após a indução das ulceras, os animais foram 

eutanasiados com sobredose anestésica Os experimentos foram realizados uma única vez.  Os 

tecidos coletados pelo punch no dia 0 foram utilizados como controles dos diversos 

parâmetros avaliados (tempo zero). 
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3.3.3 Grupos e tratamentos das úlceras 

 Os animais foram separados em 6 grupos, cada grupo composto por 15 animais 

(n=105 animais), como disposto a seguir: 

 Grupo F1: 15 animais com cada úlcera tratada com veículo (8μL - PBS); 

 Grupo F2: 15 animais com cada úlcera tratadas com 10 mg de micropartículas vazias 

(Un-MS) /150 μl de adesivo de fibrina; 

 Grupo F3: 15 animais com cada úlcera tratada com 8μL de uma solução de LXA4 

solúvel (100 μg/ml) /150 μl de adesivo de fibrina; 

 Grupo F4: 30 animais com cada úlcera tratada com 10 mg de micropartículas 

contendo LXA4 (LXA4-MS) /150 μl de adesivo de fibrina. Neste grupo, os animais foram 

divididos em dois subgrupos que foram utilizados separadamente. 

 Grupo F5: 15 animais com cada úlcera tratada com 8 μl de solução de Ciclosporina H 

(Cayman Chemical Company, Michigan, USA) - (1mg/mL); 

 Grupo F6: 15 animais com cada úlcera tratada previamente com 8 μl de de 

Ciclosporina H (1mg/ml) + 10 mg de LXA4-MS/150 μl de adesivo de fibrina; 

 

 Nos dias 2, 7 e 14 apos indução das ulceras, 5 ratos/período foram eutanasiados por 

sobredose anestésica de pentobarbitol sódico (200 mg/kg). Todos os tratamentos, com 

exceção do veículo (PBS), foram aplicados com a cola de fibrina. Este bioadesivo é composto 

por uma proporção de 2:1 de fibrinogênio e trombina, respectivamente. As micropartículas 

foram dissolvidas em 100 µl fibrinogênio, com posterior adição de 50 µl de trombina, o que 

resulta na formação de uma cola de aspecto gelatinoso e que contém a micropartícula com o 

mediador lipídico, que é então aplicada sobre a úlcera. A aplicação foi repetida a cada três 

dias, visto que estudos de Tartari e colaboradores (2013) mostraram que o perfil de liberação 

desses mediadores lipídicos, quando encapsulados em partículas de PLGA, atinge marca de 

50% de liberação do conteúdo de MS em aproximadamente 3 dias. 
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3.4 Parâmetros analisados 

3.4.1 Índice de Cicatrização Cutânea (ICC) pelo ImageJ 

 Cada um dos animais dos seis grupos foram avaliados visualmente quanto à evolução 

do processo de cicatrização, e as úlceras fotografadas com câmera digital Sony DSC-P100 nos 

dias 0, 2, 7 e 14 apos lesão. Para tanto, a câmera foi fixada em base com régua milimetrada 

em distância padrão de 30 cm e perpendicular à úlcera, conforme descrito por Frade e 

colaboradores (2014). A partir das fotografias, o índice de cicatrização (ICC) de cada úlcera 

foi calculado empregando o software ImageJ 1.45, disponibilizado por Wayne Rasband do 

Research Services Branch, National Institutes of Health – NIH (Bethesda, Maryland, EUA). 

O ICC corresponde à expressão matemática definida como o quociente entre as diferenças da 

área inicial (dia zero) e área final (nos dias 2, 7 ou 14) sobre a área inicial (ROBSON et al., 

2000): (Áreainicial-Áreafinal)/Áreainicial. 

 

3.4.2 Biópsia das úlceras 

 Após a eutanásia dos animais e análise do ICU pelo ImageJ, os tecidos ao redor de 

cada lesão foram coletados. Para tanto, toda a pele foi removida do dorso do animal e por 

meio do punch histológico o tecido ao redor da úlcera foi removido, e foram coletados 

fragmentos de tecido de 1,5 cm de diâmetro em formato cilíndrico na região da úlcera.

