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RESUMO 

 

ROCHA, G. H. O. Efeitos da interação entre anexina A1 e PPARγ sobre o 

desenvolvimento de colite experimental. 2021. 115f. Tese (Doutorado em 

Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia - Toxicologia) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

A colite ulcerativa, juntamente com a Doença de Crohn, é uma doença 

inflamatória intestinal (DII) de caráter crônico que atinge milhares de pessoas no 

mundo, reduzindo a qualidade de vida de pacientes e onerando sistemas de 

saúde. A farmacoterapia disponível para tratamento destas doenças é limitada e 

custosa e não se conhecem todas as causas que compõem sua etiologia, mas é 

sabido que a desregulação do processo inflamatório é essencial para a sua 

progressão. Fatores como a anexina A1 (AnxA1), uma proteína anti-inflamatória 

modulada por glicocorticoides, e o receptor ativador de proliferador de 

peroxissomo gamma (PPARγ), um receptor nuclear que modula o metabolismo 

energético e a inflamação, vêm sido estudados como alvos moleculares para o 

controle da inflamação em DIIs. Assim, o presente trabalho investigou a correlação 

da AnxA1 com as ações do PPARγ sobre a inflamação em um modelo de colite 

experimental. Para tanto, foram utilizados camundongos C57BL/6 selvagens (WT) 

e knockout para AnxA1 (AnxA1-/-), e também células RAW 264.7 transfectadas 

com shRNA para redução da expressão de AnxA1. Os camundongos foram 

utilizados em um modelo de colite por dextran sulfato de sódio (DSS), enquanto as 

células RAW 264.7 foram utilizadas em modelos de inflamação in vitro induzida 

por LPS (lipopolissacarídeo bacteriano). Animais e células foram tratados com 

pioglitazona (agonista de PPARγ), bem como com bloqueadores de receptores de 

AnxA1, com o intuito de se verificar se a AnxA1 modula as ações anti-inflamatórias 

do PPARγ e vice-versa. Os resultados obtidos demonstraram que: 1) pioglitazona 

é ineficaz para atenuação de sintomas de colite experimental em camundongos 

quando conduzida até o dia 10, porém é eficaz quando conduzida até o dia 6, e tal 

efeito é dependente de AnxA1; 2) pioglitazona atenua a inflamação induzida por 
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LPS em células RAW 264.7, e tal efeito depende de AnxA1 endógena e independe 

de ações sobre receptores de AnxA1. Em conjunto, os resultados evidenciaram 

que pioglitazona é eficaz na atenuação da inflamação na colite experimental de 

forma dependente de AnxA1 endógena tanto em modelo in vivo quanto in vitro. 

Dessa forma, demonstramos que existe uma interação entre AnxA1 e PPARγ 

durante o controle da inflamação na colite experimental, aumentando o 

embasamento de futuras pesquisas que visem verificar a eficácia terapêutica de 

ligantes de PPARγ no tratamento de DIIs e evidenciando processos moleculares 

das ações destes ligantes que possam depender de AnxA1. 

 

Palavras-chave: anexina A1; PPARγ; pioglitazona; doença inflamatória intestinal; 

macrófago. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

ABSTRACT 

 

ROCHA, G. H. O. Effects of the interaction between annexin A1 and PPARγ 

upon development of experimental colitis. 2021. 115p. Thesis (Doctorate in 

Pharmacy (Physiopathology and Toxicology - Toxicology) – Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

           

Ulcerative colitis, alongside Crohn’s disease, is a chronic inflammatory 

bowel disease (IBD) which afflicts thousands of people worldwide, reducing overall 

quality of life and burdening health care systems. Available pharmacotherapy for 

treatment of these diseases is limited and cost-intensive and not all causes for their 

ethiology are known, but it is widely accepted that deregulation of inflammatory 

proccesses is essential for their progression. Factors such as annexin A1 (AnxA1), 

a glucocorticoid-mediated anti-inflammatory protein, and peroxisome proliferator-

activated receptor gamma (PPARγ), a nuclear receptor which modulates energy 

metabolism and inflammation, have been studied as potential molecular targets for 

control of inflammation on IBDs. Thus, the present work investigated the 

correlation between AnxA1 and PPARγ actions upon inflammation in a 

experimental colitis model. For such, wild type (WT) and AnxA1 knockout (AnxA1-/-

) C57BL/6 mice, and also RAW 264.7 cells transfected with shRNA for reduction of 

AnxA1 expression, were used. Mice were subjected to a dextran sodium sulfate-

induced (DSS) experimental colitis model, and RAW 264.7 cells were used in a 

lypopolysaccharide-induced (LPS) inflammation model. Animals and cells were 

both treated with pioglitazone (PPARγ agonist), as well as with blockers of AnxA1 

receptors in order to assess whether AnxA1 modulates the anti-inflammatory 

actions of PPARγ and vice-versa. Data obtained evidenced that: 1) pioglitazone is 

unable to attenuate experimental colitis symptoms in mice when carried out up to 

day 10, but is able to do so when carried out up to day 6, and such effect is 

dependent of AnxA1; 2) pioglitazone attenuates inflammation induced by LPS in 

RAW 264.7 cells, and such effect is dependent on endogenous AnxA1, regardless 

of actions on AnxA1 receptors. Altogether, these findings evidenced pioglitazone is 
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able to attenuate inflammation during experimental colitis relying upon endogenous 

AnxA1, both in vivo and in vitro. Thus, we demonstrate there is an interaction 

between AnxA1 and PPARγ during control of inflammation in experimental colitis, 

allowing future research aiming to elucidate therapeutic efficacy of PPARγ ligands 

on treatment of IBDs to be carried out on more solid ground, better elucidating 

molecular proccesses related to the actions of such ligands which might rely on 

AnxA1. 

 

Key-words: annexin A1; PPARγ; pioglitazone; inflammatory bowel disease; 

macrophage. 
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1. Introdução 

1.1. Conceitos acerca do processo inflamatório 

 O processo inflamatório é uma resposta natural do organismo frente a uma 

determinada injúria tissular ou presença de algum patógeno. Diversos eventos se 

sucedem após ativação inicial da inflamação: recrutamento de células para o tecido 

inflamado, aumento de permeabilidade vascular, liberação de citocinas e quimiocinas 

pró-inflamatórias e geração de radicais livres (Ryan & Majno, 1977). Inicialmente, 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) ou associados a dano tissular 

(DAMPs) liberados frente a uma injúria se ligam a diferentes receptores celulares 

capazes de desencadear uma resposta inflamatória; dentre tais receptores, toll-like 

receptors (TLR) são proeminentes (Sabroe et al., 2008; Pisetsky, 2013). A ativação de 

sistemas de sinalização pró-inflamatórios leva a aumento da permeabilidade vascular e 

recrutamento de células mieloides ao tecido inflamado, especialmente monócitos e 

neutrófilos, onde secretam mediadores químicos que acentuam ainda mais a resposta 

inflamatória. Em seguida, com a resolução do processo, os neutrófilos tornam-se 

apoptóticos e são fagocitados por macrófagos, que também eliminam debri celulares 

oriundos de processos de morte celular (Abdulkhaleq et al., 2018; Chawla et al., 2011; 

Wright et al., 2010). 

 Ainda que mais frequentemente associada a resposta a injúrias e presença de 

patógenos, a inflamação também é essencial para a manutenção homeostática do 

organismo, sendo indispensável para a manutenção de processos fisiológicos. 

Citocinas em geral estimulam a diferenciação celular, promovem manutenção tecidual e 

regulam a proliferação celular e desenvolvimento de tecidos mesmo em condições onde 

não há inflamação exacerbada (Anders et al., 2014; Cardona et al., 2013). Receptores 

como TLR4 e proteínas inflamatórias, como o fator nuclear kB (NF-kB), são ativados e 

expressos mediante reconhecimento de produtos normais da dieta, como ácidos 

graxos, e atuam no remodelamento tecidual ativando respostas inflamatórias sutis, sem 

necessariamente promover dano inflamatório como classicamente descrito (Guma et 

al., 2011; Miyake & Kaisho, 2014). Mesmo em doenças degenerativas crônicas de 

caráter inflamatório, como a obesidade, não é a inflamação em seu caráter lesivo a 

primeira de suas formas a se manifestar; a resposta inflamatória é ativada inicialmente 

para fins de controle de adipócitos e remodelamento tecidual, progredindo para uma 

resposta inflamatória nociva com o decorrer do tempo (Ellulu et al., 2017; Itoh et al., 

2011). De fato, nas mais variadas doenças crônicas de cunho inflamatório, ocorre uma 

perturbação inicial da homeostasia do organismo que leva a um estímulo inflamatório 

exacerbado inicial em tentativa de reverter as condições homeostáticas alteradas; falha 

na resolução desse processo ou mesmo inflamação continuada por conta de estímulos 

secundários levam à cronificação inflamatória de doenças (Kotas & Medhizitov, 2015). 
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 Seja em condições homeostáticas ou em condições de resposta a injúria e/ou 

patógenos, a inflamação requer um ajuste fino para que não se descontrole e cause 

ainda mais danos teciduais além dos já promovidos por patógenos ou por lesões que já 

inicialmente desencadearam o processo inflamatório. Tal ajuste envolve constante 

alternação entre promoção e resolução da inflamação, como exercido por células 

imunes. Além dos já bem estudos perfis de polarização de linfócitos TCD4 em Th1 (pró-

inflamatório) e Th2 (anti-inflamatório), tem-se descrito na literatura científica sobre os 

perfis de polarização de outras células imunes, principalmente macrófagos (Mazzarella 

et al., 2000; Seraphim et al., 2020). Macrófagos, conforme a resposta a ser 

manifestada, seja ela pró-inflamatória ou anti-inflamatória, alternam a expressão de 

diferentes receptores de superfície e produção de citocinas (Murray et al., 2017; 

Porcheray et al., 2005). No caso destas células, pode-se assumir uma resposta M1 pró-

inflamatória ou M2 anti-inflamatória, em paralelo à modulação exercida por linfócitos 

Th1 ou Th2 (Seraphim et al., 2020). Em circunstâncias pró-inflamatórias, macrófagos 

M1 co-modulados por linfócitos Th1 passam a executar uma resposta de combate a 

patógenos e produzem óxido nítrico (NO) e secretam citocinas inflamatórias, como fator 

de necrose tumoral alfa (TNFα), e interleucinas (IL) IL-1ß, IL-6 e IL-12. Em 

circunstâncias anti-inflamatórias, macrófagos M2, de forma análoga, produzem ornitina, 

arginase, fator de transformação do crescimento ß (TGF-ß), IL-4 e IL-10, entre outros, 

que atuam para resolver o processo inflamatório (Kidd, 2003; Mills, 2012; Sica et al., 

2015; Zhang & Jianxiong, 2007). Contudo, ainda que macrófagos M1 sejam bem 

caracterizados como efetores pró-inflamatórios, macrófagos M2 podem ainda ser 

subdivididos em M2a (curativos), M2b (regulatórios) e M2c (desativadores); o subtipo 

M2b é capaz de produzir citocinas em padrão análogo ao de macrófagos M1, ainda que 

com finalidades distintas, tornando ainda mais complexo o entendimento dos 

mecanismos celulares que regulam a inflamação (Wang et al., 2019). Em condições 

tumorais, macrófagos M1 impedem o crescimento e disseminação de tumores, mas são 

antagonizados por macrófagos M2, especialmente do recém-descrito subtipo M2d, que 

os estimulam (Isidro & Appleyard, 2016; Wang et al., 2019). Nota-se que macrófagos 

M2 são também importantes para manutenção de processos homeostáticos na 

ausência de estímulos inflamatórios, sendo essenciais para angiogênese, proliferação 

de células epiteliais e remodelamento da matriz extracelular e da arquitetura tecidual 

(Sica et al., 2015). Mais recentemente, perfis de polarização de neutrófilos similares têm 

sido estudados, onde neutrófilos N1 e N2 representam analogamente a polarização M1 

e M2 de macrófagos. Estudos iniciais propuseram perfil de polarização associado com 

capacidades tumorigênicas dos neutrófilos, evidenciando TGF-ß como o principal fator 

mediador da polarização N2 de neutrófilos mediante desenvolvimento tumoral, que por 

sua vez, conforme o perfil de polarização, podem também co-modular linfócitos e 

macrófagos; ainda que neutrófilos N1 possam causar injúria tissular e desencadear 

inflamação que inicie o processo tumoral, são os neutrófilos N2 os responsáveis por 
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promover crescimento e expansão do tumor (Fridlender et al., 2009; Fridlender & 

Albelda, 2012; Giese et al., 2019; Mantovani, 2009). Apesar da já estudada participação 

de neutrófilos N2 com desenvolvimento tumoral e do conhecido papel pró-inflamatório 

tradicional de neutrófilos N1, novos estudos têm melhor demonstrado o papel de 

neutrófilos N2 modulados por TLR4 como reguladores anti-inflamatórios e capazes de 

secretar mediadores solúveis responsáveis principalmente por facilitar a transição de 

macrófagos e linfócitos de perfis M1 e Th1 para perfis M2 e Th2, respectivamente 

(García-Culebras et al., 2019; Xu et al., 2020). Outros perfis de polarização de 

neutrófilos, como N9 e N17, apenas recentemente têm sido estudados e ainda há 

escassos estudos na literatura científica quanto ao papel destes subtipos de neutrófilo; 

de qualquer forma, isto reforça a ideia de como o processo inflamatório é reajustado 

finamente por inúmeros mecanismos em conjunto, nem todos ainda conhecidos (Xu et 

al., 2020).  

 De fato, o desbalanceamento da resposta imune inflamatória pode promover o 

desenvolvimento de várias doenças, muitas de caráter crônico. Asma e alergias em 

geral; doenças do sistema nervoso central, como esclerose múltipla; doenças 

autoimunes, como artrite reumatoide; doenças inflamatórias intestinais, como colite 

ulcerativa; e mesmo diferentes tipos de câncer possuem um componente pró-

inflamatório sobressaltado em sua causa ou progressão (Head & Jurenka, 2003; 

Kreutzberg, 1996; Thornburn et al., 2014). Vários estudos reportam que o bloqueio de 

fatores pró-inflamatórios pode desacelerar a progressão de doenças inflamatórias. 

Como exemplos: anticorpos anti-TNFα são já há algum tempo disponibilizados 

comercialmente para tratamento de doenças inflamatórias intestinais com certo 

sucesso, e anticorpos anti-IL-1 já foram testados com algum sucesso em humanos para 

controle de glicemia e osteoartrite (Dinarello, 2011; Sandborn & Hanauer, 1999); 

oligonucleotídeos inibidores de NF-kB são capazes de reduzir a severidade da artrite 

reumatoide e de doenças inflamatórias intestinais em modelos animais (Tak & Firestein, 

2001); bloqueio do receptor de IL-6 com anticorpos reduz a diferenciação de células 

Th17 pró-inflamatórias, melhorando o quadro de pacientes acometidos por artrite 

reumatoide (Noack & Miossec, 2014). Além do bloqueio de fatores pró-inflamatórios, 

tem-se investigado também a indução de fatores pró-resolutivos na terapêutica de 

doenças inflamatórias, como resolvinas e lipoxinas no tratamento de doenças 

inflamatórias intestinais e da aterosclerose (Bäck et al., 2019; Fullerton e Gilroy, 2016; 

Quiros e Nusrat, 2019). 

 Com base na breve descrição acima, pode-se verificar que a inflamação é um 

processo primordial para manutenção das condições vitais, mas que deve ser 

controlado. Tal controle depende de inúmeros fatores considerando a complexidade em 

que se manifesta. Assim, as vias de controle da inflamação são alvos de intensa 

investigação para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas.     
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1.2. Inflamação e anexina A1 

 A inflamação é um processo que depende de vários fatores celulares e químicos, 

muitos deles ainda não completamente elucidados quanto às suas funções. Um destes 

fatores responsáveis pelo controle do processo inflamatório de considerável importância 

é a anexina A1 (AnxA1), uma proteína de propriedades anti-inflamatórias que faz parte 

de uma superfamília de outras anexinas, todas capazes de se ligarem a fosfolipídios de 

membrana por intermédio de cálcio. Tal ligação depende de um núcleo contendo 4 

motivos de 70 aminoácidos cada, comum a todas as anexinas. A AnxA1 em sua forma 

íntegra possui 37 kDa e 347 aminoácidos, enquanto seu N-terminal possui 49 

aminoácidos (D’Acquisto et al., 2008; Lim & Pervaiz, 2007). A clivagem e fosforilação do 

N-terminal são eventos que regulam a atividade da AnxA1; o peptídeo mimético Ac2-26 

gerado a partir da clivagem da proteína mimetiza as atividades anti-inflamatórias da 

AnxA1 (Cirino et al., 1993). Estudos demonstram que o peptídeo Ac2-26 da AnxA1 é 

capaz de influenciar a maturação e o recrutamento de neutrófilos e monócitos em 

processos inflamatórios e promover a produção de citocinas anti-inflamatórias como IL-

10 (Dalli et al., 2012; Guido et al., 2013; Machado et al., 2016). A AnxA1 e seu peptídeo 

N-terminal exercem seus efeitos ligando-se a receptores acoplados a proteínas G 

específicos chamados receptores de peptídeos formilados (FPR), os quais dividem-se 

em FPR1, FPR2 e FPR3 (este último encontrado apenas em humanos); AnxA1 em sua 

forma completa de 37 kDa possui afinidade de ligação muito maior ao FPR2 (Bena et 

al., 2012). 

 A AnxA1 pode ser encontrada em diferentes tipos celulares; em condições 

basais, a AnxA1 encontra-se em abundância no citoplasma de neutrófilos, monócitos e 

macrófagos, livre ou em grânulos. Quando tais células são ativadas mediante estímulo 

inflamatório, a AnxA1 é secretada por diferentes mecanismos ao exterior celular, que 

podem envolver transportadores celulares (especialmente transportadores ABC), poros, 

canais transmembrana e degranulação de vesículas contendo a proteína (Perretti & 

D’Acquisto, 2009). AnxA1 também pode ser liberada para o interstício celular contida 

em vesículas extracelulares (Pessolano et al., 2019). 

Esquema geral de mecanismos de liberação e formas de atuação da AnxA1 são 

demonstrados na Figura 1. 
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Figura 1. Mecanismos de liberação e formas de atuação da AnxA1 (autoria própria, adaptado de Perretti & D’Aqcuisto, 2009). Sob ação de 
glicocorticoides, AnxA1 pode ser liberada através de canais transmembrana ou através de transportadores e atuar em outros sistemas fisiológicos de 
forma parácrina (A), autócrina (B) ou justácrina (C); AnxA1 pode também ser liberada ao meio extracelular contida em vesículas (D). AnxA1 pode ser 
clivada no meio extracelular através da ação de proteinases (como metaloproteinases), tornando-se inativa (E).   

 

 Como mencionado, a AnxA1 é importante para a regulação do processo 

inflamatório. De fato, a AnxA1 foi inicialmente reconhecida como essencial para a 

resolução do processo inflamatório ao ser investigado que tal proteína seria um 

mediador importante para a manifestação dos efeitos anti-inflamatórios de 

glicocorticoides; o tratamento de camundongos com glicocorticoides promove aumento 

da expressão de FPR, e em camundongos knockout para AnxA1, os efeitos anti-

inflamatórios de glicocorticoides são parcialmente ou quase completamente abolidos 

(Flower & Rothwell, 1994; Roviezzo et al., 2002; Sawmynaden & Perretti, 2006). 

Posteriormente, comprovou-se que a AnxA1 seria responsável pela supressão da 

ativação inflamatória de macrófagos, neutrófilos e monócitos, além de impedir a 

liberação de citocinas pró-inflamatórias (D’Acquisto et al., 2008). Em anos seguintes, 

diversos autores evidenciaram as propriedades anti-inflamatórias da AnxA1 em 

diferentes tecidos; estímulos inflamatórios e dano tissular provocado em tecidos 

nervosos e gastrointestinais são pronunciados em animais knockout para AnxA1 

(Babbin et al., 2008; McArthur et al., 2010; Paula-Silva et al., 2016). Atualmente, AnxA1 

e seus peptídeos miméticos têm sido testados através de abordagens terapêuticas com 

sucesso em modelos animais reduzindo formação de trombos, regulando agregação 

plaquetária e atenuando dano isquêmico após enfartes (Ding et al., 2020; Senchenkova 

et al., 2019; Vital et al., 2020). 

 Alguns dos eventos mecanísticos correspondentes aos efeitos downstream 

decorrentes da interação da AnxA1 com o seu receptor FPR já foram parcialmente 

elucidados. Inicialmente, mediante um estímulo (como a indução promovida por 

glicocorticoides), a AnxA1 passa a ser expressa e liberada ao exterior celular, onde 
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pode atuar sobre os receptores FPR de células adjacentes ou sobre a própria célula de 

origem (Perretti & D’Acquisto, 2009). A interação FPR/AnxA1 promove mobilização de 

cálcio intracelular e leva à fosforilação de quinases reguladas por sinais extracelulares 

(ERKs), que por sua vez levam a modulação de outras proteínas, como JAM3, JAG1 e 

SGP2 (Bena et al., 2012). A mesma interação entre AnxA1 e FPR pode também levar à 

ativação de quinases ativadas por 5-monofosfato (AMPK) e de fosfatidilinositol 3-

quinase (PI3K), e tais eventos decorrem da ligação da AnxA1 principalmente com o 

receptor FPR2 (Bena et al., 2012; Xia et al., 2020; Zhu et al., 2018). De fato, já foi 

demonstrado que a síntese de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e de 

imunoglobulinas relacionadas a processos alergênicos é dependente da via 

ERK/MAPK; esta via, por sua vez, é completamente desregulada em camundongos 

knockout para AnxA1, o que ocasiona uma resposta inflamatória exacerbada em 

comparação com animais selvagens (Ng et al., 2011; Yang et al., 2006). 

