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RESUMO 

 

ROCHA, G. H. O. Influência da anexina A1 sobre a fagocitose e a expressão de 

receptor ativado por proliferador de peroxissomo gama em células da microglia. 

2017. 93f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

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 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, o presente trabalho investigou a modulação da expressão do 

PPARγ e das suas funções em células da microglia pela ANXA1. Foram 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). Os resultados obtidos mostraram que: 1) tratamento com rANXA1 

aumenta as expressões gênica (RT-PCR) e proteica (Western Blotting) de PPARγ, e 

ambas as expressões estão reduzidas em células com deficiência endógena de 

ANXA1, sendo que tal efeito foi revertido pela ação da rANXA1;  2) tratamento com 

rANXA1 não induz a expressão dos fatores de transcrição ligados a expressão de 

PPARγ: proteínas ligantes de elementos de resposta ao cAMP – CREB – e transdutores 

de sinais e ativadores de transcrição – STAT6 – (Western Blotting), mas os níveis de 

ambos os fatores estão reduzidos em células transfectadas, e tal efeito não foi revertido 

pelo tratamento com rANXA1; 3) tratamento com pioglitazona ou com rANXA1 

individualmente aumenta a fagocitose de células PC12 apoptóticas (citometria de fluxo), 

mas o tratamento simultâneo não altera a fagocitose induzida por pioglitazona ou 

rANXA1; no entanto, tratamento com GW9662 inibiu a fagocitose induzida pelo 



 
 

 
 

tratamento com rANXA1; 4) o tratamento com rANXA1 aumenta a expressão de CD36 

(citometria de fluxo); a expressão de CD36 está reduzida em células transfectadas e tal 

expressão não é revertida pelo tratamento com rANXA1. Em conjunto, os dados obtidos 

mostram a modulação da ANXA1 sobre PPARγ em células da micróglia, com possível 

ação sobre a fagocitose de células apoptóticas, e que a redução da expressão de 

ANXA1 reduz acentuadamente a expressão dos fatores de transcrição STAT6 e CREB, 

bem como a expressão de CD36. A elucidação dos efeitos resultantes destas 

alterações desencadeadas pela deficiência de ANXA1 endógena poderá contribuir para 

compreensão da fisiopatologia da neuroinflamação.  

 

Palavras-chave: anexina A1, PPARγ, CREB, STAT6, fagocitose, CD36, resolução da 

inflamação, neurodegeneração. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

ROCHA, G. H. O. Influence of annexin A1 upon phagocytosis and expression of 

peroxissome proliferator activated receptor gamma in microglial cells. 2017. 93f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

           

Inflammation is a key process in maintaining homeostasis and is essential for the body’s 

response to injury. The inflammatory response must be proportional to the aggressor 

stimuli; in the central nervous system, a failed proper modulation leads to the 

development of different neurodegenerative diseases. Protein annexin A1 (ANXA1) and 

peroxisome proliferated-activated receptors (PPAR) control inflammation, as both inhibit 

development of inflammation and accelerate its resolution. Our research group has 

demonstrated that ANXA1 modulates PPARγ expression in macrophages. Thus, the 

present work investigated the modulation of PPARγ expression and its functions in 

microglia cells by ANXA1. In order to assess such, immortalized cells from cell line BV2 

(murine microglia), either unadulterated or transfected for reduced expression of 

ANXA1, were treated with exogenous ANXA1 (recombinant protein – rANXA1) or either 

with PPARγ agonist or antagonist (pioglitazone and GW9662, respectively).  The 

obtained results demonstrated that: 1) treatment with rANXA1 increases both gene (RT-

PCR) and protein (Western Blotting) expressions of PPARγ, and also that both 

expressions are reduced in cells with endogenous deficiency of ANXA1, and such effect 

was reversed by the actions of rANXA1; 2) treatment with rANXA1 does not promote the 

expression of transcription factors associated with PPARγ expression: cAMP response 

element binding protein – CREB – and signal transductor and activator of transcription 6 

– STAT6 (Western Blotting), but the expression levels of both factors are reduced in 

transfected cells, and such effect was not reversed by treatment with rANXA1; 3) 

individual treatment with pioglitazone or rANXA1 increases phagocytosis of apoptotic 