 Fragmento 1: acondicionado em solução de formaldeído 4% para o preparo de cortes 

histológico (hematoxilina-eosina e Picrossirius Red); 

 Fragmento 2: congelado em freezer -80 °C em tampão para quantificação de 

citocinas, MPO, análise por qRT-PCR; 

 

3.4.3 Análise de infiltrado inflamatório e angiogênese por imagem 

 As biópsias obtidas como descrito no item 3.4.2 foram acondicionadas por 24 horas 

em solução de formaldeído 4% seguindo protocolo já estabelecido no Laboratório de 

Dermatologia do HCFMRP-USP, coordenando pelo colaborador do projeto, Prof. Dr. Marco 

Andrey Frade. Os cortes de 5 µm feitos em micrótomo foram corados com hematoxilina-
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eosina para avaliação do infiltrado inflamatório, número de fibroblastos e vasos sanguíneos. 

Cortes corados com Picrossirius Red foram utilizados para a marcação de fibras de colágeno 

 As lâminas coradas foram visualizadas em microscópio de campo claro com câmera 

acoplada para captura de imagens. Foram fotografados 5 campos por lâmina com aumento de 

400 x. Antes do processo de quantificação que foi realizado empregando o software ImageJ, 

as imagens foram digitalizadas padronizando-se a objetiva, intensidade de luz do microscópio 

e altura do condensador, segundo Frade e colaboradores (2014).  

 O programa empregado para contagem de células no infiltrado inflamatório, 

fibroblastos e vasos sanguíneos foi o Plug-in “Cell Counter” do ImageJ, disponibilizado por 

Wayne Rasband do Research Services Branch, National Institutes of Health – NIH (Bethesda, 

Maryland, EUA) em cada uma das cinco imagens adquiridas. O Plug-in conta as células 

baseado em cada clique feito pelo analista da amostra. Isto foi aplicado em cada uma das 

amostras coletadas nos tempos de 0, 2, 7 e 14 dias após a indução das úlceras, sendo o 

resultado final expresso como o número de células no infiltrado inflamatório. O mesmo 

processo vale para a contagem de vasos sanguíneos. Os resultados foram comparados com os 

valores obtidos nos tecidos removidos no dia zero. A quantificação de colágeno foi realizada 

utilizado o Plug-in Colour deconvolution, também do ImageJ. As imagens foram 

decompostas em matrizes de cor, de modo a permanecer na imagem final somente a coloração 

vermelha corresponde à marcação com Picrossirius Red que marca as fibras de colágeno. A 

área em vermelho foi então quantificada como porcentagem da área do campo de 

microscopia. 

 

3.4.4 Dosagem das enzima mieloperoxidade (MPO) e da N-acetil-glucosaminidase 

(NAG) 

 A dosagem de MPO foi realizada para avaliar o infiltrado de neutrófilos nas lesões nos 

diferentes períodos segundo método já descrito por Souza e colaboradores, 2001). Os tecidos 

das biópsias foram acondicionados em eppendorf de 2 ml contendo 200 µl de tampão gelado 

NaCl 0,1 M, NaPO4 0,02M, EDTA 0, 015 M (tampão 1) em pH 4,7 para permanência no 

freezer à -80 °C até o dia da quantificação. Os fragmentos foram então homogeneizados em 

POLYTRON® PT 3100 (IKA, Germany) a 13.000 rpm. Após a centrifugação, os fragmentos 

macerados foram ressuspensos em uma segunda solução de NaPO4 (pH 5,4) contendo 0,5% 
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de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) (tampão 2). Foram retirados 5 µl do 

sobrenadante para distribuição em placa de 96 poços, onde foi feita a curva de calibração. Em 

cada poço da placa foram adicionados 25 µl de TMB (“3, 3’, 5, 5’ – tetrametilbenzedina”) e 

em seguida 100 µl de H2O2. A reação foi então interrompida após a coloração visual da curva 

com ácido sulfúrico 4 M e lida a 450 nm em leitor de multiplacas SpectraMax Paradigm. Os 

resultados foram expressos em número de neutrófilos x 10
3
/mg de tecido, visto que para 

dosagem, foi utilizado curva de neutrófilos previamente padronizada no laboratório. O 

sobrenadante final do ensaio de MPO também foi utilizado para quantificação de macrófagos 

nas feridas, verificada pela atividade da enzima N- Acetilglicosaminidase (NAG) no tecido 

íntegro (0h) e em cicatrização. Para isto, foram utilizados 25 μl deste sobrenadante que foram 

colocados em placas de 96 poços. Nesses poços foram adicionados 25 μl de solução 2,24 mM 

de NAG (p-nitrophenyl-2-acetamide-β-D-glucopiranoside) (Sigma-Aldrich) e 100 μl de 

tampão citrato (50 mM, pH 4,5). A seguir, foram incubadas a 37º C durante 60 minutos. Por 

último, a reação foi interrompida pela adição de 100 μl de tampão glicina (200 mM, pH 10.4), 

sendo a leitura realizada em espectrofotômetro a 405 nm (Protocolo descrito por Frade e 

colaboradores (2014). 