 Os eventos celulares de caráter anti-inflamatório decorrentes da interação 

AnxA1/FPR2 já foram demonstrados por diferentes autores na literatura científica. Em 

modelos de câncer em camundongos e também em células tumorais humanas, a 

AnxA1 é capaz de se ligar ao NF-kB e formar dímeros que impossibilitam tal fator de se 

ligar ao DNA e promover a transcrição de genes inflamatórios (Zhang et al., 2010). Em 

modelo murino de inflamação por bolsa de ar, peptídeos miméticos de AnxA1 são 

capazes de reduzir a migração de neutrófilos, impedindo sua acumulação no tecido 

inflamado (Perretti et al., 2017). Apoptose e fagocitose de neutrófilos recrutados durante 

a inflamação por macrófagos são indispensáveis para o clearance de células do tecido 

inflamado; ao término do processo inflamatório, a AnxA1 externalizada, ao interagir com 

o receptor FPR2 em neutrófilos apoptóticos, promove a exposição e a ligação de 

resíduos de fosfatidil-serina na superfície de tais células com fagócitos, enquanto em 

macrófagos a AnxA1 promove rearranjo de filamentos de actina que “ativam” os 

macrófagos para o processo fagocítico. Tais efeitos fagocíticos ocorrem mesmo em 

condições de homeostasia para remoção de debri celular, evitando que a morte natural 

de células possa gerar um processo inflamatório exacerbado indesejado (Patel et al., 

2010; Scannel & Maderna, 2006; Sugimoto et al., 2016). Por fim, estes diferentes 

efeitos descritos convergem para a resolução do processo inflamatório; em 

camundongos knockout para AnxA1 induzidos ao desenvolvimento de colite 

experimental, fibrose pulmonar e pneumonia pneumocócica, a administração de 

peptídeos de ação mimética a da AnxA1 promove regeneração da mucosa do cólon, 

previne a deposição de colágeno nos pulmões e reduz dano pulmonar e carga 

bacteriana, respectivamente, reduzindo dano tecidual e desacelerando a inflamação 

associada a estas patologias (Damazo et al., 2011; Leoni et al., 2015; Machado et al., 

2020). 
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 Apesar de já bem caracterizados os efeitos anti-inflamatórios da AnxA1, é sabido 

que a AnxA1 pode ser clivada, como mencionado anteriormente, gerando fragmentos 

menores de 33 kDa. Este fragmento de 33 kDa ainda não foi provadamente associado 

exatamente com efeitos pró-inflamatórios, mas assume-se que não contribua para 

efeitos anti-inflamatórios da AnxA1 íntegra, uma vez que o fragmento é detectado em 

maiores níveis em condições inflamatórias, como durante infiltração neutrofílica em 

tecidos inflamados, e é capaz de ativar mecanismos intracelulares diferentes daqueles 

tradicionalmente associados à AnxA1 em sua forma íntegra, como a fosforilação e 

ativação de IkB (Lima et al., 2017; Vago et al., 2012; Williams et al., 2010). Clivagem de 

AnxA1 já foi também descrita mesmo em circunstâncias onde há inflamação em nível 

mais atenuado, ainda que o significado exato nestas circunstâncias ainda não esteja 

completamente elucidado, como visto no tecido visceral adiposo de indivíduos obesos 

(Pietrani et al., 2018). Especula-se que a clivagem da proteína em um fragmento de 33 

kDa da AnxA1 seja uma forma de se gerar homeostase por limitar as ações da AnxA1 

íntegra (Gavins & Hickey, 2012). 

Apesar dos efeitos anti-inflamatórios da AnxA1 serem os mais conhecidos e mais 

bem descritos, a AnxA1 também exerce outras funções não necessariamente ligadas à 

inflamação e controle da resposta imune. Em queratinócitos, AnxA1 modula a ação de 

mesoglicanos que promovem maturação queratinocítica (Pessolano et al., 2019), e 

devido a propriedades angiogênicas e capacidade de estimular migração celular, AnxA1 

já é bem descrita como capaz de estimular processos tumorais, como evidenciado em 

modelos animais e em coortes humanas (Okano et al., 2019; Pessolano et al., 2018). 

Além destes processos, AnxA1 também desempenha importante papel endócrino ao 

modular o eixo HPA regulando a liberação de ACTH (Gjerstad et al., 2018) e é 

essencial estruturalmente para manter estáveis tight junctions no endotélio cerebral, 

garantindo a impermeabilidade da barreira hematoencefálica (Cristante et al., 2013; 

Park et al., 2018; Sheikh & Solito, 2018). 

Assim, a literatura científica demonstra nos últimos anos que a AnxA1 é uma 

proteína relevante para a modulação da inflamação, o que a mantém um importante 

alvo de estudo para o desenvolvimento de estratégias farmacológicas para tratamento 

de doenças inflamatórias.  

Mecanismos referentes às ações moleculares da AnxA1 culminando em efeitos 

anti-inflamatórios está descrito na Figura 2. 
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Figura 2. Mecanismos de ação associados à AnxA1 (autoria própria, adaptado de Lim & Pervaiz, 2007 e de Sheikh & Solito, 2018). Sob ação 
de glicocorticoides, AnxA1 é produzida (A) e pode controlar processos de morte celular; por si só, a AnxA1 pode se ligar durante processos 
apoptóticos a resíduos de fosfatidilserina de forma dependente de cálcio favorecendo o reconhecimento celular por fagócitos e permitindo contato 
célula-célula (B). Intracelularmente, pode transmigrar para o núcleo de forma mediada por Bcl2 e defosforilar BAD favorecendo seu deslocamento 
através da membrana mitocondrial, o que também leva ao controle de vias de morte celular (C). Ainda intracelularmente, AnxA1 também é capaz de 
inibir diretamente Cox2 e cPLA2, reduzindo a produção de prostaglandinas inflamatórias (D). Uma vez liberada ao meio extracelular, atuando tanto 
autocrinamente como paracrinamente, AnxA1 se liga ao FPR2 ativando diversas vias de sinalização, tal como PI3K, JAM3 e ERKs (E); estes eventos, 
mediante aumento do influxo de cálcio culminam na redução da expressão de moléculas de adesão (especialmente selectinas) (F) e inibição da 
secreção de citocinas e outros mediadores inflamatórios, como ROS e NO (G). 

 

 

1.3. Inflamação e PPARγ 

Os receptores ativados por proliferadores de peroxissomo (PPAR) são 

receptores nucleares que, uma vez ativados por moléculas ligantes, podem interagir 

com diferentes regiões do DNA chamadas elementos de resposta de proliferadores de 

peroxissomo (PPRE), e promover e/ou bloquear a transcrição de diversos outros genes 

(Tontonoz & Spigelman, 2008). Os PPAR compõem uma família de receptores 

separados em três isoformas, PPARγ, PPARδ/ß e PPARα, expressas em diferentes 

tecidos. As formas α e δ/ß são expressas de forma mais significativa em tecidos 

hepáticos e gastrintestinais, mas a forma γ é expressa principalmente nos adipócitos e 

em células do sistema imune, como macrófagos, linfócitos e células dendríticas 

(Braissant et al., 1996; Hong & Tontonoz, 2008; Tontonoz & Spiegelman, 2008). Há 

ainda diferentes isoformas dentro de um mesmo tipo de receptor PPAR. No caso do 
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PPARγ, já foram descritas as isoformas γ1, γ2 e γ3; todas estas isoformas fornecem 

diferentes mRNAs a partir do mesmo gene que codifica a expressão de PPAR. Todas 

estas isoformas são essenciais para controle de adipogênese, diferenciação de 

adipócitos e regulação do metabolismo energético, mas a expressão das isoformas é 

diferente; enquanto a isoforma γ1 é expressa em praticamente todos os tipos celulares, 

a isoforma γ2 é expressa primariamente em adipócitos. A isoforma γ3 ainda foi pouco 

estudada, e ainda não há muita informação disponível na literatura científica (Janini & 

Kumari, 2015).  

O PPARγ, como mencionado, é fundamental ao controle do metabolismo 

energético e da adipogênese em adipócitos; de fato, glitazonas, fármacos agonistas de 

PPARγ, são utilizadas há muito tempo para atenuação de quadros patogênicos 

provocados por altos níveis de glicemia e sinergizam com ligantes de outras isoformas 

de PPARγ no controle de síndromes metabólicas (Ammazzalorso et al., 2019). Contudo, 

o PPARγ também é essencial para o controle da resposta inflamatória, especialmente 

envolvendo células mieloides, reduzindo migração neutrofílica e polarização de 

macrófagos para perfil M1 inflamatório (Abdalla et al., 2020). Tais efeitos anti-

inflamatórios se complementam aos efeitos moduladores do metabolismo energético; 

no tratamento da própria diabetes, o uso de agonistas de PPARγ não só melhora a 

sensibilidade de células a insulina, mas também reduz o processo inflamatório 

concomitante que caracteriza a doença (Itoh et al., 2011; Murphy & Holder, 2000; Zand 

et al., 2017).  

 As vias de sinalização e os efeitos moleculares que caracterizam o controle 

exercido pelo PPARγ sobre a resposta inflamatória já foram descritos em parte na 

literatura científica. Sob ação de um ligante, quer seja algum fármaco da classe das 

glitazonas ou a própria prostaglandina J2, ligante natural de PPARγ, ocorre ligação de 

PPARγ ao receptor retinoide X (RXR) no núcleo celular formando um dímero; este por 

sua vez se associa com moléculas co-ativadoras, tais como o receptor esteroide 

coativador 1 (SRC1), facilitando sua ligação à região promotora de determinados genes 

inflamatórios, modulando sua transcrição (Amber-Vitos et al., 2016). De forma análoga, 

quando ligantes de PPARγ não estão atuantes, o dímero PPARγ-RXR sofre ação de 

moléculas co-repressoras, como o silenciador de ácido retinóico e hormônio tireoidiano 

(SMRT), que eventualmente levam à dissociação do dímero (Amber-Vitos et al., 2016). 

A ativação de PPARγ downstream também leva à inibição de fatores ativados a partir 

de estímulo pró-inflamatório de forma independente de ligação com o DNA, como 

ocorre com NF-kB e AP-1, o que por sua vez promove a secreção de citocinas anti-

inflamatórias, como IL-4 e IL-10, através da fosforilação de STAT6; tais citocinas anti-

inflamatórias são também capazes de induzir de novo a ativação de PPARγ, tornando 

as ações anti-inflamatórias a partir desta via de sinalização um efeito em cascata. 

PPARγ, quando ativado, é também capaz de impedir a desativação de moléculas co-
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repressoras, como o receptor nuclear corepressor (NCoR); estas moléculas se 

associam a genes inflamatórios e são degradadas por proteossomos mediante estímulo 

inflamatório (como LPS). Acredita-se que este tipo de mecanismo seja o principal 

responsável pelas ações anti-inflamatórias de ligantes de PPARγ (Chawla et al., 2011; 

Daniel et al., 2018; Rocha et al., 2019; Yu et al., 2017; Wahli & Michalik, 2012). 

A partir do bloqueio das vias de sinalização inflamatórias, efeitos anti-

inflamatórios decorrem da ativação de PPARγ como já caracterizado especialmente em 

macrófagos. Em modelos animais de inflamação pulmonar, as principais citocinas 

inflamatórias secretadas por macrófagos M1 (TNFα e IL-6) e a geração de radicais 

livres são inibidas mediante tratamento com agonistas de PPARγ, enquanto 

macrófagos com deleção de PPARγ em células mieloides falham em sofrer polarização 

para um perfil anti-inflamatório M2 mediante o mesmo tratamento com agonistas (Lin et 

al., 2015). Em macrófagos isolados de camundongos, o tratamento com agonistas de 

PPARγ reduz a expressão de várias quimiocinas, como CXCL1 e CCL2, impedindo o 

deslocamento quimiotáticos destas células a tecidos inflamados (Ogawa et al., 2005). 

Em células obtidas da micróglia de camundongos induzidos a doença neural 

degenerativa, o perfil anti-inflamatório caracterizado por aumento excessivo de citocinas 

pró-inflamatórias como TNFα e IL-1ß é completamente revertido mediante tratamento 

com agonistas de PPARγ, levando de forma reversa a um aumento da produção de 

citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e TGF-ß (Pisanu et al., 2014). Em camundongos 

com peritonite aguda e em modelos de inflamação pulmonar, a injeção local de 

neutrófilos apoptóticos induz a fagocitose dos mesmos por macrófagos, sendo que este 

efeito é potencializado pelo tratamento com agonistas de PPARγ e acompanhado de 

aumento de IL-10 e TGF-ß; similarmente, após infecção pulmonar por influenza, 

deleção de PPARγ em macrófagos pulmonares retarda e desregula a regeneração 

tecidual, aumentando a deposição de fibras colágenas (Boyanapalli et al., 2010; Huang 

et al., 2019; Yoon et al., 2015). Estes estudos evidenciam que PPARγ expresso em 

macrófagos também modula ações resolutivas de macrófagos na inflamação. Outros 

efeitos anti-inflamatórios da ativação de PPARγ em demais tipos celulares incluem 

redução da secreção de TNFα e IL-2 por linfócitos, redução da expressão de moléculas 

de adesão VCAM-1 e ICAM-1 em células endoteliais, redução da expressão de Cox-2 

em células musculares lisas, entre outros (Liu et al., 2020; Straus & Glass, 2007) 

 Ainda que o uso de ligantes de PPARγ já seja estabelecido para tratamento de 

doenças metabólicas e suas ações anti-inflamatórias estejam sendo evidenciadas, a 

diversidade de expressão das isoformas de PPARs, a amplitude de alvos gênicos 

afetados mediante ativação de PPARγ e a crescente quantidade de estudos publicados 

almejando utilizar ligantes de PPARγ para tratamento de doenças inflamatórias 

requerem que estudos visando a elucidação das vias de ações dos ligantes de PPARγ 

sejam ainda realizados. 
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 Esquema sumarizando os mecanismos de interação entre PPARγ e seus 

ligantes culminando em efeitos anti-inflamatórios está representado na Figura 3. 

 
 

Figura 3. Mecanismos de ativação de PPARγ decorrentes da ação de ligantes (autoria própria, adaptado de Croasdell et al., 2015, Liu et al., 
2020 e Straus & Glass, 2007). Mediante ação de ligantes (A), o dímero PPARγ-RXR pode: se associar com moléculas co-ativadoras como SRC1 e 
CBP300 (proteína ligante de CREB 300) e promover transcrição gênica ao ligar-se em regiões PPRE de genes específicos (B); ligar-se diretamente a 
moléculas sinalizadoras como AP-1 e NF-kB impedindo sua ação (C); dissociar-se através de ligação com SUMO (proteínas modificadoras do tipo 
ubiquitina), reprimindo a ação ubiquitinase UbcH5 de proteossomos ativados por sinalizadores inflamatórios, impedindo a degradação de moléculas 
co-repressoras como NCoR (co-repressor nuclear) que liberariam histonas deacetilases bloqueando a transcrição de genes pró-inflamatórios (D). 
Estes mecanismos, em maior ou menor extensão, convergem para diferentes efeitos anti-inflamatórios em diferentes tipos celulares, reduzindo a 
secreção de citocinas e a expressão de moléculas de adesão, entre outros efeitos (E). 

 

1.4. Conceitos acerca das doenças inflamatórias intestinais 

 Dentre diferentes doenças inflamatórias que podem acometer o ser humano, as 

doenças inflamatórias intestinais (DII) são de grande impacto sobre a saúde humana, 

onerando sistemas de saúde no mundo todo (Mak et al., 2020). DIIs se dividem em 

colite ulcerativa e doença de Crohn: a colite ulcerativa atinge especificamente o 

intestino grosso, podendo se manifestar ao longo de toda sua extensão, sendo 

chamada proctite ulcerativa quando atinge a extensão final do cólon e o reto, colite 

distal quando afeta apenas o cólon descendente e pancolite quando a condição se 

manifesta ao longo de todo o cólon; a doença de Crohn, por outro lado, pode atingir 

todo o trato gastrintestinal, desde o trato digestivo superior até a região perianal, mas 

suas manifestações são mais comuns no intestino delgado e no intestino grosso 
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(Gajendran et al., 2018a; Gajendran et al., 2018b; Head & Jurenka, 2003; Neurath, 

2014). A colite ulcerativa acomete a mucosa do cólon em extensão, lesionando o tecido 

ao longo de todo seu comprimento, ao contrário do que ocorre na Doença de Crohn, 

onde existem áreas de tecido normal; contudo, as lesões na colite ulcerativa são 

superficiais, enquanto na doença de Crohn são profundas e podem acometer o tecido 

de forma transmural (Gajendran et al., 2018a; Gajendran et al., 2018b; Head & Jurenka, 

2003). Os principais sintomas de DIIs envolvem diarreia, dores abdominais, presença 

de sangue nas fezes, fadiga, desenvolvimento de hemorroidas e abscessos, perda de 

peso, constipação e anorexia, com poucas diferenças entre colite ulcerativa e doença 

de Crohn, como febre vista na doença de Crohn decorrentes de abcessos muito 

profundos (Gajendran et al., 2018a; Gajendran et al., 2018b). Além destes sintomas de 

caráter mais evidente, DIIs ainda aumentam a predisposição do indivíduo afetado em 

desenvolver câncer de cólon, não só devido à inflamação constante que lesiona o cólon 

e compromete sistemas de reparo celular e tecidual, mas também porque a 

farmacoterapia de DIIs com frequência envolve fármacos imunossupressores (Axelrad 

et al., 2016). Tais sintomas podem se manifestar de forma lenta ao longo dos anos, 

comprometendo a qualidade de vida do paciente na forma de uma doença crônica, ou 

podem se manifestar de forma fulminante, surgindo rapidamente provocando ainda 

sangramentos contínuos e distensão abdominal. Indivíduos acometidos por DIIs que 

desenvolvem câncer de cólon o fazem quase dez anos antes de indivíduos que 

desenvolvem o mesmo câncer, porém não sofrem de DIIs (Head & Jurenka, 2003; 

Keller et al., 2019; Kornbluth & Sachar, 2004). 

 Ainda que as causas exatas que levam ao desenvolvimento de DIIs não estejam 

completamente elucidadas, sabe-se que diferentes fatores estão associados, em maior 

ou menor extensão, ao desenvolvimento destas doenças. Fatores como obesidade, 

consumo de cigarros, uso de contraceptivos, infecções, sedentarismo e dietas ricas em 

açúcares e ácidos graxos podem predispor o desenvolvimento destas doenças. 

Entretanto, evidência científica que comprove a exata contribuição destes fatores ainda 

carece de mais investigações (Loftus, 2004; Warper & Zisman, 2016). Além destas 

variáveis ambientais multifatoriais, polimorfismos em determinados genes foram já 

descritos e associados com certo grau de confiabilidade ao desenvolvimento de DIIs, 

especialmente de doença de Crohn, como por exemplo em genes para receptor de 

imunoglobulina, NOD2 e ATG16LI. Existem ainda vários outros diferentes loci gênicos 

que potencialmente contribuem para o desenvolvimento de DIIs contudo, e dado a 

significância da influência do ambiente no surgimento de DIIs, variações epigenéticas 

tornam o seu entendimento ainda mais complexo (Li et al., 2016; Loftus, 2004; 

McGovern, 2011; Roberts-Thomson et al., 2019). 

 Estima-se que cerca de 7 milhões de pessoas tenham sofrido de DIIs em 2017 

no mundo todo, representando uma prevalência de mais 200 indivíduos a cada 100.000 
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habitantes nas áreas de maior incidência (América do Norte e Europa) (Ng et al., 2017). 

Há poucos estudos que reportam a prevalência e a incidência de DIIs no Brasil, e estes 

descrevem a epidemiologia apenas de regiões específicas. Foi demonstrado que a 

prevalência de colite ulcerativa era de aproximadamente 15 a cada 100.000 habitantes 

no interior paulista em estudo com 115 pacientes em 2009, número que aumentou para 

aproximadamente 28 a cada 100.000 habitantes em 2012 na mesma região em estudo 

realizado com mais de 20.000 pacientes; de forma análoga para doença de Crohn, os 

números equivaliam a 5 e 24 a cada 100.000 habitantes em 2009 e em 2012, 

respectivamente (Gasparini et al., 2018; Victoria et al., 2009). No Espírito Santo, a 

prevalência de colite ulcerativa e doença de Crohn foi reportada em 2014 em cerca de 

24 e 14 a cada 100.000 habitantes, respectivamente, e no Piauí foi reportado que a 

prevalência de doenças inflamatórias intestinais (sem distinção entre colite ulcerativa e 

doença de Crohn) era de aproximadamente 12 a cada 100.000 habitantes em 2012 

(Martins et al., 2018; Parente et al., 2015). A prevalência da doença é maior em países 

ocidentais desenvolvidos, mas o número de casos em países subdesenvolvidos da 

América Latina e da Ásia, ainda que baixos em comparação com os casos norte-

americanos e europeus, têm aumentado; no Brasil, a incidência de colite ulcerativa 

aumentou 14,9% ao ano de 1988 a 2012 (Hanauer, 2006; Ng et al., 2017). DIIs não 

apresentam bom prognóstico e, ainda que não representem altas taxas de mortalidade, 

afetam dramaticamente a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Pacientes que 

sofrem destas doenças costumam ser produtivos, mas requerem tratamento 

farmacológico ao longo de toda sua vida e invariavelmente sofrem cirurgias para conter 

o desenvolvimento da doença, e assim, mesmo nas regiões onde a incidência de novos 

casos da doença não se encontra em ascensão, os sistemas de saúde continuam 

sendo onerados em regiões de alta prevalência. Nos Estados Unidos, entre 2007 e 

2016, o custo médio anual com assistência à saúde entre pacientes que sofriam de DIIs 

foi de 23.000 dólares, quase três vezes mais que o valor gasto por indivíduos não 

acometidos por DIIs, sendo farmacoterapia com biológicos por si só responsável por 

40% deste valor (Beard et al., 2020; Hanauer, 2006; Kappelman et al., 2007; Park et al., 

2020; Quaresma et al., 2019). O tratamento de DIIs é limitado e de caráter paliativo, e 

não atinge fatores que promovam sua patogênese, apenas respondendo a 

manifestações clínicas das mesmas. Fármacos de uso corrente incluem anti-

inflamatórios corticosteroides e aminosalicilatos, antibióticos, imunossupressores como 

azatioprina e 6-mercaptopurina, e, como último recurso para farmacoterapia, anticorpos 

anti-TNFα (ditos biológicos, como o infliximabe) (Boyapati et al., 2016; Hanauer, 2006; 

Head & Jurenka, 2003). Biológicos correspondem a última classe de fármacos 

desenvolvidos para tratamento de DIIs atualmente empregados na prática clínica; ainda 

que sejam os fármacos mais recentes e de maior eficácia seu uso ainda é longe do 

ideal, uma vez que um bom número de pacientes é irresponsivo à terapia e efeitos 
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adversos associados à malignidade e infecções oportunistas podem se manifestar 

(Schreiner et al., 2019). 

 Estudos visando compreender melhor as causas e mecanismos que circundam a 

etiologia de DIIs são possíveis por conta dos diferentes modelos experimentais que 

simulam tais doenças em murinos. Os mais empregados envolvem administrações orais 

ou locais de substância de caráter irritativo que promovem lesão intestinal, como o 

ácido 2,4,6-trinitrobenzosulfônico (TNBS) ou dextran sulfato de sódio (DSS). Os 

modelos que utilizam DSS tendem a ser os mais comuns, pois permitem fácil indução 

de doença em camundongos pela simples adição de DSS à água de consumo dos 

animais. Os mecanismos exatos da toxicidade do DSS ao epitélio intestinal ainda não 

são bem conhecidos, mas especula-se que o DSS possa promover lesão física da 

monocamada epitelial intestinal, expondo fatores desencadeadores de inflamação 

(principalmente microrganismos nativos e seus produtos) aos tecidos intestinais mais 

profundos, gerando um quadro de colite experimental, inespecífico para colite ulcerativa 

ou para doença de Crohn (Chassaing et al., 2015; Perse et al., 2012). 

Como o nome “doença inflamatória intestinal” sugere, tanto colite ulcerativa como 

doença de Crohn são distúrbios facilmente caracterizados pelo desenvolvimento de um 

processo inflamatório descontrolado no cólon. Nos últimos anos, diversos estudos 

foram realizados visando elucidar os fatores que contribuem para o desenvolvimento da 

doença em seu caráter inflamatório, fornecendo uma base sólida para o entendimento e 

caracterização do perfil inflamatório destas doenças. É já consenso que DIIs se 

originam de uma resposta inflamatória desregulada que se instala em um longo 

processo de cronificação após lesões iniciais do epitélio colônico que permitem contato 

da mucosa intestinal com microrganismos e exposição aos mais diversos antígenos, 

havendo exacerbações tanto de uma resposta Th1 inflamatória como Th2 “anti-

inflamatória”, porém anérgica. Este processo inflamatório é completamente 

desregulado; macrófagos intestinais são constantemente ativados, neutrófilos são 

recrutados e seu processo de morte programada e remoção não é efetivo, células T 

reguladoras falham em produzir mediadores pró-resolutivos e processo de cicatrização 

tecidual é irregular. A intermitência destes processos faz com que a inflamação 

intestinal não se resolva naturalmente, e o acúmulo de lesões ao longo dos anos pode 

levar ao surgimento de abcessos, fibroses, estenoses, entre outros (Neurath et al., 

2014; Giuffrida et al., 2018). Fatores ambientais que modificam a microbiota intestinal, 

como dieta e vivência em condições sanitárias precárias, contribuem para o 

desenvolvimento de disbioses que desregulam a resposta inflamatória intestinal e 

aceleram o processo de cronificação da resposta inflamatória local (Moustafa et al., 

2018). Fatores inflamatórios produzidos pela mucosa do cólon inflamado incluem as 

interleucinas IL-1ß, IL-2, IL-6 e IL-8, TNFα e IFNγ, enquanto fatores anti-inflamatórios 

incluem IL-4, IL-10 e TGF-ß. O TNFα é o principal marcador inflamatório de DIIs, e a 
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principal classe de fármacos biológicos no tratamento destas doenças atua justamente 

impedindo a ação desta citocina (Head & Jurenka, 2003, Hanauer, 2006; Papamichael 

& Cheifetz, 2017; Paula-Silva et al., 2016). Certas citocinas, como IL-23, são 

responsáveis por estimular a produção de outras citocinas de caráter inflamatório em 

um “efeito cascata”, como IL-6 e IL-17, e acentuar ainda mais o processo inflamatório 

na doença, enquanto outras citocinas, como IL-22, quando administradas a 

camundongos submetidos ao desenvolvimento de colite experimental, promovem a 

resolução da inflamação e desaceleram o curso da doença (Neurath et al., 2014; 

Sugimoto et al., 2008; Yen et al., 2006). Camundongos deficientes de citocinas 

regulatórias, como IL-2 e IL-10, desenvolvem colite espontaneamente, e os níveis 

destas mesmas citocinas, juntamente com populações de células T reguladoras, são 

bastante reduzidos em pacientes que sofrem de DIIs (Geng & Xue, 2016; Neurath, 

2014). Além desses fatores, auto-anticorpos anti-proteinase 3 neutrofílica (ANCA) já 

foram detectados em pacientes sofrendo de DIIs, mas sua significância ainda é limitada 

para fins de diagnóstico e avaliação da progressão de quadro clínico, sendo apontados 

em alguns estudos em populações específicas como úteis para diferenciação entre 

colite ulcerativa e doença de Crohn (Lee et al., 2019; Xu et al., 2020). 

Estudos científicos têm também voltado seu foco para o potencial carcinogênico 

de DIIs e sua associação com o processo inflamatório concomitante. Estudos realizados 

em modelos animais envolvendo substâncias alquilantes e indutores de colite que 

promovem câncer de cólon têm evidenciado a importância do processo inflamatório na 

colite para desenvolvimento de câncer. Nestes estudos, Myd88 (um fator downstream 

da sinalização inflamatória promovida pela interação do TLR-4 com ligantes) e 

inflamossomas, quando têm sua ação bloqueada, atenuam o desenvolvimento de 

câncer de cólon mediado por inflamação (Rubin et al., 2012). Em animais deficientes de 

NF-kB epitelial, um fator essencial não só para o desenvolvimento do processo 

inflamatório, mas também para a transcrição de genes anti-apoptóticos, a 

carcinogênese é reduzida na vigência de colite, evidenciando o papel importante que a 

inflamação possui no desenvolvimento de câncer de cólon associado a DIIs 

(Grivennikov, 2012). Em pacientes humanos acometidos por câncer cólon-retal, foi 

demonstrado que populações específicas de células Th17 secretoras de IL-23 

aumentadas durante o curso de DIIs se correlacionam com o desenvolvimento de 

tumores associados à colite (Punkenburg et al., 2016).  

A Figura 4 esquematiza o processo de desenvolvimento de DIIs, pontuando 

eventos inflamatórios em cada fase da progressão da doença. 
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Figura 4. Eventos inflamatórios ao longo da progressão de DIIs (autoria própria, adaptado de Neurath, 2014). Fatores desencadeadores 
causam dano ao epitélio intestinal sob diferentes intensidades. Uma vez que o epitélio intestinal perde suas habilidades de barreira, microrganismos 
comensais ou patogênicos entram em contato com a lâmina própria intestinal e com células imunes residentes: células dendríticas e macrófagos 
reconhecem antígenos microbianos e desencadeiam resposta inflamatória local, liberando mediadores inflamatórios (citocinas pró-inflamatórias como 
TNFα, IL-1ß, IL-6 e IL-12, quimiocinas como CXCL2 e IL-8, espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico); há aumento da permeabilidade vascular 
levando à hiperemia; ocorre aumento da expressão de moléculas de adesão no endotélio (como VCAM-1 e ICAM-1), favorecendo recrutamento e 
transmigração de neutrófilos periféricos, macrófagos polarizam-se predominantemente para M1, entre outros efeitos (A). Em circunstâncias onde o 
estímulo inflamatório não é constante e o tecido intestinal consegue resolver o processo inflamatório, macrófagos adquirem perfil de polarização pró-
resolutivo M2, neutrófilos recrutados entram em apoptose e são fagocitados, reduz-se permeabilidade vascular, reduz-se expressão de moléculas de 
adesão no endotélio e há aumento da liberação de mediadores anti-inflamatórios, especialmente citocinas como IL-10 e TGFß; em tais condições, o 
epitélio intestinal retorna à homeostase (B). Em circunstâncias onde o estímulo inflamatório persiste e o tecido intestinal não consegue resolver o 
processo inflamatório, o dano inflamatório e lesões associadas tornam-se crônicos, favorecendo a progressão de DIIs e desencadeando destruição do 
tecido intestinal juntamente com complicações associadas, como fibrose, estenose, fístulas e predisposição ao surgimento de cânceres (C). 

 

Dessa forma, além da debilitante inflamação intestinal gerada em pacientes 

acometidos por DIIs, a cronificação do processo inflamatório é um indutor da formação 

de tumores colón-retais. Dada a incompreensão de toda a etiologia de DIIs e de todos 

os fatores inflamatórios que modulam sua progressão, juntamente ao fato de que ainda 
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não há farmacoterapia completamente eficaz para o tratamento das mesmas, a 

investigação dos mecanismos que as controlam e que possam levar ao 

desenvolvimento de novos agentes anti-inflamatórios é fundamental. 

1.5. Papéis da AnxA1 e do PPARγ nas doenças inflamatórias intestinais 

 Como demonstrado, colite ulcerativa e doença de Crohn são doenças de caráter 

inflamatório de etiologia bastante complexa. Diversos autores buscaram em anos 

recentes estabelecer conexões entre diferentes fatores celulares e as manifestações de 

DIIs na tentativa de compreender melhor os fatores envolvidos. Diversas citocinas e 

seus respectivos receptores, diferentes vias de fosforilação de quinases e mesmo 

neurotransmissores como a acetilcolina, foram já correlacionados de alguma forma com 

o desenvolvimento de DIIs, seja em modelos animais ou em pacientes humanos, 

demonstrando a abundância de fatores que podem estar associados com seu 

desenvolvimento. O que todos estes trabalhos trazem em comum é que, 

independentemente da via ou fator estudado, todos os eventos celulares que 

promovem melhora do quadro clínico de DIIs o fazem mediante atenuação da resposta 

inflamatória, invariavelmente convergindo para atenuação dos efeitos mediados pelo 

TNFα, sendo justamente fármacos anti-TNFα os principais utilizados para tratamento de 

DIIs (Dai et al., 2013; Sedhom et al., 2013; Pouillon et al., 2018; Sun et al., 2013). 

 Dado a etiologia multifatorial das DIIs, é plausível assumir que diversas outras 

proteínas e fatores de transcrição de propriedades anti-inflamatórias possam estar 

envolvidos de alguma forma com a atenuação da resposta inflamatória nestas doenças. 

Vários estudos apontam que a AnxA1, importante proteína anti-inflamatória controlada 

pela ação de glicocorticoides, como já mencionado, é capaz de prevenir os efeitos 

deletérios de DIIs. Em modelos de colite experimental induzida em animais, há duas 

décadas atrás, foi já descrito que a AnxA1 é mais expressa localmente durante todo o 

período de indução da doença, efeito acompanhado pelo aumento da atividade de 

mieloperoxidases; além disso, macrófagos e especialmente neutrófilos secretam 

também AnxA1 em grandes quantidades além do próprio tecido epitelial inflamado 

(Comera et al., 1999; Vergnolle et al., 1995). Em biópsias obtidas de pacientes 

humanos, a AnxA1 é mais expressa tanto por células da lâmina própria quanto por 

células epiteliais intestinais em pacientes acometidos pela colite ulcerativa (seja na fase 

ativa da doença ou já em fase recidiva) em comparação com indivíduos saudáveis. 

Nestes mesmos pacientes, neutrófilos são responsáveis pela secreção de AnxA1 

durante a fase ativa da doença, enquanto macrófagos são os principais secretores de 

AnxA1 durante a fase recidiva (Vong et al., 2012). Já na doença de Crohn, a expressão 

de AnxA1 encontra-se reduzida tanto no tecido intestinal quanto no sangue periférico, 

mas concentra-se em áreas de lesão inflamatória, possivelmente em uma tentativa do 

tecido de reverter o processo inflamatório e restaurar a homeostasia da mucosa 
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intestinal; além disso, reduzida expressão de AnxA1 nestes casos se associa com 

menor eficácia terapêutica com fármacos biológicos (Paula-Silva et al., 2016; Reischl et 

al., 2020; Sena et al., 2013). Outros estudos demonstram que não só a pura expressão 

da AnxA1 pode influenciar a progressão inflamatória da colite ulcerativa, mas também 

possivelmente seus receptores. Em modelos animais de colite experimental, 

camundongos FPR2 knockout desenvolvem a doença mais rapidamente mediante 

estímulo inflamatório, e há recrutamento reduzido de monócitos para o tecido 

inflamado, comprometendo reparo tecidual; da mesma forma, em biópsias intestinais 

obtidas de humanos, é possível detectar uma maior expressão de FPR2 por células 

epiteliais em pacientes acometidos por colite ulcerativa em comparação com indivíduos 

saudáveis (Birkl et al., 2019; Vong et al., 2012). De fato, moléculas de ação similar à da 

AnxA1 têm sido estudadas quanto ao seu impacto sobre o desenvolvimento da colite 

ulcerativa, uma vez que camundongos submetidos à administração de DSS 

desenvolvem a doença em intensidade reduzida quando tratados com Ac2-26 ou MC-

12 (peptídeos de ação mimética a da AnxA1), e tais efeitos estão relacionados 

primariamente com o bloqueio da via de ação NF-kB – TNFα, sendo acompanhados por 

redução da produção de citocinas pró-inflamatórias. Nano-formulações contendo tais 

peptídeos têm sido estudados para aumentar ainda mais sua eficácia no tratamento de 

colite experimental (Li et al., 2019; Ouyang et al., 2012; Paula-Silva et al., 2016).  

 Tal qual a AnxA1, o PPARγ já foi estudado quanto ao seu papel desempenhado 

durante a progressão das DIIs, uma vez que sua expressão é alterada no curso destas 

doenças e seus efeitos anti-inflamatórios podem influenciar a resposta imune intestinal. 

Justamente, em biópsias obtidas de pacientes de colite ulcerativa, análises imuno-

histoquímicas evidenciam que a expressão de PPARγ, tanto no núcleo quanto no 

citoplasma de células epiteliais intestinais, é reduzida em pacientes acometidos pela 

doença em comparação com amostras obtidas de indivíduos saudáveis, e em uma 

coorte de pacientes norte-europeus, foi demonstrado que polimorfismos no gene 

PPARγ podem influenciar a suscetibilidade ao desenvolvimento de DIIs (Bank et al., 

2014; Dou et al., 2015). Experimentalmente, foi já demonstrado efeitos benéficos de 

ligantes de PPARγ em modelos de colite induzida em camundongos; o tratamento com 

pioglitazona, um agonista de PPARγ, atenua a perda de peso e lesões histológicas e é 

capaz de reduzir a atividade de mieloperoxidase do cólon intestinal, reduzir a expressão 

gênica de diversas citocinas pró-inflamatórias, reduzir a expressão de óxido nítrico 

sintase induzível (iNOS), impedir o recrutamento de neutrófilos periféricos ao cólon e 

preservar a integridade do epitélio intestinal (Hontecillas et al., 2011; Takagi et al., 2002; 

Huang et al., 2020). Em modelos de colite em camundongos causada por Salmonella 

thyphimurium, foi verificado que a bactéria desencadeia down-regulation da expressão 

de PPARγ no tecido intestinal de animais infectados, efeito diretamente proporcional à 

intensidade da colite experimental desencadeada; da mesma forma, animais knockout 

para PPARγ no epitélio intestinal desenvolvem colite de forma muito mais intensa 
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quando se comparam os efeitos com os vistos em animais selvagens. Nota-se que tal 

efeito foi reportado como independente de TLR4, evidenciando que PPARγ pode estar 

envolvido com o desenvolvimento da colite ulcerativa por mecanismos celulares que 

vão além de vias inflamatórias tradicionais associadas a microrganismos (Kundu et al., 

2014). Macrófagos são essenciais para o desenvolvimento da resposta inflamatória na 

colite, uma vez que já foi demonstrado em modelos animais que ablações nos 

receptores de fatores anti-inflamatórios destas células, como IL-10 e TGF-ß, agravam 

ainda mais o desenvolvimento da colite (Rani et al., 2011; Zigmond et al., 2014); da 

mesma forma, deleções gênicas específicas silenciando PPARγ em macrófagos de 

camundongos induzidos à colite geram uma reposta inflamatória exacerbada em 

comparação com animais que não apresentam tal deleção de PPARγ, havendo 

aumento de expressão proteica e gênica de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1ß, IL-

6 e TNFα, aumento da expressão de iNOS e aumento do próprio recrutamento de 

macrófagos ao tecido colônico inflamado, estes expressando altos níveis de CD40 e 

TLF4 (Hontecillas et al., 2011; Shah et al., 2007). 

 Estudos clínicos envolvendo pacientes acometidos por DIIs foram já realizados 

para teste dos efeitos da rosiglitazona, um ligante de PPARγ. Nestes estudos, 

pacientes acometidos por colite ulcerativa também tratados com mesalazina e 5-ASA 

tiveram índices de remissão da doença até 100% maiores em comparação com 

indivíduos recebendo apenas formulação placebo (Liang & Ouyang, 2008; Lewis et al., 

2008). Apesar de promissores, tais estudos nunca foram expandidos devido a efeitos 

adversos apresentados pela rosiglitazona, fazendo com que outros ligantes de PPARγ 

recebessem maior atenção quanto a possíveis efeitos benéficos no tratamento de DIIs, 

ainda que nenhum outro estudo clínico tenha ainda sido conduzido com tais outros 

ligantes. 

 Embora a gênese das DIIs e qual o exato papel de células imunes nestas 

doenças não seja bem compreendido, é evidente que tanto AnxA1 quanto PPARγ 

expressos por tais células medeiam o controle terapêutico da doença.  

 

2. Justificativa e objetivo 

 Os processos celulares e moleculares que desencadeiam DIIs, tais como a colite 

ulcerativa e a doença de Crohn ainda não são completamente elucidados, dificultando o 

desenvolvimento de farmacoterapias capazes de levar pacientes destas doenças à 

completa remissão. Dados anteriores do nosso grupo de pesquisa haviam demonstrado 

que AnxA1 é responsável pela expressão de PPARγ em macrófagos, e que sua 

expressão tanto endógena quanto exógena é essencial para controle de processos de 

eferocitose mediados por células da micróglia, evidenciando que existe uma ligação 
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entre estes dois fatores para fins de modulação de processos inflamatórios. Como tanto 

AnxA1 como PPARγ modulam individualmente o processo inflamatório durante o 

desenvolvimento da colite experimental, o presente trabalho almejou investigar tal 

interação entre AnxA1 e PPARγ em contexto de doenças inflamatórias intestinais, 

avaliando seu papel no controle da inflamação em modelo animal de colite experimental 

e em modelo de inflamação in vitro utilizando linhagens celulares de macrófagos. 

Assim, procurou-se elucidar os mecanismos celulares e moleculares que regulam tal 

interação de forma a fornecer novas evidências quanto às bases farmacológicas a 

serem exploradas para tratamento de doenças inflamatórias intestinais. 

 

3. Material e métodos 

3.1. Estudos in vivo 

3.1.1. Animais utilizados 

Para realização de estudos in vivo foram utilizados camundongos machos da 

linhagem C57BL/6, costumeiramente empregados em modelos de colite experimental 

(Chassaing et al., 2015; Perse & Cerar, 2012). Animais selvagens (WT) e animais 

knockout (KO) para AnxA1 (referidos ao longo do texto como animais AnxA1-/-) foram 

fornecidos pelo Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Biologia e 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo (CEDEME/UNIFESP). Os animais 

foram mantidos em ciclo de 12 horas claro/escuro, em temperatura de 20-25 °C e com 

acesso à água e ração ad libitum. Os experimentos foram conduzidos conforme 

preconizam os Princípios Éticos de Experimentação Animal, conforme dita o Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). Os experimentos foram realizados 

mediante aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (CEUA/FCF/USP), sob número 

de protocolo CEUA/577. 