3.4.5 Quantificação de citocinas e qRT-PCR 

 As úlceras foram homogeneizadas em solução de PBS e centrifugadas. O sobrenadante 

do homogenato foi armazenado em freezer -80° C e utilizado para quantificar por ensaio 

imunoenzimático (ELISA), as citocinas IFN-γ, IL-4, IL-6, TNF-α, TGF-β, IL-1β e VEGF 

(BD Biosciences Pharmigen, San Diego, CA). Seguindo as instruções dos fabricantes foram 

empregados anticorpos específicos e citocinas padrões. As concentrações das citocinas foram 

avaliadas em espectrofotômetro de microplaca com filtro a 450 nm e a concentração de 

citocinas calculada a partir da curva padrão. A extração de RNA dos tecidos de úlceras 

homogeneizadas previamente (20 mg de tecido) ocorreu por kit comercial RNeasy Mini 

(RNeasy® Mini, Qiagen Inc., CA, USA) de acordo com instruções do fabricante. O DNA 

complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 700 ng de RNA utilizando-se primers 

randômicos. Aliquotas de 2μL da quantidade total de cDNA foram amplificados por qRT-

PCR utilizando primes para Fpr2l e Mmp8 em um Eppendorf Mastercycler® ep Realpex 

(Eppendorf AG; Hamburg, Germany). O gene Gapdh foi utilizado como gene de referência. 
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3.4.6 Análise Estatística 

 Para análises de resultados, as variações estatísticas entre grupos foi determinada 

utilizando análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de Newman-Keuls ou teste t 

de Student quando apropriado. Valores menores que p<0.05 foram considerados significantes. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização das micropartículas de PLGA contendo ou não LXA4 

 Micropartículas contendo LXA4 (LXA4-MS) e micropartículas vazias (Un-MS), após 

liofilizadas, foram dispersas em água deionizada para avaliação do seu tamanho e carga 

residual. O diâmetro médio foi de 5,4 μm (± 5,6 μm) e 3,9 μm (± 4,4 μm) para LXA4-MS e 

Un-MS, respectivamente (Tabela 1). A análise de carga residual das micropartículas mostra se 

após o encapsulação, houve interação química e consequentemente elétrica entre o polímero e 

a molécula-alvo (LXA4). O potencial zeta foi de -1,13 mV (± 9,6 mV) e -4,56 mV (± 4,8 mV) 

para LXA4-MS e Un-MS, respectivamente (Tabela 1). Para avaliar se as micropartículas 

estavam contaminadas com LPS, o teste de LAL foi feito para avaliação da quantidade de 

endotoxina, que não detectou LPS nas amostras. A microscopia eletrônica de varredura das 

micropartículas é mostrada na Figura 4, na qual Un-MS e LXA4-MS mostraram superfície 

esférica e uniforme. A eficiência de encapsulação, experimento que mostra o quanto de LXA4 

foi encapsulada/10 mg de polímero foi feito usando kit EIA (ELISA). A quantidade de LXA4 

foi de aproximadamente 800 ng, o que representa uma eficiência de encapsulação de 32 %. 

 

 

Figura 4: Microscopia Eletrônica de Varredura das micropartículas. (a) Micropartículas 

vazias e (b) LXA4-MS. 15.0 kV. 2000x. 
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Tabela 1. Tamanho e potencial zeta de microparticulas vazias (Un-Ms) ou contendo LXA4 

(LXA4-MS). 

 Un-MS LXA4-MS 

Tamanho 3,9 μm (± 4,4 μm) 5,4 μm (± 5,6 μm) 

Potencial Zeta -4,56 mV (± 4,8 mV) -1,13 mV (± 9,6 mV) 

O tamanho das partículas e potencial zeta foram determinados em um único lote de 

micropartículas em triplicata. Os valores representam a média ± desvio padrão.  