3.1.2. Indução de colite experimental 

Colite experimental aguda foi induzida pela ingestão de DSS 40 kDa (Dextran 

Products Limited, Scarborough, ON, Canadá) administrado à água de consumo dos 

animais em concentração de 2%. O protocolo experimental foi conduzido por 10 dias. 

Do dia 0 ao dia 6 os animais consumiram DSS veiculado na água de consumo para 

desenvolvimento agudo da colite experimental devido ao dano físico causado pelo DSS 

ao tecido intestinal; no dia 6 a ingestão de DSS foi interrompida, e os animais foram 

mantidos até o dia 10 dia para progressão do quadro de colite experimental. A 

veiculação de DSS na água foi realizada nos dias 0, 2 e 4 para que os animais 

consumissem DSS em doses uniformes. Em segundo momento, o modelo experimental 
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foi novamente conduzido até o dia 6 seguindo as mesmas condições descritas, mas 

havendo eutanásia e coleta de materiais biológicos dos animais no próprio dia 6 ao 

invés de acompanhamento destes até o dia 10 (Paula-Silva et al., 2016). 

3.1.3. Tratamento farmacológico dos animais 

Camundongos WT ou AnxA1-/- foram tratados com pioglitazona (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, Estados Unidos; agonista específico de PPARγ) em dose de 10 mg/kg 

por animal. Os animais foram divididos em 1) WT/controle, 2) WT/DSS, 3) WT/DSS + 

pioglitazona, 4) AnxA1-/-/controle, 5) AnxA1-/-/DSS e 6) AnxA1-/-/DSS + pioglitazona. 

Pioglitazona foi preparada em uma suspensão de solução salina 0,9% estéril e 0,5% de 

carboximetilcelulose (CMC) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) utilizada 

como veículo; assim que pioglitazona foi adicionada à suspensão, a mesma foi 

submetida a sonicação em banho USC 800® (Unique, Indaiatuba, SP, Brasil) por 30 

minutos para melhor dispersão das partículas de fármaco. A suspensão resultante foi 

imediatamente injetada nos camundongos por via intraperitoneal em volume de 200 µL. 

Os camundongos referentes ao grupo controle receberam apenas o veículo utilizado 

para preparo da suspensão de pioglitazona. Os animais foram tratados com 

pioglitazona diariamente desde o primeiro até o último dia do desenvolvimento do 

modelo experimental. O esquema de tratamentos se baseia em delineamentos prévios 

executados em nosso laboratório (Paula-Silva et al., 2016; Santin et al., 2013). O 

protocolo experimental pode ser melhor visualizado no esquema abaixo (Figura 5). 

 

Figura 5. Protocolo para desenvolvimento de colite experimental. Camundongos C57BL/6 de 8 semanas WT ou AnxA1-/- foram induzidos ao 

desenvolvimento de colite experimental via consumo de DSS 2% diluído em água de consumo ao longo de 6 dias; do dia 7 ao dia 10, os camundongos 

consumiram água sem DSS. Pioglitazona em concentração de 10 mg/kg foi administrada por via intraperitoneal uma vez ao dia diariamente do dia 0 

ao dia 10 ou do dia 0 ao dia 6. Ao final do dia 10 ou do dia 6, os animais foram eutanasiados e material biológico foi coletado.  
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3.1.4. Avaliação de parâmetros clínicos 

Durante o período de indução e progressão da colite experimental foram 

avaliados diariamente diferentes parâmetros clínicos dos animais de experimentação. 

Foram avaliados peso corpóreo, consistência das fezes e presença de sangue retal dos 

dias 0 até o dia da eutanásia. Peso corpóreo foi determinado mediante simples 

pesagem dos animais; consistência das fezes foi avaliada colocando-se um dejeto 

animal em uma pinça e prensando-o para verificação de sua dureza; sangue retal foi 

avaliado em fezes coletadas por teste de determinação de sangue oculto. A técnica 

para determinação de sangue retal oculto foi realizada misturando-se pequena 

quantidade de fezes em um tubo eppendorf em 150 µL de solução salina 0,9% com 150 

µL de solução de benzidina (Sigma) em peróxido de hidrogênio (Synth, Diadema, SP, 

Brasil), resultando em coloração azulada/esverdeada proporcional à quantidade de 

sangue presente. A todos os parâmetros mencionados foram atribuídos scores de 0 a 4 

mensurados diariamente conforme descrito a seguir (perda de peso, consistência de 

fezes e presença de sangue oculto, respectivamente): (0) perda de peso inferior a 1%, 

fezes sólidas, ausência de sangue oculto; (1) perda de peso entre 1 e 5%, fezes 

levemente amolecidas, pouco sangue oculto; (2) perda de peso entre 5 e 10%, fezes 

amolecidas, quantidade moderada de sangue oculto; (3) perda de peso entre 10 e 20%, 

fezes pastosas, quantidade considerável de sangue oculto; (4) perda de peso superior a 

20%, fezes líquidas, alta quantidade de sangue oculto. Os scores foram avaliados 

individualmente e também somados a cada dia. A partir da avaliação destes parâmetros 

clínicos, o Índice de Atividade da Doença (DAI) foi determinado, resultando em uma 

soma dos parâmetros clínicos avaliados (Chassaing et al., 2015). 

3.1.5. Eutanásia dos animais e coleta de material biológico 

 Ao término da indução do modelo experimental, os animais foram eutanasiados 

mediante exposição ao anestésico inalatório isoflurano (BioChimico, Itatiaia, RJ, Brasil) 

embebido em algodão seguido de deslocamento cervical, como preconizado pela 

Resolução Normativa n° 37 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA) de 20 de junho de 2018. Apenas após completa inatividade dos 

animais que pudesse demonstrar sensibilidade à dor estes foram submetidos a 

procedimento cirúrgico para coleta de materiais biológicos e tecidos. O cólon dos 

animais foi removido a partir da junção ileocecal até o ânus, lavado e avaliado 

macroscopicamente para verificação de peso e comprimento do órgão; em seguida, o 

material foi fragmentado e processado, sendo o cólon distal utilizado para análises 

histológicas e o cólon médio/proximal utilizado para análises proteicas, conforme 

descrito adiante (Geboes et al., 2000; Paula-Silva et a., 2016). 
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3.1.6. Processamento de cortes histológicos 

 Os cólons distais coletados dos camundongos foram mantidos em 

paraformaldeído 4% (Synth, Diadema, SP, Brasil) overnight a -4 °C em geladeira. No 

dia seguinte, o paraformaldeído foi trocado por álcool 70% (Synth, Diadema, SP, Brasil), 

e as amostras foram mantidas em geladeira até futuro uso. Para processamento, as 

amostras de órgãos foram colocadas em cassetes plásticos e mantidas em cuba de 

vidro contendo álcool 70% overnight em geladeira. No dia seguinte, as amostras 

passaram por contato com diversas soluções em polaridade decrescente para 

desidratação e posterior inclusão em parafina: por um período de 1 hora por solução, as 

amostras foram “lavadas”, nesta sequência, com álcool 70%, álcool 95%, álcool 

absoluto (3x) e xilol (2x) (Synth, Diadema, SP, Brasil). Ao final do contato com xilol, as 

amostras em cassetes foram imersas em parafina (Merck, Darmstadt, HE, Alemanha) 

aquecida a 60 °C e mantidas em estufa por 1 hora. O processo foi repetido mais uma 

vez. Em seguida, as amostras foram retiradas dos cassetes plásticos e colocadas no 

fundo de cubas e então cobertas com parafina para formação de blocos de parafina 

com blocos inclusos. Os blocos de parafina foram deixados a temperatura ambiente 

overnight para solidificação e secagem. No dia seguinte, os blocos de parafina foram 

aparados com lâmina manual deixando o órgão rente à superfície do bloco de parafina 

e então deixados em freezer a -20 °C para posterior corte. No dia seguinte, cortes 

histológicos de 0,5 µm dos blocos resfriados foram obtidos em micrótomo (Leica 

Biosystems, Wetzlar, HE, Alemanha) e colocados em lâminas previamente tratadas 

com polilisina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos). Uma vez colocados em 

lâminas, os cortes histológicos foram submetidos à desparafinização. Para tanto, as 

lâminas foram mantidas em estufa a 60 °C overnight para derretimento da parafina; no 

dia seguinte, as lâminas foram colocadas em cubas de vidro e submetidas a reidratação 

mediante contato com diferentes soluções em polaridade crescente, sendo 1 minuto de 

contato por solução (à exceção do xilol, que permaneceu em contato com as lâminas 

por 15 minutos), na seguinte ordem: xilol (2x), álcool absoluto (3x), álcool 80%, álcool 

50% e água destilada (2x). As lâminas reidratas foram então coradas para análise 

histopatológica ou processadas para análises histoquímicas, conforme descrito adiante. 

3.1.7. Avaliação histopatológica do cólon 

Lâminas desparafinizadas e reidratadas como descrito em 3.1.6 foram coradas 

com hematoxilina de Harris filtrada (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) por 

2 minutos; as lâminas foram então lavadas com álcool 80% e então coradas com 

eosina filtrada por 1 minuto. Ao final do processo de coloração, as lâminas foram 

lavadas com água destilada para remoção do excesso de corante. As lâminas foram 

então acopladas em suportes de lâminas e imersas em cubas de vidro contendo 

soluções em polaridade decrescente para desidratação das mesmas; as lâminas foram 
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mergulhadas algumas vezes em uma solução e imediatamente passadas para a 

próxima, na seguinte ordem: álcool 50%, álcool 80%, álcool absoluto (3x) e xilol. Ao 

final do processo de desidratação, as lâminas permaneceram secando em temperatura 

ambiente por algumas horas e em seguida foram montadas sob lamínula com auxílio de 

uma gota de Entelan® (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos). 

Para análise histológica, as lâminas foram analisadas em microscópio Zeiss Axio 

Imager 2® (Carl Zeiss, Oberkochen, WB, Alemanha) e imagens foram obtidas e 

processados mediante uso do software Zeiss Zen® (Carl Zeiss, Oberkochen, WB, 

Alemanha). A avaliação histológica foi realizada qualitativamente, e a histologia normal 

dos cólons obtidos dos animais controles foi comparada com os cólons inflamados dos 

animais tratados com DSS. Os parâmetros histológicos considerados foram os 

seguintes: manutenção da integridade do epitélio, ulceração, perda da estrutura de 

criptas, presença de edema, formação de degeneração vacuolar hidrópica, displasia de 

criptas, abcesso de criptas e presença de infiltrado inflamatório, tanto na lâmina própria 

quanto na submucosa. 

3.1.8. Detecção imuno-histoquímica de AnxA1 e CD68+ 

 Lâminas desparafinizadas e reidratadas como descrito em 3.1.6 foram colocadas 

em solução de tampão citrato a 96 °C por 30 min. Atividade da peroxidase endógena foi 

bloqueada com solução a 12% de peróxido de hidrogênio (Synth, Diadema, SP, Brasil) 

por 30 min. Lâminas foram incubadas em tampão Tris (Tris-HCl 200 mM, cloreto de 

sódio 1,37 M, todos de Synth, Diadema, SP, Brasil) contendo 10% de albumina sérica 

bovina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) e 0,1% Tween 20 (Synth, 

Diadema, SP, Brasil) (TBS-BSA) para bloqueio de epítopos inespecíficos e 

permeabilização do tecido. Em seguida, dois cortes seriados de um mesmo órgão foram 

incubados overnight a 4 °C com anticorpo policlonal primário anti-AnxA1 (Invitrogen, 

Waltham, MA, Estados Unidos) ou anti-CD68 (Abcam, Cambridge, CBE, Reino Unido) 

em diluições 1/250 e 1/25, respectivamente, diluídos em TBS-BSA. Controles negativos 

foram preparados mediante incubação com TBS-BSA sem qualquer anticorpo. Lâminas 

foram lavadas com TBS-BSA e incubadas com anticorpos secundários anti-IgG 

conjugados com horseradish peroxidase (HRP) (Invitrogen, Waltham, MA, Estados 

Unidos) (Abcam, Cambridge, CBE, Reino Unido) em diluição 1/200 por 1h. As lâminas 

foram então lavadas com TBS-BSA e marcação positiva foi detectada utilizando 3,3’-

diaminobenzidina (DAB) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) por um período 

de 1,5 min. Por fim, lâminas foram sujeitas a contracoloração com hematoxilina (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) e montadas sob lamínula com Entelan® 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos). 

 Análise imuno-histoquímica foi realizada utilizando um microscópio Zeiss Axio 

Imager 2® (Carl Zeiss, Oberkochen, WB, Alemanha); imagens obtidas foram 
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processadas utilizando software Zeiss Zen® (Carl Zeiss, Oberkochen, WB, Alemanha). 

Inicialmente em baixa magnificação (10x), lâminas foram pesquisadas até a detecção 

de “hot spots” de áreas contendo células CD68+, identificadas como células marcadas 

em tom amarelado/amarronzado de morfologia próxima a de monócitos/macrófagos. 

Utilizando então maior magnificação (100x), estas células foram contadas em um total 

de doze campos de 0,2 mm2 em área. Em seguida, em áreas correspondentes em 

cortes seriais adjacentes a intensidade de sinal de DAB relacionada a marcação por 

AnxA1 foi determinada em escala arbitrária variando de 0 a 255. Processamento de 

imagens, contagem de células e determinação de intensidade de marcação por DAB 

foram realizadas utilizando o software ImageJ® (Rueden et al., 2017). 

3.1.9. Cultivo de explantes intestinais 

 As amostras de tecido intestinal obtidas ao final do desenvolvimento de colite 

experimental separadas para cultivo de explantes foram lavadas com solução salina 

0,9% estéril para remoção de restos celulares e dispostas em placas de cultura de 24 

poços e cobertas com 1 mL de meio de cultura Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

(DMEM) (Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil) contendo 10% de soro fetal bovino 

(Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil) e 0,1% de antibióticos (estreptomicina, 

anfotericina e penicilina) (Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil). Os explantes 

permaneceram em cultura a 37 °C sob controle de CO2 (5%) por um período de 24h. 

Posteriormente, o meio de cultura sobrenadante foi coletado e armazenado para futura 

quantificação de citocinas, como descrito adiante. 

3.1.10. Quantificação de citocinas e MMP-9 por ELISA 

O sobrenadante dos explantes cultivados foi coletado para avaliação da 

secreção de citocinas e de metaloproteinase 9 (MMP-9) via enzimaimunoensaio 

(ELISA). As quantificações foram realizadas através de kits de ELISA conforme as 

instruções fornecidas pelos fabricantes (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados 

Unidos) (MyBiosource, San Diego, CA, Estados Unidos). As citocinas TNFα e IL-10 

foram avaliadas. 

3.1.11. Obtenção de homogenatos proteicos do cólon 

 Parte dos intestinos coletados foram imersos em 200 µL de tampão para ensaio 

de radioimunoprecipitação (RIPA) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) 

contendo coquetel comercial de inibidores de proteases (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

Estados Unidos) e fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

Estados Unidos) e então cortados em fragmentos menores em homogeneizador de 

tecidos com lâminas T10-Basic Ultra-Turrax® (IKA, Staufen, BW, Alemanha). As 

suspensões resultantes foram centrifugadas a 5000 g em centrífuga Sorvall ST 8R® 
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(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Estados Unidos) por 5 minutos para remoção 

do tecido não fragmentado. As soluções resultantes foram submetidas à sonicação em 

sonicador Vibra-Cell VCX 500® (Sonics, Newtown, CT, Estados Unidos) por 10 

segundos imersas em gelo para completa lise celular. Os homogenatos proteicos foram 

avaliados quanto à quantidade de proteínas conforme a técnica descrita por Bradford 

(1976). Os homogenatos proteicos foram mantidos armazenados a -80 °C até posterior 

realização de futuros testes de Western Blotting (WB), como descrito adiante. 

3.1.12. Avaliação da clivagem de AnxA1 via Western Blotting 

Para verificação da clivagem de AnxA1 em fragmentos de 37 e 33 kDa, 30 µg de 

proteína a partir dos homogenatos proteicos obtidos como descrito anteriormente no 

item 3.1.11 foram colocados em poços de gel de poliacrilamida 12% confeccionado 

manualmente, e submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida com auxílio de 

dodecil sulfato de sódio (SDS/PAGE) (Synth, Diadema, SP, Brasil) por 120 minutos a 

90V. As proteínas separadas foram transferidas para uma membrana de fluoreto de 

polividina (PVDF) (EMD Millipore, Billerica, MA, Estados Unidos) previamente ativada 

com metanol (Synth, Diadema, SP, Brasil) por eletroforese por 90 minutos a 130V. 

Bloqueio de sítios não-específicos foi realizado mediante tratamento da membrana por 

60 min com solução de TBS-T contendo 5% de albumina sérica bovina (BSA) (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) em TBS-Tween 20 (Tris-buffered saline - TBS-

T), composto de 50 mmol Tris-HCl (Synth, Diadema, SP, Brasil), 200 mmol NaCl2 

(Synth, Diadema, SP, Brasil) e 0,1% Tween-20 (Synth, Diadema, SP, Brasil). As 

membranas foram lavadas com TBS-T e incubadas com anticorpo primário anti-anexina 

A1 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Estados Unidos) em diluição 1/2000 em 

solução de TBS-T contendo 5% de BSA. As membranas foram mantidas sob agitação 

overnight a 4 °C. Posteriormente, as membranas foram incubadas com anticorpo 

secundário anti-IgG de coelhos conjugado com HRP (Abcam, Cambridge, CBE, Reino 

Unido) em diluição 1/2000 em TBS-T por 120 min, a temperatura ambiente. Por fim, as 

membranas foram lavadas com TBS-T e reveladas com reagentes de 

quimioluminescência melhorada (ECL) (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

Estados Unidos) por meio de um instrumento Amershan Imager 600® (GE Health Care 

Life Sciences, Little Chalfont, Reino Unido). Em seguida, as membranas foram ainda 

lavadas com TBS-T e incubadas com anticorpo primário anti-ß-actina (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, Estados Unidos) em diluição 1/5000 conjugado à HRP por 1 hora a 

temperatura ambiente. As membranas foram novamente lavadas com TBS-T e 

reveladas com ECL utilizando o mesmo instrumento Amershan Imager 600®. As 

intensidades das bandas específicas para os fragmentos de 33 kDa e 37 kDa da AnxA1 

foram comparadas entre si como uma razão e comparadas com a intensidade de 

bandas obtidas para ß-actina e quantificadas por densitometria utilizando o software 

ImageJ®.  
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3.2. Estudos in vitro 

3.2.1. Cultura de células RAW 264.7 

 Células RAW 264.7 (linhagem de macrófagos murinos imortalizados) foram 

utilizadas para realização dos ensaios envolvendo avaliação de mecanismos in vitro. As 

células foram obtidas do Banco de Células do Rio de Janeiro. As células foram 

mantidas em meio de cultura Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 4500 mg/mL de glicose e 1 mM de 

piruvato, contendo também 50 mg/mL de sulfato de gentamicina e 2 mg/mL de 

anfotericina B (Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil). As células foram cultivadas 

em placas de Petri estéreis e mantidas em incubadora a 37 °C a 5% de teor de CO2. O 

meio de cultura das células foi trocado a cada 2-3 dias, e as células foram repassadas a 

cada 4-5 dias quando atingiam confluência mediante uso de solução de tripsina (0,01%) 

contendo EDTA (0,02%) (Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil). Nenhum 

experimento foi realizado com células em passagem superior à décima. 

3.2.2. Knockdown da expressão de AnxA1 

 Para realização do knockdown da expressão de AnxA1 em células RAW 264.7, 

plasmídeos comerciais Mission® (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) 

contendo diferentes sequências gênicas direcionadas para geração de short-hairpin 

RNA (shRNA) complementares ao mRNA gerado pelo gene de AnxA1 foram utilizados. 

Alíquotas em glicerol foram fornecidas pelo fabricante contendo bactérias E. coli 

inseridas de plasmídeos vetores pLKO.1. Um total de quatro plasmídeos foram 

construídos contendo cada um diferentes sequências geradoras de shRNA. As 

sequências referentes aos shRNAs gerados e o mapa do plasmídeo pLKO 1.0 utilizado 

se encontram na seção de material suplementar. 

 Bactérias E. coli transformadas em estoque de glicerol foram descongeladas e 

rapidamente colocadas em tubos eppendorf contendo 0,5 mL de meio de cultura Luria-

Bertani (LB) (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Estados Unidos). As bactérias 

permaneceram em incubação a 37 °C sob agitação por cerca de 15 minutos. Em 

seguida, com auxílio de uma alça de cultura, cerca de 25 µL do preparado de bactérias 

foram distribuídos em placas de Petri contendo meio de cultura LB ágar (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, Estados Unidos) preparado com ampicilina (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, Estados Unidos) em concentração de 100 µg/mL para exclusão de 

eventuais bactérias não-transformadas e possíveis contaminantes. As placas foram 

incubadas a 37 °C em estufa overnight. No dia seguinte, uma colônia foi selecionada de 

cada placa e colocada em frascos erlenmeyer contendo 250 mL de meio de cultura LB 

contendo ampicilina que foram mantidos em incubadora a 32 °C sob agitação a 800 
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rpm overnight. No dia seguinte, o meio de cultura contendo bactérias transformadas foi 

utilizado para purificação de plasmídeos. 

 O meio de cultura contendo bactérias transformadas foi utilizado para purificação 

de plasmídeos. O procedimento foi realizado através do kit comercial PureLink® HiPure 

Plasmid Maxiprep (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Estados Unidos), conforme 

instruções do fabricante. Após purificação, a concentração de plasmídeos obtidos foi 

mensurada em espectrofotômetro Nanodrop 2000® (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, Estados Unidos). 

 Células HEK 293 (células embrionárias de origem renal, American Type Culture 

Collection, Manassas, VA, Estados Unidos) foram plaqueadas em placas de Petri em 

densidade de 2x106, cobertas com meio de cultura DMEM contendo 10% de FBS, 1 mM 

de piruvato e 1 mM de glutamina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) e 

mantidas em estufa a 37 °C sob controle de CO2 a 5%. Uma vez atingidos 60 – 80% de 

confluência, as células foram lavadas com PBS e novo meio de cultura contendo 250 

µM de cloroquina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) foi adicionado às 

placas; as células permaneceram em incubação por 30 minutos. Após o período de 

incubação, as células foram retiradas da incubadora e transfectadas com soluções 

contendo os plasmídeos previamente purificados. Para tanto, soluções contendo 

plasmídeos auxiliadores lentivirais p59 pRSV rev, p60 pHCMV-G e p61 pMDLg/pRRE 

(envelope, empacotamento e transferência) (obtidos de pesquisadores colaboradores), 

plasmídeos contendo sequências reporters via proteína verde fluorescente pEGFP 

(obtidos de pesquisadores colaboradores) e plasmídeos contendo as sequências 

geradoras de shRNA (plasmídeos pLKO vazios sem nenhuma sequência adicional e 

plasmídeos contendo uma sequência scramble (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, 

Estados Unidos) foram também utilizados como controles) foram preparadas 

juntamente com cloreto de cálcio (CaCl2) (Synth, Diadema, SP, Brasil) a 0,25 mM em 

mesmo volume de solução tamponada de sal de Hank (HBSS) (Vitrocell Embriolife, 

Campinas, SP, Brasil). As soluções de plasmídeos foram levadas a vortex por alguns 

segundos e foram então mantidas em repouso por 5 minutos para aeração; em 

seguida, as soluções foram gotejadas sobre as células HEK 293 plaqueadas. As placas 

foram novamente retornadas à incubadora e lá mantidas por 6 horas; ao fim deste 

período, o meio de cultura foi trocado para remoção dos plasmídeos não inseridos nas 

células. As células permaneceram em incubadora por mais 42h. Todos os 

procedimentos de transfecção envolvem o uso de lentívirus e portanto foram realizados 

em ambiente laboratorial regido por Normas de Biossegurança de nível 2. 

 Enquanto células HEK 293 permaneceram em incubação após transfecção, 

células RAW 264.7 foram plaqueadas em placas de cultura de 6 poços em densidade 

de 2x105 células por poço e cobertas com meio de cultura apropriado, como descrito no 
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item 3.2.1. O meio de cultura sobrenadante das células HEK 293 transfectadas 

contendo partículas virais foi coletado, centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos e filtrado 

em filtro de 45 µm. O meio de cultura filtrado contendo partículas virais foi titulado em 

diluição 1/3 e 1/5 e adicionado de polibreno (EMD Millipore, Billerica, MA, Estados 

Unidos) a uma concentração final de 10 µg/mL. O meio de cultura das células RAW 

264.7 foi substituído pelo meio de cultura contendo partículas virais recém-coletadas 

para realização da infecção das células RAW 264.7. As células foram mantidas em 

incubação por um período de 24h em incubadora a 37 °C sob condições controladas de 

CO2. Em seguida, o meio de cultura das células foi novamente trocado para remoção 

do excesso de lentivírus sobrenadante. Puromicina (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, 

TX, Estados Unidos) em concentração final de 7 µg/mL foi adicionada ao meio de 

cultura das células para seleção de células infectadas. Após 48h em cultura sob ação 

da puromicina, o meio de cultura foi novamente trocado e as células transfectadas 

foram expandidas. Células RAW 264.7 transfectadas e selecionadas por ação da 

puromicina foram congeladas em nitrogênio líquido para uso futuro. 

 Imediatamente após a seleção com puromicina, células RAW 264.7 selecionadas 

foram coletadas mediante tripsinização como descrito no item 3.2.1. e material proteico 

foi obtido para realização de testes de Western Blotting para verificação da expressão 

de AnxA1 e validação da eficiência do knockdown realizado. Um total de 10x106 células 

foram coletadas por plasmídeo utilizado para transfecção em um volume de 50 µL de 

tampão RIPA contendo inibidores de proteases. O procedimento é o mesmo descrito no 

item 3.1.11. para obtenção de homogenatos proteicos. O procedimento posterior para 

execução de Western Blotting é o mesmo descrito no item 3.1.12. 

3.2.3. Tratamento farmacológico de células 

 Para realização de experimentos, células RAW 264.7 inalteradas ou AnxA1 

knockdown foram cultivadas conforme a necessidade experimental em placas de 

cultura de 24 poços em densidade de 2x105 contendo meio de cultura como descrito no 

item anterior 3.2.1. Após aderência, o meio de cultura das células foi trocado por meio 

de cultura novo e as células foram tratadas farmacologicamente. 

 As células foram tratadas com pioglitazona em concentração de 10 µM (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) e Boc-2, antagonista pan de FPR (N-t-BOC-

MET-LEU-PHE), em concentração de 10 µM (MP Biomedicals, Santa Ana, CA, Estados 

Unidos). Os tratamentos com pioglitazona foram realizados por 24h, enquanto os 

tratamentos com bloqueador Boc-2 foram realizados 30 minutos antes do tratamento 

com pioglitazona. LPS (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) em 

concentração de 1 µg/mL foi adicionado às células após a adição de rAnxA1 ou 

pioglitazona 1h após a realização destes tratamentos. Grupos controle receberam 

tratamento apenas com veículo utilizado para solubilização de fármacos, 
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dimetilsulfóxido 0,1% (DMSO) (Synth, Diadema, SP, Brasil) ou solução salina 0,9%. Os 

esquemas de tratamento variaram conforme a necessidade experimental, mas 

diferenças são explicitadas sempre que apropriado quando resultados são 

apresentados. 

Ao término de cada período de tratamento, os sobrenadantes dos meios de 

cultura foram coletados para realização de posteriores testes de ELISA enquanto as 

células foram coletadas e utilizadas para testes de citometria de fluxo e de Western 

Blotting. 

O protocolo experimental para realização dos experimentos in vitro pode ser 

visualizado no esquema abaixo (Figura 6). 

 

Figura 6. Protocolo para tratamento farmacológico de células. Células RAW 264.7 foram plaqueadas em placa de 24 poços em densidade de 
1x105 células por poço. No dia seguinte, as células foram tratadas com Boc-2 10 µM por 30 min, seguido de tratamento com pioglitazona 10 µM por 60 
min, por fim seguido de tratamento com LPS 1 µg/mL até o tempo final de 24h (para avaliação da fosforilação de ERK, as células foram tratadas 
apenas com pioglitazona 10 µM por 60 min). Ao final do período de tratamento, as células foram coletadas para testes de citometria de fluxo e Western 
Blotting e sobrenadante foi coletado para realização de testes de ELISA. 
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3.2.4. Quantificação de citocinas e MMP-9 por ELISA 
 

Os sobrenadantes dos meios de cultura após tratamento das células RAW 264.7 

foram coletados para avaliação da secreção de citocinas e de metaloproteinase 9 

(MMP-9) via ELISA. As quantificações foram realizadas através de kits de ELISA 

conforme as instruções fornecidas pelos fabricantes (BD Biosciences, Franklin Lakes, 

NJ, Estados Unidos) (MyBiosource, San Diego, CA, Estados Unidos). As citocinas 

TNFα e IL-10 foram avaliadas em diferentes condições experimentais. 

3.2.5. Avaliação da geração de ROS e expressão de marcadores de superfície 

Após tratamentos, células RAW 264.7 foram coletadas e geração de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e expressão de marcadores de superfície foram avaliadas 

via citometria de fluxo. Para avaliação da geração de ROS, 5x104 células foram 

separadas da quantidade total de células tratadas, lavadas com PBS e incubadas com 

0,3 mM de solução de diclorofluoresceína diacetato (DCFH-DA) (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, Estados Unidos) diluída em PBS. Células foram mantidas a 37 °C sob 

atmosfera controlada de CO2 de 5% por 30 min. Depois deste período de incubação, 

PBS gelado foi adicionado às células. Por fim, células foram levadas a um citômetro 

Accuri C6® (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos) e um mínimo de 

10000 eventos foram adquiridos por amostra. Para avaliação do marcador de superfície 

CD40, 2x105 células foram plaqueadas, tratadas, coletadas e lavadas com PBS e 

incubadas com anticorpo anti-CD40 ligado à isotiocianato de fluoresceína (FITC) (BD 

Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos) em diluição 1/100 em PBS por 30 

min; células foram novamente lavadas e levadas a um citômetro Accuri C6® (BD 

Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos) e um mínimo de 10000 eventos foram 

adquiridos por amostra. 

3.2.6. Avaliação da clivagem de AnxA1 via Western Blotting 

Para verificação da clivagem de AnxA1 em fragmentos de 37 e 33 kDa, foi 

executado o mesmo protocolo experimental de Western Blotting como descrito no item 

3.1.12. 

3.2.7. Quantificação da fosforilação de ERK 

Fosforilação de quinase regulada por sinal extracelular (ERK) foi realizada via 

citometria de fluxo. Células foram plaqueadas em placas de cultura de 24 poços em 

quantidade de 2x105 células por poço, tratadas e coletadas para realização de teste de 

citometria de fluxo como descrito nos itens 3.2.3 e 3.2.5. Adicionalmente, após terem 

sido coletadas, as células foram fixadas com paraformaldeído a 4% por 30 minutos, 

lavadas com solução contendo glicina 0,1 M (Synth, Diadema, SP, Brasil) para redução 

de autofluorescência e permeabilizadas com solução de Triton-X a 0,1% (Sigma-
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Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) por 30 minutos. As células foram lavadas com 

PBS entre todas as etapas. Ao final do período de fixação e permeabilização, as células 

foram incubadas com anticorpo primário anti-ERK1/2 e anti-pERK1/2 (Thr202/Thr185) 

(BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos) em diluição 1/100 e 1/200, 

respectivamente, em solução de PBS contendo 0,1% de BSA e 0,01% de azida de 

sódio (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) e permaneceram armazenadas a 

4 °C overnight. No dia seguinte, as células foram lavadas com PBS e incubadas com 

anticorpo secundário anti-IgG de coelhos (Abcam, Cambridge, CBE, Reino Unido) 

conjugado à PE (ficoeritrina) ou anti-IgG de camundongos (Abcam, Cambridge, CBE, 

Reino Unido) conjugado à FITC, ambos em diluição 1/200 em solução de PBS 

contendo 0,1% de BSA e 0,01% de azida de sódio, e mantidas a temperatura ambiente 

por 30 min. Após nova lavagem com PBS para remoção do excesso de anticorpos 

secundários não ligados, as células foram analisadas em citômetro de fluxo Accuri C6® 

(BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos). Um mínimo de 10000 eventos 

foi adquirido. 

3.3. Análises estatísticas 

Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio do software Graphpad 

Prism 7® (GraphPad, San Diego, CA, Estados Unidos). Para análises de parâmetros 

clínicos, análises Two-Way ANOVA seguidas de pós-testes de Bonferroni foram 

realizados. Para comparação entre número de macrófagos e intensidade do sinal de 

DAB referente à AnxA1 em cortes histológicos, regressões lineares seguidas de testes 

de correlação de Pearson foram realizadas. Para todos os demais experimentos 

realizados, dados foram analisados através de testes t de Student ou de One-Way 

ANOVA seguida de pós-testes de Tukey, conforme aplicável ao conjunto de dados. 

Diferenças entre médias verificadas e coeficientes de correlação foram considerados 

significativos assumindo p valor < 0,05. Todos os resultados são mostrados como 

média ± erro-padrão da média. 

 

4. Resultados 

4.1. Experimentos in vivo  

4.1.1. Colite experimental induzida por DSS até o dia 10 

4.1.1.1. Avaliação de parâmetros clínicos 

Os parâmetros clínicos avaliados ao longo do desenvolvimento de colite 

experimental por 10 dias foram perda de peso corporal, presença de sangue nas fezes 

e perda de consistência das fezes. Estes parâmetros foram acentuados em animais 

WT/DSS em relação a animais WT/Controle, gerando um DAI maior em animais 
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WT/DSS, mostrando que o protocolo experimental de indução de colite experimental foi 

eficaz. Além disso, estes três parâmetros foram mais intensos nos animais AnxA-/-/DSS 

em comparação com animais WT/DSS e AnxA-/-/Controle, indicando que os parâmetros 

da doença são maiores na ausência de AnxA1, e que o protocolo de indução da colite 

também foi efetivo em animais AnxA-/-.  

Ao longo do desenvolvimento do modelo experimental, os animais WT tratados 

com pioglitazona perderam menos peso corporal do que animais não tratados nos dias 

5 e 6 quando o quadro de colite começa a se desenvolver (Figura 7A). De forma similar, 

animais tratados com pioglitazona apresentaram menor presença de sangue oculto nas 

fezes em comparação com animais não tratados no dia 4 do modelo experimental 

(Figura 7B). Não houve diferença quanto à consistência das fezes entre os animais 

tratados com pioglitazona e os não tratados (Figura 7C). 

No caso de animais AnxA-/-, o tratamento com pioglitazona não reduziu a perda 

de peso e a presença de sangue oculto nas fazes nos dias 4 a 6 do desenvolvimento da 

doença. Animais AnxA-/- desenvolveram colite em maior intensidade que animais WT, 

mas o índice de desenvolvimento da doença não foi afetado pelo tratamento com 

pioglitazona em animais WT nem em animais AnxA-/- de forma estatisticamente 

significativa. A partir do dia 6, a doença se desenvolveu de forma pronunciada até o dia 

10 sem qualquer diferença entre os parâmetros avaliados quanto ao tratamento com 

pioglitazona (Figura 7D). 

Estes dados evidenciam que pioglitazona parece atenuar a progressão da colite 

experimental até o dia 6 de seu desenvolvimento, mas não além deste período, e tal 

efeito parece depender de AnxA1. 
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Figura 7. Parâmetros clínicos de colite experimental induzida até o dia 10. Colite experimental foi induzida em camundongos WT ou AnxA1-/- via 
ingestão de DSS; estes foram tratados com pioglitazona diariamente em dose de 10 mg/kg por um período de 6 dias. Ao longo do desenvolvimento do 
modelo experimental, perda de peso (A), sangramento retal (B) e consistência de fezes (C) foram verificados diariamente, resultando no Índice de 
Atividade da Doença (D). *, **, *** p < 0.05, 0.01, 0.001 em comparação a outro grupo como especificado pelas letras sobre cada curva: A: 
WT/Controle x WT/DSS; B: WT/Controle x WT/DSS+Pioglitazona; C: KO/Controle x KO/DSS e/ou KO/DSS+Pioglitazona; D: WT/DSS x 
WT/DSS+Pioglitazona. Dados foram analisados estatisticamente utilizando Two-Way ANOVA seguida de pós-testes de Bonferroni (n=3). Resultados 
são mostrados como média ± erro-padrão. 

4.1.1.2. Avaliação macroscópica e histologia dos intestinos 

A extensão dos intestinos foi bastante reduzida devido à indução de colite 

experimental nos animais utilizados, tanto nos animais WT quanto nos animais AnxA1-/- 

(Figuras 8A e 8B). O tratamento com pioglitazona foi ineficaz em prevenir ou ao menos 

atenuar os efeitos causados pela administração de DSS sobre tal parâmetro em todos 

os animais estudados. 

Da mesma forma, análises histopatológicas demonstraram que os animais que 

receberam DSS não mais preservaram a morfologia normal do cólon em comparação 

com os animais controle (Figuras 8C e 8D). A administração de DSS causou 

desestruturação do tecido com ulcerações, perda de estrutura de criptas, presença de 

edema, infiltrado inflamatório, abcessos de criptas, displasia de criptas e ocorrência de 

degeneração vacuolar hidrópica; tais efeitos foram mais pronunciados em animais 

AnxA1-/- (Figuras 8F e 8G). O tratamento com pioglitazona não promoveu melhoras 

significativas nos parâmetros histológicos observados, tanto em animais WT quanto em 

animais AnxA1-/- (Figuras 8E e 8H). 

Estes dados corroboram os parâmetros clínicos observados, pois ao final do dia 

10 da indução do modelo experimental não houve de fato efetiva melhora observada, 

independentemente de tratamento com pioglitazona. 



 
 

35 
 

 

Figura 8. Extensão do intestino e arquitetura tecidual do cólon em colite induzida até o dia 10. Camundongos WT e AnxA1-/- foram eutanasiados 
ao final do desenvolvimento do modelo experimental; intestinos foram coletados e suas extensões mensuradas (A – B). Cortes histológicos foram 
preparados a partir de fragmentos do cólon distal e corados com HE; arquitetura tecidual e presença de lesões causadas por DSS foram avaliadas via 
microscopia ótica para camundongos tanto WT (C – E) quanto AnxA1-/- (F – H) (n=6). Asteriscos nas imagens de histologia indicam edema; setas 
negras maiores indicam displasia de criptas (abcesso de cripta em detalhe em D); setas negras menores indicam ulceração de epitélio; setas brancas 
maiores indicam infiltrado leucocitário; setas brancas menores indicam degeneração vacuolar hidrópica. *, *** p < 0.05, 0.001 em comparação com 
respectivo grupo controle. Dados foram analisados estatisticamente utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=3). Resultados são 
mostrados como média ± erro-padrão. 

4.1.1.3. Secreção de citocinas a partir de explantes intestinais 

As concentrações de citocinas TNFα e IL-10 foram quantificadas a partir do 

cultivo de explantes intestinais extraídos dos diferentes grupos de animais. Existe 

alguma variabilidade aparente que demonstra aumento da secreção de ambas as 

citocinas em animais que receberam DSS, tanto para animais WT quanto para animais 

AnxA1-/-, mas as diferenças não foram significativas. Tratamento com pioglitazona não 

modificou os níveis das citocinas analisadas (Figuras 9A e 9B). Novamente, estes 
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dados corroboram os dados referentes aos parâmetros clínicos avaliados do dia 6 ao 

dia 10 e às avaliações histopatológicas, onde viu-se que pioglitazona não promoveu 

melhoras sobre os endpoints avaliados de colite experimental. 

 

Figura 9. Citocinas de explantes intestinais em colite experimental induzida até o dia 10. Camundongos WT e AnxA1-/- foram eutanasiados ao 
final do desenvolvimento do modelo experimental; intestinos foram coletados e um fragmento do cólon foi mantido em cultura; depois de 24h meio de 
cultura sobrenadante foi coletado e secreção de TNFα (A) e IL-10 (B) foi verificado via ELISA. ** p < 0.01 em comparação com respectivo grupo 
controle. Dados foram analisados estatisticamente utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=3). Resultados são mostrados como 
média ± erro-padrão. 

4.1.1.4. Expressão e clivagem de AnxA1 

A expressão e a clivagem de AnxA1 no tecido intestinal de animais WT induzidos 

ao desenvolvimento de colite experimental aumentou significativamente em relação aos 

níveis de expressão obtidos para animais controle de forma independente de 

tratamento com pioglitazona (Figura 10A). A produção de MMP-9 avaliada no tecido 

intestinal de animais WT também aumentou mediante indução de colite experimental 

por DSS, porém tal efeito foi revertido por tratamento com pioglitazona (Figura 10B). 

Mais uma vez, juntamente com os demais resultados apresentados referentes ao 

desenvolvimento de colite experimental induzida até o dia 10, evidencia-se que 

pioglitazona não atenua a progressão da colite experimental nas condições avaliadas e 

não atua sobre a expressão de AnxA1, ainda que module a expressão de MMP-9. 
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Figura 10. Clivagem de AnxA1 no tecido intestinal em colite experimental induzida até o dia 10. Camundongos WT e AnxA1-/- foram 
eutanasiados ao final do desenvolvimento do modelo experimental; expressão e clivagem de AnxA1 foram avaliadas por Western Blotting (A) e 
expressão de MMP-9 foi avaliada via ELISA (B). *, **, *** p < 0.05, 0.01, 0.001 em comparação com respectivo grupo controle. Dados foram analisados 
estatisticamente utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=3). Resultados são mostrados como média ± erro-padrão. 

 

4.1.2. Colite experimental induzida até o dia 6 

4.1.2.1. Avaliação de parâmetros clínicos 

Visto que endpoints de colite experimental analisados quando o modelo foi 

conduzido até o dia 10 não mostraram melhora mediante tratamento com pioglitazona, 

conduziu-se novamente o modelo até o dia 6 com objetivo de se melhor observar 

efeitos anti-inflamatórios da pioglitazona, uma vez que parâmetros clínicos indicaram 

que havia melhora devido ao tratamento até este dia do modelo experimental. De forma 

análoga ao visto para parâmetros clínicos avaliados ao longo de 10 dias de colite 

experimental, ao longo de 6 dias os mesmos foram mais acentuados em animais 

AnxA1-/- em comparação com animais WT, novamente evidenciando que animais 

AnxA1-/- são mais susceptíveis ao desenvolvimento de colite experimental induzida por 

DSS. 
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Em animais WT induzidos à colite por DSS, o tratamento com pioglitazona 

atenuou a perda de peso corporal no dia 4 (Figura 11A), não exerceu influência sobre a 

presença de sangue oculto (Figura 11B) e aumentou a consistência das fezes nos dias 

2 e 3 do desenvolvimento da doença causada por DSS (Figura 11C). 