4.2 Encapsulamento preserva e potencializa os efeitos biológicos da LXA4  

 LXA4 solúvel aumentou o índice de cicatrização da úlcera quando comparada ao 

tratamento com Un-MS ou veículo, entretanto, LXA4-MS foi ainda mais eficiente em fechar a 

lesão (Figura 5). No 2º dia após a indução da úlcera, os três tratamentos – Un-MS, LXA4 

solúvel e LXA4-MS – não modificaram o tamanho das úlcera, quando comparados ao veículo. 

Entretanto, no sétimo dia pós-úlcera, LXA4 solúvel aumentou o índice em 60% da úlcera 

(relativo à área inicial), e LXA4-MS em torno de 80%. No 14º dia, o índice de cicatrização das 

úlceras tratadas com LXA4-MS foi próximo de 100%, sendo significativa a diferença em 

relação aos demais grupos. Estes resultados mostram que, apesar da LXA4 solúvel ser efetiva, 

o encapsulamento do mediador potenciou seus efeitos, indicando que o processo de 

encapsulação preserva a atividade biológica da molécula, além de promover sua liberação 

sustentada. 

 Em seguida, avaliamos o número de células no infiltrado inflamatório nas úlceras. 

Para tanto, cortes histológicos corados com HE foram analisados pelo software ImageJ.  

Observamos que o número de células inflamatórias nas feridas tratadas com LXA4-MS estava 

significativamente reduzido em comparação com outros grupos (Figura 6a). A quantificação 

de MPO (Figura 6b) corroborou os dados da análise histológica, pois mostrou que no 2º e 7º 

dia de tratamento com LXA4-MS, o número de neutrófilos estava estatisticamente menor em 

relação aos outros tratamentos. MMP8, uma metaloproteinase produzida por neutrófilos, 

também estava diminuída nas lesões tratadas com LXA4 solúvel ou LXA4-MS, no 14º dia 

(Figura 6c). Esses resultados mostram que LXA4-MS tem ação antiinflamatória, pois reduziu 

fase inflamatória do processo de cicatrização (1º à 5º dia após indução da úlcera).
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Figura 5. LXA4-MS acelera o processo de cicatrização. (a) Fotografia da úlcera (150 mm) no dorso de ratos Wistar mostrando as alterações 

macroscópicas induzidas pelo tratamento com: veículo (PBS), Un-MS, LXA4 solúvel ou LXA4-MS nos dias 0, 2, 7 e 14. (b) Índice de 

cicatrização cutânea induzido pelos diferentes tratamentos. Valores expressos em média ± EPM (n=10 úlceras), 
*
LXA4 solúvel ou LXA4-MS vs 

veículo, p< 0.05; 
#
LXA4 solúvel ou LXA4-MS vs Un-MS, p<0.05; 

$
LXA4-MS vs LXA4 solúvel, p<0.05, comparados pela análise de variância 

One-Way ANOVA. 
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Figura 6: LXA4-MS diminui o infiltrado inflamatório em úlceras de pele. A injúria 

induziu aumento de infiltrado celular e MPO, como expresso nas barras sobescritas com *, 

que demonstram aumento significativo em relação ao tecido normal (linha tracejada). Os 

animais foram tratados topicamente com veículo (PBS), Un-MS, LXA4 solúvel e LXA4-MS. 

(a) Contagem de células inflamatórias no tecido da úlcera no dia 2 utilizando o software 

ImageJ. Foram utilizados pelo menos 12 campos randômicos por grupo. (b) Acumulo de 

neutrófilos nas úlceras quantificadas através de ensaio para detecção de MPO. Valores 

representam médias ± EPM, 
#
LXA4-MS vs veículo, p< 0.05; 

$
LXA4-MS vs Un-MS, p<0.05; 

&
LXA4-MS vs LXA4 solúvel, p<0.05, comparados pela análise de variância One-Way 

ANOVA.  (c) qRT-PCR para o gene da metaloproteinase 8 Mmp8 em biopsia de pele do 14º 

dia após a indução da úlcera. Valores representam médias ± EPM, 
*
LXA4-MS vs veículo, p< 

0.05; 
#
LXA4-MS ou LXA4 solúvel vs Un-MS, p<0.05; 

$
 LXA4-MS vs LXA4 solúvel, p<0.05, 

comparados pela análise de variância One-Way ANOVA.  

 

4.3 LXA4-MS modula padrão de citocinas liberadas nas lesões 

 Para investigar se a diminuição do infiltrado inflamatório induzido por LXA4-MS 

estaria relacionado com a modulação da produção de citocinas, a quantificação de IL-1β, 

TNF-α, TGF-β e IL-6 foi realizada. Nossos dados mostram que IL-1β e TNF-α (Figura 7a e 

7b), foram significativamente inibidas pelo tratamento com LXA4-MS, tanto no 2º como no 7º 

dia. No entanto, IL-6 (Figura 7d) só foi diminuída no 7º dia após tratamento. Quanto ao TGF-

β, observamos aumento no 2º dia de tratamento com LXA4-MS, mas diminuiu no 7º (Figura 

7c). Todas as citocinas tendem a atingir valores semelhantes no 14º dia, devido ao fechamento 

quase que total das úlceras. 
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Figura 7: LXA4-MS modula a produção de citocinas em úlceras de pele. A injúria induziu 

aumento de citocinas, como expresso nas barras sobescritas com *, que demonstram aumento 

significativo em relação ao tecido normal (linha tracejada). O animais foram tratados 

topicamente com veículo (PBS), Un-MS, LXA4 solúvel e LXA4-MS. Os tecidos provenientes 

das biópsias realizadas nos animais nos dias 2, 7 e 14 foram homogeneizados e o 

sobrenadante utilizado para dosagem das citocinas. (a) IL-1β, (b) TNF-α, (c) TGF-β e (d) IL-

6 foram quantificadas por ELISA. Valores representam médias ± EPM, 
#
LXA4-MS ou LXA4 

solúvel ou Un-MS vs veículo, p< 0.05; 
$
LXA4-MS ou LXA4 solúvel vs Un-MS, p<0.05; 

&
LXA4-MS vs LXA4 solúvel, p<0.05, comparados pela análise de variância One-Way 

ANOVA. 

 

4.4 LXA4-MS aumenta a deposição de colágeno na pele durante o processo de 

cicatrização 

 A deposição de colágeno é um evento importante para o processo de cicatrização. As 

análises de cortes histológicos corados com Picrossírius mostram que úlceras tratadas com 

LXA4-MS tiveram aumento na deposição de colágeno. Resultado semelhante foi observado 

nas úlceras tratadas com LXA4-MS solúvel (Figura 8). LXA4-MS também aumentou a 

deposição de colágeno nos dias 7 e 14, fato não observado com o mediador solúvel (Figura 8).
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Figura 8: LXA4-MS promove mais eficientemente a deposição de colágeno. (a) Microscopia de úlceras marcadas com Picrossirius Red (200x), mostrando 

a deposição de colágeno nos dias 2, 7 e 14. (b) Quantificação de colágeno utilizando o Software ImageJ, plug-in Colour Deconvolution, que mediu a 

densitometria digital em pelo menos 12 campos ópticos randômicos em microscopia de 200x. Resultados são expressos em porcentagem da área coberta com 

colágeno. Valores expressos em média ± EPM (n=10 úlceras), 
*
LXA4 solúvel ou LXA4-MS vs veículo, p< 0.05; 

#
LXA4 solúvel ou LXA4-MS vs Un-MS, 

p<0.05; 
$
LXA4-MS vs LXA4 solúvel, p<0.05, comparados pela análise de variância One-Way ANOVA. 
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4.5 LXA4-MS aumenta o número de vasos sanguíneos no tecido durante o processo de 

cicatrização 

 O número de vasos sanguíneos foi avaliado pela análise histológica dos cortes de 

biópsias corados com HE e confirmado por meio da quantificação de VEGF (vascular 

endothelial growth factor). LXA4-MS estimulou neovascularização acentuada como 

observado nos tecidos dos dias 2, 7 e 14 (Figura 9a). Em relação à concentração de VEGF nos 

mesmos grupos e dias, observamos que o VEGF não foi diferente nos dias 2 e 7 após indução 

da úlcera, mas sendo significativa a diferença somente no 14º dia (Figura 9b). 