No caso de animais AnxA1-/-, o tratamento com pioglitazona não atenuou 

nenhum parâmetro inflamatório acentuado devido à indução de colite experimental 

como visto para animais WT. Da mesma forma como visto para a doença induzida até o 

dia 10, animais AnxA1-/- desenvolveram colite experimental de forma mais acentuada 

do que animais WT; contudo, o índice de desenvolvimento da doença não foi afetado 

por pioglitazona em animais WT nem em animais AnxA1-/- de forma significativa (Figura 

1D). 

Estes dados evidenciam que pioglitazona de fato atenua a progressão da colite 

experimental mediante observação de parâmetros clínicos até o dia 6 do modelo 

experimental, e tal efeito depende de AnxA1. 

 

Figura 11. Parâmetros clínicos de colite experimental induzida até o dia 6. Colite experimental foi induzida em camundongos WT ou AnxA1-/- via 
ingestão de DSS; estes foram tratados com pioglitazona diariamente em dose de 10 mg/kg por um período de 6 dias. Ao longo do desenvolvimento do 
modelo experimental, perda de peso (A), sangramento retal (B) e consistência de fezes (C) foram verificados diariamente, resultando no Índice de 
Atividade da Doença (D). *, **, *** p < 0.05, 0.01, 0.001 em comparação a outro grupo como especificado pelas letras sobre cada curva: A: 
WT/Controle x WT/DSS; B: WT/Controle x WT/DSS+Pioglitazona; C: AnxA1-/-/Controle x AnxA1-/-/DSS e/ou AnxA1-/-/DSS+Pioglitazona; D: WT/DSS x 
WT/DSS+Pioglitazona. Dados foram analisados estatisticamente utilizando Two-Way ANOVA seguida de pós-testes de Bonferroni (n=6). Resultados 
são mostrados como média ± erro-padrão. 
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4.1.2.2. Avaliação macroscópica e histologia dos intestinos 

A extensão dos intestinos de camundongos induzidos ao desenvolvimento de 

colite por DSS foi significativamente reduzida em comparação ao observado para 

animais controles. Ao contrário do observado ante eutanásia dos camundongos no dia 

10 do modelo experimental, no dia 6 do mesmo o tratamento com pioglitazona atenuou 

a redução da extensão do intestino em animais WT, porém tal efeito não foi verificado 

em animais AnxA1-/- uma vez que a a extensão do intestino de animais AnxA1-/- que 

consumiram DSS e foram tratados com pioglitazona foi a mesma de animais AnxA1-/- 

que não foram tratados (Figuras 12A e 12B). 

Da mesma forma, as análises histopatológicas dos intestinos mostraram que a 

administração de DSS induziu injúrias teciduais não observadas em animais controle 

(Figuras 12C – 12E). Indução de colite por DSS causou perda de estrutura tecidual, 

ulcerações, perda de estrutura de criptas, acúmulo de edema, infiltrados inflamatórios, 

abcessos de cripta, displasia de criptas e degeneração vacuolar hidrópica. Tais efeitos 

foram mais pronunciados em animais AnxA1-/- (Figuras 12F – 12H). O tratamento com 

pioglitazona atenuou a perda de morfologia tecidual em camundongos WT, uma vez 

que havia menos edema e as criptas intestinais ainda se encontravam razoavelmente 

preservadas (Figura 12E). Os efeitos benéficos da pioglitazona não foram observados 

em cortes histológicos obtidos de animais AnxA1-/- que receberam DSS (Figura 12H). 

Ao contrário do visto até o dia 10 de modelo experimental, análises 

histopatológicas e da extensão do intestino no dia 6 de indução da doença mostraram 

efeito benéfico da pioglitazona, este dependente de AnxA1. 
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Figura 12. Extensão do intestino e arquitetura tecidual do cólon em colite induzida até o dia 6. Camundongos WT e AnxA1-/- foram eutanasiados 
ao final do desenvolvimento do modelo experimental; intestinos foram coletados e suas extensões mensuradas (A – B). Cortes histológicos foram 
preparados a partir de fragmentos do cólon distal e corados com HE; arquitetura tecidual e presença de lesões causadas por DSS foram avaliadas via 
microscopia ótica para camundongos tanto WT (C – E) quanto AnxA1-/- (F – H) (n=6). Asteriscos nas imagens de histologia indicam edema; setas 
negras maiores indicam displasia de criptas (abcesso de cripta em detalhe em D); setas negras menores indicam ulceração de epitélio; setas brancas 
maiores indicam infiltrado leucocitário; setas brancas menores indicam degeneração vacuolar hidrópica. *, ** p < 0.05, 0.01 em comparação com 
respectivo grupo controle; # p < 0.05 em comparação com respectivo grupo tratado com DSS. Dados foram analisados estatisticamente utilizando 
One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=6). Resultados são mostrados como média ± erro-padrão. 

4.1.2.3. Secreção de citocinas a partir de explantes intestinais 

A quantificação de citocinas inflamatórias no meio de cultura sobrenadante de 

explantes obtidos de animais WT e AnxA1-/- evidenciou aumento da secreção de TNFα 

e IL-10. O tratamento com pioglitazona reduziu a secreção de ambas as citocinas pelos 

explantes obtidos de animais WT, mas não pelos explantes obtidos de animais AnxA1-/- 

(Figuras 13A e 13B), ao contrário do visto para animais eutanasiados no dia 10 de 

desenvolvimento de modelo experimental. Estes dados corroboram os demais dados 
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apresentados nesta seção, e evidencia-se que pioglitazona de fato exerce efeitos anti-

inflamatórios durante o desenvolvimento de colite experimental de forma dependente de 

AnxA1, mas tais efeitos são melhor observados no dia 6 de desenvolvimento da 

doença. 

 

Figura 13. Citocinas de explantes intestinais em colite experimental induzida até o dia 6. Camundongos WT e AnxA1-/- foram eutanasiados ao 
final do desenvolvimento do modelo experimental; intestinos foram coletados e um fragmento do cólon foi mantido em cultura; depois de 24h meio de 
cultura sobrenadante foi coletado e secreção de TNFα (A) e IL-10 (B) foi verificado via ELISA. *, **, *** p < 0.05, 0.01, 0.001 em comparação com 
respectivo grupo controle; # p < 0.05 em comparação com respectivo grupo tratado com DSS. Dados foram analisados estatisticamente utilizando 
One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=6). Resultados são mostrados como média ± erro-padrão. 

4.1.2.4. Expressão e clivagem de AnxA1 

A indução de colite experimental por DSS em animais WT promoveu aumento da 

expressão de AnxA1 no cólon destes animais quando eutanasiados no dia 6, 

independente de tratamento com pioglitazona, de forma análoga ao visto para animais 

eutanasiados no dia 10. Contudo, a clivagem de AnxA1 em fragmentos menores de 33 

kDa, aumentada nos intestinos de animais eutanasiados no dia 10 de forma 

independente de pioglitazona, nos intestinos de animais eutanasiados no dia 6 foi 

atenuada por tratamento com pioglitazona (Figura 14A). Pioglitazona também atenuou 

o aumento da expressão de MMP-9 causado por DSS, da mesma maneira como visto 

no modelo experimental induzido até o dia 10 (Figura 14B). Assim, mostra-se que 

pioglitazona, apesar de não controlar a expressão de AnxA1 em condições 

inflamatórias, modula suas ações ao prevenir sua clivagem e preservando-a íntegra. 
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Figura 14. Clivagem de AnxA1 no tecido intestinal em colite experimental induzida até o dia 6. Camundongos WT e AnxA1-/- foram eutanasiados 
ao final do desenvolvimento do modelo experimental; expressão e clivagem de AnxA1 foram avaliadas por Western Blotting (A) e expressão de MMP-9 
foi avaliada via ELISA (B). * p < 0.05 em comparação com respectivo grupo controle; # p < 0.05 em comparação com respectivo grupo tratado com 
DSS. Dados foram analisados estatisticamente utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=6). Resultados são mostrados como 
média ± erro-padrão. 

4.1.2.5. Expressão de AnxA1 e presença de macrófagos CD68+ 

Dado que AnxA1 é secretada em grande número por macrófagos no tecido 

intestinal, verificou-se se pioglitazona poderia modular os números de macrófagos 

presentes no tecido intestinal e se haveria alguma relação com AnxA1 secretada por 

tais células. Análises imuno-histoquímicas mostraram maior número de macrófagos 

CD68+ em cortes histológicos do cólon de camundongos que receberam DSS em 

comparação com animais controle, independentemente de tratamento com pioglitazona 

(Figuras 15A – 15C, 15G). Em áreas correspondentes em cortes histológicos seriados 

obtidos de animais que receberam DSS houve maior aumento de marcação 

correspondente à AnxA1 em comparação a cortes avaliados de animais controles, 

também de forma independente de tratamento com pioglitazona (Figuras 15D – 15F, 

15H). Análises de correlação evidenciaram associação positiva e significativa da 

expressão de AnxA1 com aumento do número de macrófagos CD68+ (Figuras 15I – 
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15K). Assim, evidencia-se que durante a colite experimental há aumento do número de 

macrófagos secretores de AnxA1, e que pioglitazona não exerce ações sobre este 

efeito, mostrando que de fato os efeitos anti-inflamatórios vistos na colite experimental 

de fato dependem de modulação da funcionalidade de AnxA1, e não da modulação de 

sua expressão. 

 

Figura 15. Expressão de AnxA1 e presença de macrófagos CD68+ no tecido intestinal em colite induzida até o dia 6. Camundongos WT e 
AnxA1-/- foram eutanasiados ao final do desenvolvimento do modelo experimental; intestinos foram coletados e cortes histológicos em parafina foram 
preparados. Número de macrófagos CD68+ e intensidade de marcação correspondente a AnxA1 foram avaliados através de detecção de sinal emitido 
por DAB em cortes seriados (A – F; setas negras maiores indicam células CD68+; setas negras menores indicam marcação correspondente à AnxA1 
em macrófagos), quantificados (G – H) e correlacionados (I – K). *, ** p < 0.05, 0.01 em comparação com respectivo grupo controle. Dados foram 
analisados estatisticamente utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=6). Resultados são mostrados como média ± erro-padrão. 
Áreas correspondentes em cada corte seriado foram analisadas usando teste de correlação de Pearson. 

4.2. Experimentos in vitro 

4.2.1. Avaliação do bloqueio de FPR sobre parâmetros inflamatórios 

Visto in vivo que AnxA1 secretada por macrófagos exerce um papel importante 

na colite experimental, buscou-se investigar em um sistema in vitro isolado em culturas 

de macrófagos as influências da AnxA1 exógena e endógena sobre as ações da 

pioglitazona e da ativação de PPARγ. Análise dos efeitos do tratamento com 

pioglitazona sobre a produção de ROS, secreção de TNFα e expressão de CD40 

mediadas por tratamento com LPS em células RAW 264.7 evidenciou que todos estes 
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parâmetros foram atenuados pelas ações de pioglitazona; tais efeitos, contudo, não 

foram revertidos mediante bloqueio de FPR com Boc-2 (Figuras 16A – 16C). Estes 

dados evidenciam que pioglitazona exerce seus efeitos anti-inflamatórios em células 

RAW 264.7 de forma independente das ações de AnxA1 exógena atuando sobre FPR. 

 

Figura 16. Avaliação de parâmetros inflamatórios em células RAW 264.7 tratadas com pioglitazona. Células RAW 264.7 foram plaqueadas e 
tratadas com Boc-2 10 µM e pioglitazona 10 µM por 1 h seguido de LPS 1 µg/mL por 24h. Células foram coletadas e secreção de TNFα analisada por 
ELISA (A) e expressão de CD40 (B) e geração de ROS (C) foram verificadas via citometria de fluxo. *, **, *** p < 0.05, 0.01, 0.001 em comparação com 
respectivo grupo controle. #, ## p < 0.05, 0.01 em comparação com respectivo grupo tratado com LPS. Dados foram analisados estatisticamente 
utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=6). Resultados são mostrados como média ± erro-padrão. 

4.2.2. Avaliação de parâmetros inflamatórios em células AnxA1 knockdown 

Visto que o bloqueio de FPR por Boc-2 não exerceu ação sobre os efeitos anti-

inflamatórios de pioglitazona, buscou-se investigar se AnxA1 atuando de forma 

endógena seria capaz de modular tais efeitos. Em células RAW 264.7 transfectadas 

com plasmídeos geradores de sequência de shRNA designada para knockdown da 

expressão de AnxA1, tratamento com pioglitazona não atenuou aumento da geração de 

ROS, aumento da expressão de CD40 e aumento da secreção de TNFα e IL-10 

causados por LPS; em células não transfectadas, pioglitazona reverteu tais efeitos 

inflamatórios normalmente (Figuras 17A – 17D). Assim, mostra-se que os efeitos anti-
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inflamatórios da pioglitazona dependem de AnxA1 endógena, mas não de AnxA1 

exógena, corroborando dados observados in vivo onde pioglitazona foi ineficaz no 

tratamento da colite experimental em animais AnxA1-/-. 

 

Figura 17. Avaliação de parâmetros inflamatórios em células RAW 264.7 AnxA1 knockdown tratadas com pioglitazona. Células RAW 264.7 
inalteradas e AnxA1 knockdown foram plaqueadas e tratadas com pioglitazona 10 µM por 1 h seguido de LPS 1 µg/mL por 24h. Células foram 
coletadas e secreções de TNFα (A) e IL-10 (B) foram analisadas por ELISA e expressão de CD40 (C) e geração de ROS (D) foram verificadas via 
citometria de fluxo. *, **, *** p < 0.05, 0.01, 0.001 em comparação com respectivo grupo controle. #, ## p < 0.05, 0.01 em comparação com respectivo 
grupo tratado com LPS. Dados foram analisados estatisticamente utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=6). Resultados são 
mostrados como média ± erro-padrão. 

4.2.3. Expressão e clivagem de AnxA1  

De forma análoga à verificada in vivo, inflamação causada por LPS aumentou a 

expressão de AnxA1 em células RAW 264.7 não transfectadas, efeito não revertido por 

tratamento com pioglitazona (Figura 18A). Contudo, LPS promoveu clivagem de AnxA1 

em fragmentos menores de 33 kDa, efeito prevenido por tratamento com pioglitazona 

(Figura 18B). O tratamento com LPS também aumentou a expressão de MMP-9, efeito 

prevenido por tratamento com pioglitazona (Figura 18C). Assim, corroborando dados 

obtidos in vivo, pioglitazona não é capaz de controlar a expressão de AnxA1 em 

condições inflamatórias, mas é capaz de modular sua funcionalidade ao prevenir sua 

clivagem. 
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Figura 18. Expressão e clivagem de AnxA1 em células RAW 264.7 tratadas com pioglitazona. Células RAW 264.7 foram plaqueadas e tratadas 
com pioglitazona 10 µM por 1 h seguido de LPS 1 µg/mL por 24h. Células foram coletadas e expressão e clivagem de AnxA1 foram avaliadas por 
citometria de fluxo e Western Blotting, respectivamente (A – B), e expressão de MMP-9 foi avaliada via ELISA (C). **, *** p < 0.01, 0.001 em 
comparação com respectivo grupo controle. # p < 0.05 em comparação com respectivo grupo tratado com LPS. Dados foram analisados 
estatisticamente utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=6). Resultados são mostrados como média ± erro-padrão. 

4.2.4. Fosforilação de ERK e expressão de PPARγ em células AnxA1 knockdown  

Fosforilação de ERK é um evento que ocorre downstream da ligação de AnxA1 

em seus receptores, e sabe-se que pioglitazona é capaz de induzir fosforilação de ERK; 

assim, fosforilação de ERK pode ser um possível fator que conecta as ações anti-

inflamatórias da pioglitazona e AnxA1. De fato, fosforilação de ERK aumentou em 

células RAW 264.7 não transfectadas tratadas com pioglitazona, mas não em células 

AnxA1 knockdown (Figura 19A). De forma análoga, a expressão de PPARγ também 

aumentou em células RAW 264.7 não transfectadas tratadas com pioglitazona, mas 

não em células AnxA1 knockdown (Figura 19B). Assim, infere-se não só que 

sinalização downstream decorrente de ativação de PPARγ por pioglitazona depende de 

expressão de AnxA1 funcional, mas também que a própria ativação de PPARγ por 

pioglitazona depende de expressão de AnxA1. 
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Figura 19. Fosforilação de ERK e expressão de PPARγ em células RAW 264.7 AnxA1 knockdown tratadas com pioglitazona. Células RAW 
264.7 inalteradas e AnxA1 knockdown foram plaqueadas e tratadas com pioglitazona 10 µM por 1 h. Células foram coletadas e fosforilação de ERK foi 
avaliada via citometria de fluxo. * p < 0.05 em comparação com respectivo grupo controle. Dados foram analisados estatisticamente utilizando teste t 
de Student (n=6). Resultados são mostrados como média ± erro-padrão. 

 

5. Discussão 

 A pesquisa em DIIs tem avançado enormemente nos últimos anos. O uso de 

fármacos biológicos e de pequenas moléculas permitiu a cientistas explorar diversos 

alvos novos para terapia de DIIs. Citocinas inflamatórias como TNFα e IL-12, rotas de 

sinalização como JAK/STAT e enzimas como a fosfodiesterase 4 foram todos já 

explorados com algum sucesso como potenciais alvos para farmacoterapia de DIIs 

utilizando fármacos biológicos (Pekow, 2017). Ainda assim, é improvável que um 

número significativo destes fármacos recém-desenvolvidos chegue à prática clínica, 

uma vez que vários destes novos compostos não só apresentam efeitos adversos 

consideráveis, como risco aumentado de infecções e desenvolvimento de tumores, mas 

também não conduzem pacientes à remissão em níveis satisfatórios quando testados 

em estudos clínicos, ainda que modelos animais mostrem resultados promissores (Click 

& Regueiro, 2019, Pekow, 2017). 

 Assim, a busca por fármacos para tratamento de DIIs que possam conduzir 

pacientes à remissão com efeitos adversos menos nocivos e de custo acessível tem 

levado cientistas a explorar moléculas além daquelas usualmente designadas para 

tratar DIIs e redirecionando fármacos originalmente desenvolvidas para tratamento de 

outras doenças; exemplos incluem claritromicina, topiramato, talidomina, estatinas, 

entre outros (Lloyd et al., 2020; Rhoy & Dhaneshwar, 2018). Tal é o caso de 

tiazolinedionas, ligantes de PPARγ originalmente desenvolvidos para tratamento de 

diabetes e explorados com algum sucesso para terapia de DIIs; ainda que estudos 

clínicos com ligantes de PPARγ tenham se mostrado promissores, a obtenção de 

resultados conclusivos capazes de dar andamento ao redirecionamento desta classe de 
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fármacos ainda tem se mostrado elusiva (Abedi et al., 2015; Lewis et al., 2008; Liang & 

Ouyang et al., 2008). 

 Mecanismos elucidando como tiazolinedionas atenuam a progressão de DIIs 

ainda não são completamente entendidos, e dados sobre as ações da AnxA1 em DIIs 

sugerem que esta proteína pode desempenhar importante papel nas ações anti-

inflamatórias de ligantes de PPARγ. De fato, nosso grupo de pesquisa evidenciou que 

AnxA1 é essencial para que Infliximab funcione como designado em modelos murinos 

de DIIs e também que é um biomarcador promissor da resposta ao Infliximab em 

pacientes de DIIs (Paula-Silva et al., 2016; Paula-Silva et al., 2021). Nosso grupo de 

pesquisa também já demonstrou que tanto AnxA1 exógena quanto endógena são 

necessárias para a modulação de pioglitazona induzindo células BV2 a fagocitar células 

apoptóticas, e que a AnxA1 pode modular a expressão de PPARγ nestas células 

(Rocha et al., 2019). Assim, investigamos no presente trabalho se AnxA1 é capaz de 

modular as ações da pioglitazona em modelo murino de DII. 

 Dados obtidos a partir de nosso modelo experimental demonstraram que colite 

induzida por DSS foi atenuada devido ao tratamento com pioglitazona, de acordo com 

estudos prévios (Huang et al., 2020; Saubermann et al., 2002; Shah et al., 2007; Takagi 

et al., 2002). Contudo, o mesmo não foi observado em animais AnxA1-/-, uma vez que 

estes camundongos, tratados ou não com pioglitazona, não apresentaram melhoras na 

progressão da doença, em parâmetros histológicos ou sobre a produção de citocinas 

em comparação com camundongos WT tratados. O fato de que pioglitazona não exerce 

efeitos benéficos em camundongos AnxA1-/- demonstra que a presença de AnxA1 é 

vital para os efeitos anti-inflamatórios da pioglitazona, mas isto não exclui a 

possibilidade de que efeitos da pioglitazona e da AnxA1 são independentes; a 

inflamação decorrente da ausência de AnxA1 endógena poderia ser demasiadamente 

exacerbada, sobrepujando tentativas de mecanismos anti-inflamatórios associados à 

ativação de PPARγ de combater a progressão da doença. De fato, colite induzida por 

DSS em camundongos AnxA1-/- já foi descrita como mais pronunciada em comparação 

a camundongos WT e também de maior mortalidade (Paula-Silva et al., 2016; Paula-

Silva et al., 2021). 