 

Figura 9: LXA4-MS induz neovascularização em úlceras de pele. Os animais foram 

tratados topicamente com veículo (PBS), Un-MS, LXA4 solúvel e LXA4-MS. Foram 

analisadas lâminas histológicas das úlceras marcadas com HE para a contagem de vasos. Os 

campos foram fotógrafos em aumento de 400x. O software ImageJ foi utilizado para 

contagem de vasos nos dias 2, 7 e 14 após injúria e foram analisados pelos menos 10 campos 

randômicos por grupo. (a) Análise da densidade vascular. (b) Quantificação de VEGF no 

sobrenadante de homogenatos de úlceras por ELISA. Valores representam médias ± EPM, 

#
LXA4-MS vs veículo, p< 0.05; 

$
LXA4-MS vs Un-MS, p<0.05; 

&
LXA4-MS vs LXA4 solúvel, 

p<0.05, comparados pela análise de variância One-Way ANOVA. 
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4.6 Ciclosporina H, antagonista do receptor de LXA4, reverte as ações da LXA4-MS 

 Para avaliar se os efeitos biológicos observados pelo tratamento com LXA4-MS 

seriam devido à ligação específica de LXA4 ao seu receptor de alta afinidade, úlceras foram 

tratadas utilizando-se três estratégias: tratamento com ciclosporina H, um antagonista do 

receptor de LXA4; tratamento com ciclosporina H + LXA4-MS; tratamento com LXA4-MS. A 

Figura 10a mostra que somente o tratamento com antagonista não teve efeito sobre o 

fechamento da úlcera, assim como o uso de LXA4-MS + antagonista. Entretanto, em úlceras 

tratadas somente com LXA4-MS, o melhoramento na cicatrização foi restaurado (Figura 7b). 

A análise da expressão do receptor de LXA4 por qRT-PCR mostrou que o mRNA encontra-se 

regulado positivamente em úlceras tratadas com LXA4-MS (Figura 10c), sugerindo que as 

ações da LXA4 sobre o processo de cicatrização são via receptor específico, que então modula 

os efeitos anti-inflamatórios e proliferativos observados. 

 

Figura 10: Antagonista do receptor de LXA4 inibe a melhora na cicatrização promovida 

por LXA4-MS. Nos tratamentos concomitantes com ciclosporina H e LXA4-MS, o 

antagonista foi aplicado sobre na úlcera 10 minutos antes da aplicação de LXA4-MS. (a) 

Índice de cicatrização cutânea induzido pelos tratamentos com: ciclosporina H, LXA4-MS ou 

LXA4-MS + ciclosporina H. (b) Fotografia da úlcera (150 mm) no dorso dos ratos mostrando 

as alterações macroscópicas induzidas pelo tratamento com: ciclosporina H, LXA4-MS ou 

LXA4-MS + ciclosporina H nos dias 0, 2, 7.  Valores expressos em média ± EPM (n=10 

úlceras), 
#
Ciclosporina H + LXA4 vs LXA4-MS, p<0.05, comparados pela análise de variância 

One-Way ANOVA. (c) Quantificação do mRNA do receptor de LXA4 (ALX) feito por qRT-

PCR nos grupos: veículo, Un-MS, LXA4 solúvel e LXA4-MS. Valores representam médias ± 

EPM, 
*
LXA4-MS vs veículo, p< 0.05; 

#
LXA4-MS vs Un-MS, p<0.05; 

$
LXA4-MS vs LXA4 

solúvel, p<0.05, comparados pela análise de variância One-Way ANOVA. 
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4.7 LXA4-MS induz recrutamento de macrófagos e produção de IL-4 

 Para avaliar o aumento de macrófagos nas lesões, determinamos nas mesmas a 

concentração de NAG, uma enzima presente somente nestas células mononucleares. Como 

mostra a figura 11a, quando compara com úlceras tratadas somente com o veículo (PBS), as 

lesões tratadas com LXA4-MS apresentam aumento significativo na concentração de NAG. 

Este dado indica que nestas úlceras, houve maior recrutamento de macrófagos no 14º após a 

lesão e tratamento. Sabendo que IL-4 é uma citocina antiinflamatória, e que pode ser 

originada de macrófagos M2 e ou de linfócitos T, nosso próximo passo foi avaliar a 

concentração desta citocina nas lesões tratadas com LXA4-MS ou somente veículo. Como 

mostra a figura 11b, no 14º dia o tratamento com LXA4-MS induziu aumento de 

aproximadamente 120% na concentração de IL-4, quando comparado com úlceras tratadas 

somente com veículo. Interessante que nos dias 2 e 7, que correspondem à fase inflamatória e 

de proliferação da cicatrização, a LXA4-MS reduziu significantemente a produção de IL-4.  

 

Figura 11. LXA4-MS aumenta o recrutamento de macrófagos e a produção de IL-4. (a) 

Quantificação de NAG em úlceras tratados com veículo e LXA4-MS durante 14 dias, 

expresso em densidade óptica. (b) Quantificação por ELISA da citocina IL-4 em tecido de 

úlcera tratado com veículo e LXA4-MS. Dados representam médias ± EPM (n=5 úlceras por 

grupo) no 14º dia após a indução da úlcera, * Veículo ou LXA4-MS vs Basal, p<0.05, #LXA4-

MS vs veículo, p<0.05, comparados pelo teste t de Student. 
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5 DISCUSSÃO 

 Queimaduras, diabete, isquemia e mesmo envelhecimento são condições que 

favorecem a formação de úlceras (53–55), que se não tratadas, podem causar intenso 

desconforto, e servirem de porta de entrada para microrganismos resultando em complicações 

severas e até mesmo a morte (56).  Por isto, a busca de novas terapias para o tratamento de 

feridas tem sido motivo de intensa investigação pelos pesquisadores e pelas indústrias 

farmacêuticas. Neste trabalho tivemos como objetivo desenvolver micropartículas de PLGA 

contendo LXA4 (LXA4-MS) para o tratamento de úlceras cutâneas. A escolha da LXA4 como 

alvo de estudo deve-se ao fato de existirem na literatura, várias evidencias experimentais que 

este mediador tem ação antiinflamatória, além de acelerar a resolução de lesões diversas como 

úlceras de córnea (19,20,23,24,33). No entanto, nada tinha sido descrito sobre seus efeitos na 

cicatrização de úlceras cutâneas. 

A estratégia de empregar PLGA para encapsular LXA4 foi baseada na nossa 

experiência previa que mostra que este polímero preserva as atividades biológicas de lipídeos 

facilmente oxidáveis, como o LTB4 (48), PGE2 (52) e PGD2 (57). Estes mediadores, assim 

como a LXA4 são eicosanoides derivados do metabolismo do AA, e que por possuírem duplas 

ligações, são altamente reativos e facilmente oxidados, o que resulta em diminuição ou perda 

de suas atividades biológicas  (58). Por isto, estas características dificultam o uso destes 

composto lipídicos em formulações farmacêuticas.  Além de preservarem as atividades 

biológicas de lipídeos, micropartículas de PLGA promovem a liberação sustentada e 

prolongada do composto encapsulado (35,50,52). Como mostrado em nossos resultados 

(Figura 4), o método de emulsão simples por nós empregado, resultou em micropartículas 

homogêneas, de tamanho adequado, superfície lisa, carga negativa, e com taxa de 

encapsulação do mediador relativamente alta, todas elas características apropriadas para 

interação com células de mamíferos e o uso in vivo (34–36,39–41,45,48–50,52,59) 

O modelo de estudo empregado por nós foi o de indução de ulceras na pele do dorso 

de ratos utilizando punch mecânico, pois se tratam de lesões estéreis e muito bem 

caracterizadas quanto suas fases de cicatrização (60). Os grupos de estudos foram constituídos 

por ulceras tratadas a cada 3 dias com LXA4-MS, Un-MS, LXA4 solúvel, ou somente veiculo 

(PBS), aplicadas sob cola de fibrina para facilitar a retenção das substâncias. As ulceras foram 

avaliadas nos dias 0, 2, 7 e 14 dias pós lesão, que correspondem a fase inflamatória, de 

proliferação e de remodelamento, respectivamente.
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 As analises macroscópica, microscópicas e moleculares das úlceras mostraram que o 

tratamento com LXA4-MS foi mais efetivo do que LXA4 solúvel, em todos os parâmetros 

avaliados, tendo efeito expressivo desde o inicio no processo de cicatrização. LXA4-MS 

aumentou significativamente o índice de cicatrização cutânea (que reflete o fechamento da 

ulcera em relação ao dia inicial) a partir do 7º dia (Figura 5a e 5b). O processo de cicatrização 

é um fenômeno complexo e coordenado por diferentes tipos celulares como neutrófilos, 

macrófagos, queratinócitos, fibroblastos e outras células (61), que contribuem nas diferentes 

fases da cicatrização. Sabe-se que os neutrófilos recrutados nas primeiras horas, e os 

macrófagos, mais proeminentes na fase tardia da cicatrização, são células fundamentais para o 

reparo. 