 Quando camundongos WT foram induzidos ao desenvolvimento de colite 

experimental, a expressão de AnxA1 no cólon aumentou de forma independente de 

tratamento com pioglitazona, tanto em modelo da doença conduzido por 6 ou por 10 

dias. Isto evidencia que pioglitazona não modifica a expressão de AnxA1, o que poderia 

a princípio sugerir que pioglitazona e AnxA1 não são relacionados e que pioglitazona 

exerce seus efeitos anti-inflamatórios de forma independente de AnxA1. Contudo, ainda 

que pioglitazona não tenha afetado a expressão de AnxA1, em modelo conduzido por 6 

dias, o fármaco preveniu a clivagem de sua fração íntegra de 37 kDa em fragmentos 



 
 

49 
 

menores de 33 kDa, os quais, acredita-se, são não funcionais e até mesmo pró-

inflamatórios, como evidenciado por outros modelos onde a clivagem de AnxA1 se 

correlaciona com aumento da resposta inflamatória em neutrófilos (Vong et al., 2007; 

Williams et al., 2010). AnxA1 pode ser clivada em diferentes células e tecidos, como em 

neutrófilos, tecido adiposo e melanomas; peptídeos não-funcionais de 33 kDa liberados 

desta forma promovem inflamação facilitando transmigração celular para áreas 

inflamadas, induzindo adipogênese e tornando tumores de pele mais agressivos 

(Boudhraa et al., 2014; Pietrani et al., 2018; Williams et al., 2010). Não há ainda 

estudos que demonstrem o papel da clivagem de AnxA1 em macrófagos intestinais, 

nem estudos acerca de ações menos específicas da AnxA1 em macrófagos intestinais 

durante condições inflamatórias. Vale ressaltar que a expressão de MMP-9 também foi 

reduzida em camundongos WT que receberam DSS e foram tratados com pioglitazona 

eutanasiados no dia 6 do modelo experimental. Metaloproteinases, como MMP-9, 

podem induzir dano inflamatório em tecidos através da clivagem de proteínas 

extracelulares de matriz, e isso por si só pode agravar a progressão da colite 

experimental (Chen et al., 2016; Marshall et al., 2015); o fato de pioglitazona reduzir a 

expressão de MMP-9 é ainda mais evidência de suas ações anti-inflamatórias sobre 

DIIs. Ainda que este achado acrescente informações ao conhecimento corrente acerca 

das ações beneficiais de tiazolinedionas sobre outros alvos que possam atenuar a 

inflamação, pode-se também inferir que a redução da expressão de MMP-9 pode gerar 

efeitos anti-inflamatórios indiretamente, uma vez que MMP-9, dentre outras proteínas, 

como elastase e proteinase-3, é capaz de clivar AnxA1 sob condições inflamatórias 

(Sugimoto et al., 2016; Zamilpa et al., 2010). Isto sugere que pioglitazona pode de fato 

estar ligada a AnxA1 ao exercer seus efeitos anti-inflamatórios durante a progressão da 

colite experimental, mas modulando sua funcionalidade ao invés de modular sua 

expressão. Considerando que AnxA1 é um preditor da remissão de DIIs ante 

farmacoterapia, e que níveis de AnxA1 tendem a variar bastante em pacientes que 

sofrem de DIIs, tal informação pode auxiliar no entendimento de porquê estudos 

clínicos investigando ligantes de PPARγ em DIIs nem sempre chegam a resultados 

promissores (Lewis et al., 2001; Lewis et al., 2008; Paula Silva et al., 2021). Esta 

informação pode também fornecer novas direções para estudos envolvendo novos 

biomarcadores e eficácia de fármacos; AnxA1 vem sendo cada vez mais estudada 

como um possível marcador da progressão de DIIs, mas dados ainda são contraditórios 

acerca de como a expressão de AnxA1 controla a progressão da doença, e a 

investigação dos seus níveis de clivagem pode elucidar como esta proteína está de fato 

envolvida com a progressão de DIIs (Reischl et al., 2020; Sena et al., 2013). 

É digno de nota que pioglitazona exerceu seus efeitos apenas em estágios 

iniciais do desenvolvimento da doença, uma vez que entre dias 6 e 10 em animais que 

receberam DSS a doença progrediu independentemente de tratamento com 

pioglitazona. Ainda que vários estudos sugiram que ligantes de PPARγ podem atenuar 
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o desenvolvimento de DIIs em modelos animais, a maior parte destes estudos 

conduzem o modelo de DII até o dia 7, da mesma forma como realizado no presente 

trabalho, evidenciando que pioglitazona controla a inflamação durante a progressão de 

DII em períodos iniciais de desenvolvimento da doença ao invés de fazê-lo em períodos 

tardios onde suas ações atenuariam efeitos inflamatórios já estabelecidos (Shah et al., 

2007; Takagi et al., 2002; Takaki et al., 2006). Pode-se sugerir que pioglitazona previne 

o dano inicial causado ao epitélio do cólon causado por DSS ou que controla a resposta 

inflamatória inicial em células da lâmina própria; após o dia 6, quando monócitos 

circulantes e neutrófilos são recrutados em números maiores ao tecido intestinal, a 

resposta imune se torna demasiadamente exacerbada para que a ativação de PPARγ 

module a progressão da doença (Perse et al., 2012). Um único estudo utilizando 

pioglitazona em colite induzida por DSS demonstrou que pioglitazona pode atenuar 

parâmetros inflamatórios ao longo da progressão da doença até o dia 21; contudo, a 

dose utilizada neste estudo (25 mg/kg) é maior do que a dobro da dose utilizada em 

nosso estudo, permitindo-se inferir que doses maiores de pioglitazona são necessárias 

para prevenir dano tecidual adicional causado por DSS além do dia 6 da progressão da 

doença (Huang et al., 2020). Outros estudos demonstraram que pioglitazona na mesma 

dose utilizada no presente trabalho é eficiente no controle de colite induzida por DSS 

até o dia 6, mas não foram conduzidos além deste dia (Takagi et al., 2002; Takaki et al., 

2006). Além disso, outros estudos evidenciaram que rosiglitazona quando administrada 

a animais vários dias antes da indução inicial de colite experimental por DSS piorou a 

progressão da doença enquanto outros estudos reportaram o contrário; evidências 

conflitantes sugerem que a ativação de PPARγ em diferentes momentos pode levar a 

diferentes efeitos (Celinski et al., 2013; Ramakers et al., 2007). Estes dados sugerem 

que o controle exercido pela pioglitazona sobre a resposta inflamatória durante a 

desenvolvimento de DIIs é provavelmente mais complexo do que aparenta quanto ao 

momento exato e em que estágio da progressão da doença a intervenção 

farmacológica deve ocorrer. 

 É sabido que macrófagos residentes na lâmina própria desempenham papel 

importante de manutenção fisiológica ao fagocitarem células epiteliais apoptóticas, 

eliminando microrganismos translocados e promovendo maturação de células epiteliais 

intestinais (Na et al., 2019). No curso de DIIs, macrófagos residentes e monócitos 

recrutados se tornam macrófagos M1 inflamatórios, os quais secretam citocinas 

inflamatórias, como IL-12 e IL23 e induzem respostas Th1 (Bernardo et al., 2017; Na et 

al., 2019). Estes macrófagos também podem se desregular, perdendo sua habilidade 

de induzir diferenciação de células T em células Treg, podem induzir respostas Th17 

por mais tempo e podem se tornar mais sensíveis a sinalização por TLR4. A redução de 

sinalização mediada por IL-33 também compromete ações resolutivas de macrófagos 

na lâmina própria durante o curso de DIIs (Seo et al., 2017; Na et al., 2019). Durante as 

fases resolutivas das DIIs, macrófagos presentes na lâmina própria se tornam M2 e 



 
 

51 
 

promovem reparo tecidual devido à liberação de vários fatores anti-inflamatórios, os 

quais, dentre outros como IL-10 e WNT, incluem também AnxA1 (Koelink et al., 2020; 

Na et al., 2019). Assim, macrófagos são vitais tanto para sustentarem homeostase 

intestinal quanto para gerarem inflamação intestinal, e evidências sugere que AnxA1 

liberada por estas células durantes as fases resolutivas de DIIs podem ser responsáveis 

pela atenuação da progressão da doença. Além disso, PPARγ expresso em 

macrófagos desempenha um papel importante na fisiopatologia de DIIs, uma vez que 

os efeitos clínicos de colite experimental são mais pronunciados em camundongos 

knockdown especificamente em macrófagos para AnxA1. Nestes animais se observa 

acúmulo de linfócitos TCD8+ na lâmina própria, aumento da expressão na superfície 

celular de CD40 e secreção exacerbada de citocinas inflamatórias no intestino, como 

IFNγ (Hontecillas et al., 2011; Shah et al., 2007). Dessa forma, verificou-se se a 

marcação de CD68 em cortes histológicos obtidos de camundongos WT eutanasiados 

no dia 6 do desenvolvimento de colite experimental se correlacionaria com a marcação 

para AnxA1, com o objetivo de se identificar um tipo celular específico responsável pelo 

aumento da expressão de AnxA1. Verificou-se em cortes histológicos que 

camundongos apresentaram uma contagem basal de macrófagos CD68+ que 

aumentou devido à administração de DSS, independentemente de tratamento com 

pioglitazona, e, de fato, áreas marcadas para expressão de AnxA1 em cortes 

histológicos correspondentes evidenciaram que existe uma correlação entre o número 

de macrófagos CD68+ e a expressão de AnxA1, uma vez que ambos aumentaram 

proporcionalmente quando animais foram sujeitados ao desenvolvimento de colite 

induzida por DSS. Assim, inflamação tecidual causada por DSS ou aumentou o 

recrutamento de monócitos secretores de AnxA1 ou aumentou a proliferação local de 

macrófagos; considerando a baixa taxa de proliferação de macrófagos, a primeira 

opção acaba se tornando mais provável (Na et al., 2019, Steinbach & Plevy, 2014). 

Outros autores já haviam reportado aumento do número de macrófagos CD68+ em 

cortes histológicos obtidos de biópsias de pacientes tanto de Doença de Crohn quanto 

de colite ulcerativa ou de intestinos de camundongos que consumiram DSS, 

corroborando os dados aqui apresentados (Hong et al., 2014; Lissner et al., 2015; 

Reischl et al., 2020, Vong et al., 2012). Contudo, estudos correlacionando a quantidade 

de macrófagos CD68+ com a expressão de AnxA1 reportam aparente informações 

contraditórias; é reportado que em biópsias de pacientes de doença de Crohn que a 

expressão de AnxA1 se correlaciona apenas com número de neutrófilos 

mieloperoxidase-positivos, excluindo macrófagos CD68+ na lâmina própria (Reischl et 

al., 2020), mas outros estudos reportam o contrário ao demonstrar que a expressão de 

AnxA1 se correlaciona com aumento da contagem de CD68+ em biópsias de tecidos de 

pacientes de colite ulcerativa ou doença de Crohn, o que corrobora nossos achados 

(Vong et al., 2012). Dado a complexidade das DIIs, não é surpreendente que evidências 

contraditórias existam, e o presente trabalho pode contribuir para a elucidação de tais 
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ambiguidades. É também notável que pioglitazona não afetou o número de macrófagos 

CD68+ encontrados em cortes histológicos. Enquanto um estudo reporta que 

macrófagos isolados da lâmina própria de camundongos knockout para PPARγ 

especificamente em macrófagos apresentam menor atividade migratória quando 

estimulados com MCP, e que tratamento com rosiglitazona reduz a atividade migratória 

de macrófagos isolados de camundongos WT, os autores deste estudo não verificaram 

se se tratamento in vivo reduziria a capacidade de migração de monócitos (Shah et al., 

2007). É provável que a ativação in vivo de PPARγ leve a efeitos anti-inflamatórios 

envolvendo macrófagos quando atuando diretamente sobre eles, ao invés de prevenir 

sua migração ao tecido inflamado. Pioglitazona também não modulou a expressão de 

AnxA1, mas como explicado previamente, o fármaco provavelmente exerce seus efeitos 

anti-inflamatórios ao atuar diretamente sobre a integridade da AnxA1 ao invés de atuar 

sobre sua expressão. 

 Uma vez que nossos estudos in vivo evidenciaram que pioglitazona atenua colite 

induzida por DSS ao prevenir a clivagem de AnxA1, e que macrófagos da lâmina 

própria expressam altos níveis de AnxA1, buscou-se investigar in vitro, utilizando 

linhagem de macrófagos murinos imortalizados RAW 264.7, se de fato a AnxA1 oriunda 

de macrófagos é um alvo para que pioglitazona exerça seus efeitos anti-inflamatórios 

ao modular a clivagem de AnxA1, e quais os mecanismos relacionados a esta interação 

entre AnxA1 e ativação de PPARγ. 

 Para tal, inicialmente verificou-se se pioglitazona modularia os efeitos anti-

inflamatórios de AnxA1 atuando diretamente sobre seus receptores, FPR1/2. Utilizando 

LPS para mimetizar um ambiente inflamatório in vitro, verificou-se que o tratamento das 

células RAW 264.7 com LPS aumentou a secreção de TNFα, a geração de ROS e a 

expressão de CD40 na superfície celular. O tratamento com pioglitazona atenuou o 

aumento destes parâmetros induzido por LPS; contudo, tais efeitos não foram 

revertidos mediante bloqueio com antagonista de FPRs, Boc-2, nas condições testadas. 

Isto indica que o tratamento com pioglitazona simplesmente exerceu seus efeitos anti-

inflamatórios sem necessariamente modular a interação de AnxA1 secretada com FPR, 

ou sem promover aumento da secreção de AnxA1 endógena. Sabe-se que diversos 

efeitos anti-inflamatórios da AnxA1 ocorrem intracelularmente de forma independente 

de ativação de receptores de superfície, como bloqueio das ações da fosfolipase A2 

(Lim & Pervaiz, 2007), evidenciando que outros mecanismos intracelulares 

independentes da secreção de AnxA1 e da sua ligação com FPR na superfície celular 

seriam responsáveis pela modulação anti-inflamatória exercida pela pioglitazona. 

De forma a investigar os mecanismos intracelulares da AnxA associados à 

ativação de PPARγ por pioglitazona, células RAW 264.7 foram transfectadas com 

plasmídeos contendo sequências geradoras de shRNA para o gene correspondente à 
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AnxA1 e foram obtidas células expressando níveis quase nulos de proteína expressa. 

Novamente utilizando LPS para mimetizar um ambiente inflamatório, verificou-se que 

tratamento com LPS aumentou a secreção de TNFα e IL-10 e geração de ROS, efeitos 

revertidos devido ao tratamento com pioglitazona. Corroborando dados obtidos in vivo, 

estes efeitos foram apenas observados em células transfectadas com plasmídeos 

contendo sequência mock, e não em células AnxA1 knockdown, o que evidencia que 

AnxA1 é de fato vital para que pioglitazona exerça seus efeitos anti-inflamatórios em 

macrófagos, de forma independente de FPR. Já havia sido reportado que ligantes de 

PPARγ podem modular a expressão de AnxA1 em células de câncer de mama in vitro e 

que glicocorticoides podem induzir expressão de PPARγ em tecido colônico de 

camundongos induzidos ao desenvolvimento de colite por DSS (Chen et al., 2017; 

Moraes et al., 2017), e estudo prévio de nosso grupo de pesquisa havia demonstrado 

que tanto AnxA1 endógena como exógena modulam a expressão de PPARγ em células 

microgliais (Rocha et al., 2019); contudo, nenhum estudo havia ainda descrito a 

conexão entre ligantes de PPARγ e AnxA1 com o objetivo de elucidar mecanismos anti-

inflamatórios. O fato de que pioglitazona não atenuou a inflamação em células AnxA1 

knockdown demonstra que AnxA1 endógena é importante para que pioglitazona exerça 

seus efeitos anti-inflamatórios; tal sendo verificado em macrófagos RAW 264.7 fortalece 

a evidência obtida in vivo sugerindo que a AnxA1 oriunda de macrófagos exerce um 

papel importante na inflamação durante o curso de DIIs. 

 Como verificado que inflamação modulada por pioglitazona em células RAW 

264.7 depende da expressão endógena de AnxA1, decidiu-se então verificar se 

pioglitazona seria capaz de modular a clivagem de AnxA1 exercida por LPS, como 

descrito por outros autores (Vago et al., 2012; Vago et al., 2015). De fato, LPS 

aumentou a expressão de AnxA1 em células RAW 264.7, por sua vez clivada em 

fragmentos menores de 33 kDa não-funcionais. De forma análoga ao verificado in vivo, 

pioglitazona não modificou a expressão de AnxA1; é reportado que rosiglitazona e 

prostaglandina J2 podem aumentar a expressão de AnxA1, mas tal foi demonstrado em 

resultados de extensão variável em células oriundas de tumores de mama MDA-MB-

231 e MCF-7 sob condições não-inflamatórias (Chen et al., 2017). Independentemente 

dos efeitos da pioglitazona sobre a expressão de AnxA1, o fármaco preveniu sua 

clivagem e atenuou a secreção de MMP-9. Controle da secreção de MMP-9 é um 

sabido efeito anti-inflamatório exercido pela pioglitazona e por outros ligantes de 

PPARγ; tais ligantes podem modular septina-2 em células tumorais prevenindo as 

ações de MMP-9, e durante o curso de inflamações intestinais, regulação negativa dos 

efeitos de PPARγ podem tornar as ações de MMP-9 mais estáveis (Cao et al., 2015; 

Kundu et al., 2014). Entretanto, não havia ainda sido demonstrado que tal efeito poderia 

estar ligado à prevenção da clivagem de AnxA1. Como descrito anteriormente, 

pioglitazona aparenta atenuar processos inflamatórios ao prevenir clivagem de AnxA1 

ao invés de controlar sua expressão de forma geral, e através do modelo in vitro 
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utilizado neste trabalho, foi encontrado evidência de que de fato tal hipótese é 

verificável em macrófagos, fornecendo sólido suporte para os dados obtidos in vivo 

previamente descritos. 

 De forma a elucidar como AnxA1 poderia influenciar os efeitos anti-inflamatórios 

da pioglitazona e possíveis vias de sinalização associadas, investigou-se como 

knockdown de AnxA1 em macrófagos RAW 264.7 poderia afetar a fosforilação de 

quinase reguladora extracelular (ERK) mediada por pioglitazona. ERK é um fator de 

sinalização ligado a vários processos celulares, como sobrevivência celular, 

diferenciação e migração, entre outros (Li et al., 2019; Maurice et al., 2018; Zhou et al., 

2019), e é sabido que pioglitazona pode ativar a fosforilação de ERK1/2 gerando efeitos 

anti-inflamatórios, como reportado em cardiomiócitos e em diferentes linhagens 

celulares, incluindo linhagens de cólon (Kole et al., 2016; Wang et al., 2012). Os dados 

obtidos evidenciaram que pioglitazona promoveu fosforilação de ERK, mas tal efeito 

não foi verificado em células AnxA1 knockdown, evidenciando que AnxA1 é necessária 

para que a fosforilação de ERK modulada por pioglitazona ocorra. Fosforilação de ERK 

também sabidamente ocorre downstream a partir da ativação de AnxA1 através de sua 

ligação a FPR2 em macrófagos (Bena et al., 2012; Dufton et al., 2010). Como 

evidenciado que falta de AnxA1 previne fosforilação de ERK, pode-se inferir que AnxA1 

é o único ativador da fosforilação de ERK neste cenário, sendo uma molécula 

intermediária conectando as ações da pioglitazona à fosforilação de ERK, que só é 

capaz de exercer tal efeito ao permanecer íntegra e não-clivada; pioglitazona, ao 

preservar AnxA1 íntegra, possivelmente aumenta a probabilidade de AnxA1 se ligar ao 

FPR2 levando à fosforilação de ERK. Ainda, os dados obtidos também evidenciaram 

que aumento da expressão de PPARγ mediada por pioglitazona não ocorreu em células 

AnxA1 knockdown. É sabido que pioglitazona ao ativar PPARγ promove aumento de 

sua expressão levando a aumento de decorrente sinalização downstream, incluindo a 

própria fosforilação de ERK, como já mencionado (Huang et al., 2020; Kole et al., 2016; 

Wang et al., 2012); tal efeito não sendo verificado na ausência de AnxA1 reforça a ideia 

de que pioglitazona depende de AnxA1 expressa íntegra e funcionalmente não só para 

promover fosforilação de ERK, mas também para garantir que a sinalização anti-

inflamatória mediada por pioglitazona dependente de expressão de PPARγ ocorra 

normalmente.  

 Por fim, tem-se que os resultados aqui descritos evidenciam que pioglitazona 

depende de AnxA1 expressa por macrófagos para exercer seus efeitos anti-

inflamatórios ao longo do curso de colite experimental, e que pioglitazona o faz ao 

prevenir a clivagem de AnxA1. Estes achados são sumarizados na figura 20. 
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Figura 20. Representação gráfica das conexões entre os efeitos da pioglitazona e da AnxA1 sobre colite experimental. Em modelo de colite 
experimental induzida por DSS, dano causado ao tecido expõe a lâmina própria intestinal a microrganismos desencadeando inflamação e aumentando 
o número de macrófagos secretores de AnxA1. AnxA1 liberada desta forma é clivada em fragmentos menores não-funcionais por enzimas proteolíticas 
como MMP-9, o que compromete suas ações anti-inflamatórias levando à maior secreção de citocinas, tal como TNFα e IL-10, e desestruturando o 
tecido intestinal. Ante tratamento com pioglitazona, a expressão de MMP-9 é reduzida, que por sua vez não cliva AnxA1 em ampla extensão, 
mantendo-a íntegra por período maior de tempo e permitindo que exerça seus efeitos anti-inflamatórios, reduzido a secreção de citocinas e 
desestruturação do tecido intestinal. 