 Os neutrófilos e macrófagos removem restos celulares, eventuais microrganismos 

presentes, e células mortas, sendo fundamentais para restaurar a lesão (62,63). No entanto, 

quando presente em numero exagerado e por tempo prolongado, estas células podem retardar 

a cicatrização, e mesmo causar alterações não desejadas nos tecidos (63), eventos que se 

refletem na diminuição do índice de cicatrização. Nossos dados, mostraram que a aplicação 

tópica de LXA4-MS diminui o numero de neutrófilos infiltrados na lesão (Figura 6a), como 

evidenciado pela diminuição de MPO e de metaloproteinase 8 (Figura 6b e 6c). 

Citocinas pro-inflamatórias como IL1-α, IL1-β, IL6, e TNF-α, e as antiinflamatórias/ 

regulatórias, têm importante papel no reparo tecidual (61). Estas citocinas recrutam células 

inflamatórias (55,62), estimulam queratinocitos e fibroblastos a proliferarem (24,33,64), 

induzem síntese e quebra de proteínas da matriz extracelular (61). Sabendo que LXA4 pode 

induzir ou inibir a produção de diferentes citocinas, que participam dos eventos acima, 

investigamos o impacto do tratamento das úlceras com LXA4-MS na produção destas 

citocinas. Nossos dados mostraram que LXA4-MS, de modo mais eficiente que LXA4 solúvel, 

inibiu significativamente nos dias 2 e 7 após lesão a produção de IL-1β e de TNF-α (Figura 7a 

e 7b), duas citocinas quimiotáticas para neutrófilos (61–63). Embora outros fatores possam 

estar envolvidos, estes resultados justificam a diminuição de neutrófilos nas lesões tratadas 

topicamente com LXA4-MS. Interessante que LXA4 encapsulada, também aumentou a 

concentração de TGF-β, sem modificar a de IL-6 (Figura 7c e 7d). Estas citocinas são 

conhecidas por terem papel crucial no reparo tecidual, em especial TGF-β, que é descrito 

classicamente por ativar fibroblastos a aumentarem a síntese de colágeno (61). Em conjunto, 

nossos dados mostram que o papel benéfico da LXA4 liberada das micropartículas, deve-se a 
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inibição ou a potenciação da produção destas citocinas, com papeis diversos nos diferentes 

estágios do processo de cicatrização, resultando no aceleramento do índice de fechamento da 

ulcera.  

 Como observamos aumento da produção de TGF-β e do índice de cicatrização (Figura 

5 e Figura 7) pelo tratamento com LXA4-MS, nosso próximo passo foi investigar se haveria 

também maior deposição de colágeno e aumento do numero de vasos, eventos fundamentais 

para o reparo tecidual (25).  Colágeno é o componente mais abundante tecido conectivo, e 

essencial para o reparo de lesões (65), que também depende da formação de novos vasos para 

fornecimento de nutrientes para o local (66). Como mostrado na Figura 8, LXA4-MS, mais 

eficientemente que a LXA4 solúvel, aumentou a deposição de colágeno, assim como o número 

e a densidade de vasos no local da lesão (Figura 9), em todos os períodos estudados.  

Finalmente, investigamos se efeitos biológicos da LXA4 liberada das micropartícula, 

ocorreu via ligação ao seu receptor especifico (o ALX). Nossos resultados mostraram que o 

tratamento simultâneo das úlceras com LXA4-MS e ciclosporina H, um antagonista do 

receptor ALX, reduziu de modo significativo os efeitos cicatrizantes benéficos do mediador 

lipídico (Figura 10). Estes resultados indicam que a LXA4, pelo menos parcialmente, age via 

seu receptor especifico, o ALX, como ocorre em outros modelos experimentais (11).  Em 

conjunto, nossos dados confirmam outros da literatura que mostram que LXA4 é um mediador 

lipídico com ação antiinflamatória e reparadora (1,12,13,15,67), e que LXA4-MS é uma 

estratégia eficiente para tratamento de úlceras cutâneas, pois preserva as atividades biológicas 

do composto, além de permitir uma ação prolongada e benéfica. 
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6 CONCLUSÃO 

 O encapsulamento de LXA4 em micropartículas de PLGA preservou e potencializou 

suas atividades biológicas e promoveu um processo de cicatrização eficiente e acelerado. 
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ANEXO I: Parecer do Comitê de Ética 

 