 

6. Conclusão 

Dados obtidos no presente trabalho evidenciam que pioglitazona atenua a 

inflamação nas fases iniciais da evolução da colite experimental em um modelo murino, 

e prevenção da clivagem de AnxA1 em macrófagos está envolvida com tal efeito. 

Ademais, os efeitos da pioglitazona dependem da fosforilação de ERK, que por sua vez 

depende de AnxA1. Este conjunto de evidências permite sugerir que os efeitos 

benéficos da pioglitazona no tratamento de DIIs estão conectados à clivagem de AnxA1 

de forma independente de sua expressão. Uma vez que AnxA1 tem sido cada vez mais 

investigada como um potencial preditor de progressão de DIIs e de remissão induzida 

por tratamento, estas evidências são relevantes para futuros estudos envolvendo 

ligantes de PPARγ para tratamento de DIIs; biomarcadores como a AnxA1, capazes de 

indicar com mais precisão como remissão terapêutica pode ser obtida de forma mais 

bem-sucedida, podem ser melhor investigados. 
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8. Anexos 

8.1. Figuras suplementares 

8.1.1. Validação do processo de transfecção 

 
Figura 21. Validação do knockdown de AnxA1. Células RAW 264.7 foram transfectadas com plasmídeos plKO.1 Mission® contendo quatro 
diferentes sequências geradoras de shRNA complementar ao mRNA correspondente ao gene AnxA1 (A). Lisados protéicos foram preparados a partir 
das células e a expressão de AnxA1 foi inicialmente triada em unicatas por Western Blotting (B) e então validada também por Western Blotting 
utilizando apenas células transfectadas com plasmídeo contendo sequência de shRNA que resultou no mais eficiente knockdown de AnxA1 (C). 
Crescimento de células não transfectadas (“selvagens”), transfectadas com plasmídeos mock, transfectadas com plasmídeos scramble e transfectadas 
com plasmídeo gerando shRNA selecionado (AnxA1 knockdown) foi avaliado ao longo de um período de 7 dias (D). *** p < 0.001 em comparação a 
todos os outros grupos. Dados foram analisados estatisticamente utilizando One-Way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey (n=4). Resultados são 
mostrados como média ± erro-padrão. 
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8.1.2. Membranas de Western Blotting completas 

8.1.2.1. Experimentos in vivo conduzidos até o dia 10 

 
Figura 22. Membranas completas referentes à clivagem de AnxA1 ao término do dia 10 de experimentação in vivo. Membranas representativas 
completas de Western Blotting para avaliação da clivagem de AnxA1. As bandas superiores em 42 kDa dentro do box amarelo representam ß-actina, 
enquanto as duas séries de bandas inferiores em 37 e 33 kDa representam AnxA1 íntegra e clivada, respectivamente. Três replicatas biológicas foram 
incluídas por gel, resultando em um total de 4 repetições nas membranas. A numeração indica: controle (1, 4, 7, 10), DSS (2, 5, 8, 11) e DSS + 
pioglitazona (3, 6, 9, 12). 

8.1.2.2. Experimentos in vivo conduzidos até o dia 6 

 
Figura 23. Membranas completas referentes à clivagem de AnxA1 ao término do dia 6 de experimentação in vivo. Membranas representativas 
completas de Western Blotting para avaliação da clivagem de AnxA1 (A e B). As bandas superiores em 42 kDa dentro do box amarelo representam ß-
actina, enquanto as duas séries de bandas inferiores em 37 e 33 kDa representam AnxA1 íntegra e clivada, respectivamente. Três replicatas 
biológicas foram incluídas por gel, resultando em um total de 6 repetições em duas membranas. Para ambas as membranas, a numeração indica: 
controle (1, 4, 7), DSS (2, 5, 8) e DSS + pioglitazona (3, 6, 9). 
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8.1.2.3. Experimentos in vitro 

 
Figura 24. Membranas completas referentes à clivagem de AnxA1 in vitro. Membranas representativas completas de Western Blotting para 
avaliação da clivagem de AnxA1 (A - E). As bandas superiores em 42 kDa dentro do box amarelo representam ß-actina, enquanto as duas séries de 
bandas inferiores em 37 e 33 kDa representam AnxA1 íntegra e clivada, respectivamente. Uma replicata biológica foi incluída por gel em duplicatas 
experimentais. Para todas as membranas, a numeração indica: controle (1, 5), DSS (2, 6), DSS + pioglitazona (3, 7) e apenas pioglitazona (4, 8). 
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8.1.3. Estratégia de gating 

 
Figura 25. Estratégia de gating geral para análises de citometria de fluxo. Gráficos demonstrando estratégia de gating em plots evidenciando a 

população de células RAW 264.7 e seus singlets e histograma evidenciando limite de detecção de sinal. Imagens representativas para população 

genérica de células RAW 264.7 sem qualquer marcação (A – C) e para marcação com anti-CD40 conjugado à FITC (D – F). 
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8.2. Aprovação em comitê de biossegurança 
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8.3. Aprovação em comitê de ética 
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8.4. Artigo publicado originado da presente tese 
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8.5. Internacionalização 

8.5.1. Termo de outorga Edital 41/n°2017 PrInt/CAPES 

 



 
 

75 
 

8.5.2. Breve descrição das atividades realizadas no exterior 

Próximo ao término do curso de doutoramento, buscando-se complementar os 

resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do projeto e expandir colaborações 

através de processo internacionalização, foi realizado projeto em colaboração com a 

Université d’Artois no Laboratoire de la Barrière Hemato-Encephalique localizado em 

Lens, França, sob supervisão do Prof. Dr. Fabien Gosselet. O projeto intitulou-se 

“Influence of inflammatory bowel disease mediators on the integrity and physiology of 

the blood-brain barrier: role of annexin A1 and PPARγ expressions” e foi financiado pela 

CAPES através do edital PrInt n° 41/2017, como demonstrado no item 8.5.1. 

Tal projeto buscou investigar o efeito de fatores inflamatórios periféricos (tais 

como visto nas DIIs) sobre parâmetros de modelo humano de barreira 

hematoencefálica utilizando estimulação com TNFα ou com plasma de doadores 

saudáveis e de pacientes que sofriam de DIIs, além de investigar os efeitos do 

tratamento com pioglitazona e como AnxA1 poderia estar envolvida com tais efeitos. O 

modelo de barreira hematoencefálica desenvolvido no laboratório parceiro é um modelo 

pioneiro e especializado de co-cultura utilizando células humanas primárias; este 

mimetiza de forma mais fiel a fisiologia da barreira hematoencefálica do que outros 

modelos murinos ou que empregam linhagens imortalizadas de células endoteliais 

cerebrais comumente descritos na literatura científica.  

De forma resumida, foi verificado que tratamento com TNFα comprometeu a 

permeabilidade da barreira hematoencefálica, e, dentre outros efeitos, promoveu 

desarranjo de proteína juncional claudina-5 e aumentou a expressão proteica de 

moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM, por consequência aumentando a transmigração 

de monócitos através da barreira. Tais efeitos são dependentes da ativação de ERK e 

NF-kB, e pioglitazona reverteu tais efeitos. Além disso, foi verificado que tratamento 

com plasma de pacientes com DII modificou aumentou a expressão de ICAM-1, efeito 

também revertido por tratamento com pioglitazona. 

Tais resultados demonstram como a inflamação periférica oriunda de doenças 

inflamatórias intestinais pode afetar a barreira hematoencefálica em modelo humano in 

vitro, bem como os efeitos anti-inflamatórios da pioglitazona sobre este sistema. 

Aumenta-se assim a base de conhecimento disponível para aprofundamento de 

estudos visando reposicionamento de ligantes de PPARγ para tratamento de doenças 

inflamatórias intestinais e complicações associadas ao sistema nervoso central, 

especialmente as que envolvem a barreira hematoencefálica. Conhecimento prático 

acerca de tal modelo muito contribuiu para formação científica do aluno e 

complementou de forma satisfatória seu curso de doutorado, também fortalecendo 

conexões internacionais com o laboratório de origem e aumentando o nível de 

conhecimento técnico do mesmo através de abordagens inovadoras.  
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responsible for distributing inflammatory factors, such as pro-inflammatory cytokines, to other 
areas via bloodstream, such as the central nervous system (CNS), decreasing the integrity of 
the blood-brain barrier (BBB), which facilitates migration of circulating leukocytes and 
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receptor γ; (PPARγ;) and Annexin A1 (AnxA1) are both anti-inflammatory factors expressed 
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AnxA1 and PPARγ; were assessed. The unveiling of the anti-inflammatory mechanisms of 
AnxA1 and PPARγ; in the CNS and the BBB in response to peripheral inflammation contributes 
to the overall understanding of the links between certain protein mediators and peripheral 
inflammation/CNS damage. This project was a PhD fellowship carried out in the Laboratoire de 
la Barrière Hémato-Encéphalique (blood-brain barrier laboratory), Artois University, Community 
of Universities and Institutions Lille Nord de France, France, under supervision of Prof. Fabien 
Gosselet, PhD. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
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2017 - Atual Efeitos da interação entre anexina A1 e PPARγ; sobre o desenvolvimento de colite 
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Descrição: A colite ulcerativa é uma doença de caráter crônico que acomete as vias intestinais e 
atinge milhares de pessoas no mundo, reduzindo a qualidade de vida dos pacientes e onerando 
sistemas de saúde. Não se conhecem todas as causas que compõem a etiologia da colite 
ulcerativa, mas é sabido que a desregulação do processo inflamatório é essencial para a sua 
progressão. A inflamação é um processo associado à resposta do organismo a injúria e dano 
tissular e parte essencial da manutenção homeostática. Quando exacerbada ou 
demasiadamente prolongada, pode promover a gênese de diferentes doenças ou agravar 
outras já estabelecidas, como é o que ocorre na colite ulcerativa. Proteínas como a anexina A1 
(ANXA1), uma proteína essencial para as ações anti-inflamatórias de glicocorticoides, e o 
receptor ativador de proliferador de peroxissomo gamma (PPARγ), um receptor nuclear que 
modula o metabolismo e a inflamação, vêm sido estudados como alvos moleculares para o 
controle da inflamação. Nosso grupo de pesquisa tem demonstrado que a ANXA1 modula a 
síntese de PPARγ; e que este é um mediador das ações da ANXA1 na resolução da inflamação 
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serão tratados com Ac2-26 (peptídeo mimético da ANXA1) ou pioglitazona (agonista de 
PPARγ;), bem como com bloqueadores de receptores, com o intuito de se verificar se a ANXA1 
modula as ações anti-inflamatórias do PPARγ; e vice-versa. Dessa forma, almejamos elucidar 
por quais mecanismos ANXA1 e PPARγ; controlam a inflamação na colite ulcerativa, 
fornecendo embasamento para futuras pesquisas que visem buscar novos alvos farmacológicos 
para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais. 
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Alunos envolvidos: Doutorado (2);  
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; Sandra Helena Poliselli Farsky 
(Responsável); Marina de Paula Silva 
  
2015 - 2017 Influência da anexina A1 sobre a fagocitose e a expressão de receptor ativado por 

proliferadores de peroxissomo gama em células da microglia 

Descrição: A inflamação é fundamental para a manutenção da homeostasia e para a resposta 
do organismo à injúria. A resposta inflamatória deve ser adequada aos estímulos agressores; 
no sistema nervoso central, sua inadequação conduz à gênese de diferentes doenças 
neurodegenerativas. A proteína anexina A1 (ANXA1) e os receptores ativados por 
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proliferadores de peroxissomo (PPAR) controlam a inflamação, pois ambos inibem o 
desenvolvimento da inflamação e aceleram sua resolução. Nosso grupo de pesquisa tem 
mostrado que a ANXA1 modula a expressão de PPARγ; em macrófagos. Assim, este trabalho 
investiga a modulação da expressão do PPARγ; e das suas funções em células da microglia 
pela ANXA1. São empregadas células imortalizadas da linhagem BV2 (microglia murina), 
inalteradas ou transfectadas para redução da expressão de ANXA1, tratadas com ANXA1 
exógena (recombinante – rANXA1) ou com agonista ou antagonista de PPARγ; (pioglitazona e 
GW9662, respectivamente). Espera-se que os dados obtidos evidenciem a modulação da 
ANXA1 sobre PPARγ; em células da microglia, e que a elucidação dos efeitos resultantes 
destas alterações desencadeadas pela deficiência de ANXA1 endógena possam contribuir para 
compreensão da fisiopatologia da neuroinflamação. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (1); Doutorado (1);  
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; Sandra Helena Poliselli Farsky 
(Responsável); Lorena do Nascimento Pantaleão 
 
2014 - 2014 Envolvimento da anexina A1 na resolução da inflamação por ácido clorogênico 

Descrição: O ácido clorogênico (ACG) é designado como uma família de compostos obtidos a 
partir da esterificação de ácidos transcinâmicos (ácido ferúlico, caféico e cumárico) com o ácido 
quínico. Esse composto está presente em uma variedade de alimentos e bebidas, sendo 
encontrado em maiores teores em café, vinhos, frutas vermelhas, batata, cenoura, maçã e em 
várias ervas. Além disso, pode ser encontrado em diferentes espécies de plantas medicinais 
características de regiões como Europa e Ásia, além de ser característico de vegetais da família 
Asteraceae. Nas plantas, é um produto natural fenólico metabolizado, possuindo propriedades 
defensivas contra microorganismos e insetos.Diversos estudos mostram as propriedades anti-
inflamatórias do ACG, mas não há estudos na literatura referentes a participação deste ácido na 
resolução da inflamação. A resolução da inflamação aguda é dependente da apoptose de 
neutrófilos que migraram para o foco de lesão e a subsequente fagocitose destas células por 
macrófagos residentes. Dados prévios do nosso laboratório têm mostrado que o ACG promove 
a fagocitose de neutrófilos apoptóticos por macrófagos, no entanto os mecanismos envolvidos 
neste efeito não estão esclarecidos. Sabendo-se que a anexina A1 é uma proteína secretada 
por neutrófilos e macrófagos, e que exerce função importante na resolução da inflamação, o 
presente trabalho tem por objetivo investigar se a anexina A1 está envolvida nos efeitos 
resolutivos induzidos pelo ACG em neutrófilos e macrófagos. Para tanto, estudaremos os 
efeitos do ACG na apoptose de neutrófilos e na fagocitose de macrófagos obtidos de animais 
(camundongos Balb-C) geneticamente deficientes de anexina A1 ou de animais com perfil 
genético normal. Serão empregados ensaios de citometria de fluxo e de microscopia óptica.  
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; Sandra Helena Poliselli Farsky (Responsável) 
 
2013 - 2013 Effects of non-ionizing electromagnetic radiation on brain cells 

Descrição: Cell phones among other devices emit non-ionizing electromagnetic radiations 
(EMR). The amount of EMR emmited depends on a number of factors including the extent of 
use, type of device and the distance from communication towers. During the use of cell phone 
the emmited EMR can be absorbed by the tissues closest to where the cell phone is held. The 
known biological effect of EMR in the exposed tissue is heating of the local tissue and increased 
glucose metabolism. Although the evidence is not conclusive, some of the recent 
epidemiological and other studies suggest an association between EMR and brain cancer. There 
is evidence of gene expression changes in brain tumours but DNA methylation changes have 
not been reported. There is a need for etiological studies to investigate the relationship between 
EMR and brain tumors, parotid tumors and acoustic neuromas. In this study, the ability of EMR 
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to induce carcinogenesis in brain cells is examined by in-vitro experiments. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; James Gomes (Responsável) 
 
2012 - 2012 Avaliação do potencial inibitório da biossíntese de aflatoxinas por óleo essencial de 

tomilho 

Descrição: As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos filamentosos 
específicos que contaminam produtos agrícolas, sendo tóxicas para humanos e animais. Elas 
causam reduções significativas na produtividade e muitas vezes tornam os produtos agrícolas 
impróprios para o consumo, gerando perdas econômicas. Os óleos essenciais, como possíveis 
fungicidas, podem ser uma alternativa para redução de doenças de origem alimentar, pois 
auxiliam na inativação de patógenos, impedindo o crescimento de microrganismos 
contaminantes de alimentos, como fungos e bactérias. O óleo essencial de tomilho é 
caracterizado por elevado teor de sesquiterpenos, monoterpenos e alcoóis, sendo os principais 
compostos timol e carvacrol. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a avaliação 
do efeito inibitório pelo óleo essencial de tomilho (Thymus vulgaris L.) na produção de 
aflatoxinas em culturas de Aspergillus flavus. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; Miguel Machinski Junior (Responsável) 
 
2011 - 2012 Avaliação do potencial inibitório da biossíntese de aflatoxinas por óleo essencial de 

gengibre 

Descrição: As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos filamentosos 
específicos que contaminam produtos agrícolas, sendo tóxicos para humanos e animais. Elas 
causam reduções significativas na produtividade e muitas vezes tornam os produtos agrícolas 
impróprios para o consumo, levando a perdas econômicas. Os óleos essenciais, como 
possíveis fungicidas, podem ser uma alternativa para redução de doenças de origem alimentar, 
pois auxiliam na inativação de patógenos, impedindo o crescimento de microrganismos 
contaminantes de alimentos, como fungos e bactérias. O óleo essencial de gengibre é 
caracterizado por elevado teor de sesquiterpeno, monoterpenos e alcoóis que podem ser 
separados do óleo essencial isolado dos rizomas. Neste contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo a avaliação do efeito inibitório pelo óleo essencial de gengibre (Zingiber officinale 
Roscoe) na produção de aflatoxinas em culturas de Aspergillus flavus. 
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa 
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; Miguel Machinski Junior (Responsável) 
Financiador(es): Universidade Estadual de Maringá-UEM 
. 
2010 - 2011 Avaliação do efeito do estragol, anetol e eugenol sobre a atividade da enzima acetil e 

butirilcolinesterase humana 

Descrição: As plantas representam uma das mais importantes fontes de substâncias com 
atividades biológicas, que podem ser utilizadas pelo homem. Os óleos essenciais, metabólitos 
secundários de vegetais, são misturas de terpenos obtidos de plantas aromáticas, que têm sido 
amplamente empregados na medicina popular. Porém, até o presente, apenas uma pequena 
porcentagem destes óleos foi estudada. O estragol, anetol e eugenol são constituintes de 
presentes em plantas aromáticas que tem sido utilizados por apresentarem atividades 
antiinflamatória, antioxidante, antimicrobiana e etc. Entretanto, os óleos essenciais e até mesmo 
esses compostos isolados apresentam efeitos tóxicos significativos. Particularmente o efeito 
destes compostos sobre a atividade de enzimas específicas como colinesterase tem sido 
estudada. Alguns trabalhos têm descrito a inibição de colinesterases por esses compostos e/ou 
óleos essenciais. Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do estragol, 
anetol e eugenol sobre as enzimas colinesterase plasmática e eritrocitária. Serão coletadas 
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amostras de sangue de voluntários saudáveis e estas serão incubadas com diferentes 
concentrações dos compostos a serem estudados.  A atividade colinesterásica plasmática e 
eritrocitária será determinada conforme descrito por Ellman et al. (1961). 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; Gessilda de Alcântara Nogueira Melo 
(Responsável) 
 
Projeto de extensão 
 
2010 - 2011 Caracterização molecular de Mycobacterium tuberculosis isolados de pacientes 

atendidos em um laboratório de referência da 15ªRegional de Saúde de Maringá, 
Paraná 

Descrição: O presente trabalho objetiva realizar a caracterização molecular de isolados de 
Mycobacterium tuberculosis obtidos de pacientes com tuberculose e atendidos no Laboratório 
de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC)/UEM que atende os municípios 
pertencentes a 15ª Regional de Saúde de Maringá, Paraná. As técnicas de Spoligotyping e 
ERIC-PCR serão utilizadas para realizar uma comparação entre linhagens de diferentes áreas 
geográficas e permitir o rastreamento da movimentação de linhagens individuais em nossa 
região e comparar os perfis obtidos com os encontrados em outras regiões do mundo. Na 
otimização alguns parâmetros importantes serão determinados como protocolos de extração e 
purificação de DNA e estratégias de amplificação por PCR. Após a otimização das duas 
metodologias propostas estas serão utilizadas na tipagem de M. tuberculosis. Será realizada 
análise dos perfis de Spoligotyping e ERIC-PCR das amostras de M. tuberculosis e construção 
de dendrogramas, possibilitando a análise filogenética das mesmas. 
Situação: Concluído Natureza: Projeto de extensão 
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; Rosilene Fressatti Cardoso (Responsável) 
 
2010 - 2011 Monitoramento da exposição ocupacional 

Descrição: Este projeto tem como objetivo realizar avaliação ambiental e biológica decorrentes 
do processo de modernização tecnológica, com ênfase na utilização de produtos químicos em 
várias atividades laborativas da região. Com base neste diagnóstico, buscar meios para 
viabilizar o monitoramento ambiental e biológico dos trabalhadores expostos, a fim de avaliar os 
níveis de exposição aos agentes químicos. 
Situação: Concluído Natureza: Projeto de extensão 
Integrantes: Gustavo Henrique Oliveira da Rocha; Paula Nishiyama (Responsável) 
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