PC12 cells (flow cytometry), but simultaneous treatment does not affect 

pioglitazone/rANXA1-induced phagocytosis; however, treatment with GW9662 inhibited 

rANXA1-induced phagocytosis; 4) treatment with rANXA1 increases CD36 expression 



 
 

 
 

(flow cytometry); the expression of CD36 is reduced in transfected cells, and such 

expression is not reversed by treatment with rANXA1. The obtained data demonstrate 

the modulation ANXA1 exerts upon PPARγ in microglia cells, with a possible action 

upon phagocytosis of apoptotic cells, and that reduction of ANXA1 expression greatly 

reduces the expression of transcription factors STAT6 and CREB, as well as the 

expression of CD36. Elucidation of such effects that arise from a deficiency of 

endogenous ANXA1 will contribute to a better comprehension of the pathophysiology of 

neuroinflammation.   

 

Key-words: annexin A1, PPARγ, CREB, STAT6, phagocytosis, CD36, resolution of 

inflammation, neurodegeneration. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Inflamação e fagocitose 

  

 A inflamação, seja aguda ou crônica, é um processo natural 

desencadeado pelo organismo em resposta a condições de estresse e injúria tissular. A 

inflamação decorre de uma série de alterações fisiológicas que envolvem, de maneira 

geral, mudanças no fluxo de células, na reatividade e permeabilidade vasculares e na 

síntese e liberação de mediadores inflamatórios por uma diversidade de células 

envolvidas em tal processo. Ademais, as células envolvidas com a inflamação realizam 

fenômenos microbicidas, humorais e de fagocitose (RYAN & MAJNO, 1977). 

 Tradicionalmente vista como um processo reativo mediante dano tissular, 

a inflamação e seus mecanismos adjuvantes são considerados, atualmente, fatores 

ativos importantes para a manutenção homeostática do organismo. Citocinas e 

quimiocinas, costumeiramente associadas ao desenvolvimento de processos 

inflamatórios, são também secretadas em condições de homeostase, estimulando 

células indiferenciadas, manutenção tecidual e regulação de proliferação celular, além 

de serem expressas em maiores quantidades mediante estímulos nocivos (ANDERS et 

al., 2014; CARDONA et al., 2013). Receptores toll-like, responsáveis por iniciar 

respostas inflamatórias mediante reconhecimento de produtos microbianos, são 

também capazes de reconhecer produtos normais da dieta, como ácidos graxos, 

ativando mecanismos tradicionalmente inflamatórios, mesmo em condições fisiológicas 

normais (MIYAKE & KAISHO, 2014). O fator de transcrição nuclear kappa B (NF-kB), 

responsável pela transcrição de proteínas mediadoras da inflamação, desempenha 

papeis fisiológicos na manutenção de células epiteliais, e é expresso de maneira 

constitutiva sem acarretar injúria inflamatória (GUMA et al., 2011). Em condições 

associadas a doenças de caráter crônico, como a obesidade, onde a inflamação é 

sabidamente envolvida, ainda que em baixa intensidade, o processo inflamatório ocorre 

inicialmente para fins de remodelamento tecidual e manutenção de adipócitos, e só com 

o tempo progride como estímulo nocivo (ITOH et al., 2011). Assim, a manutenção da 

homeostase envolve vários fatores “pró-inflamatórios” que não necessariamente 
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promovem inflamação em condições não exacerbadas, mas que podem suplantar o 

controle homeostático do organismo. Isso, contudo, não ocorre de forma arbritária e 

requer desregulações mais acentuadas da homeostasia do organismo (KOTAS & 

MEDZHITOV, 2015). 

 Ainda que fundamental à defesa do organismo frente a estímulos nocivos 

e também para manutenção da homeostase, a secreção de enzimas lisossomais e o 

estresse oxidativo induzidos durante a atividade fagocítica e microbicida, dentre outros 

fatores, podem provocar danos ao tecido inflamado caso o processo inflamatório se 

estenda exacerbadamente. Diversos mecanismos celulares fazem com que a resposta 

inflamatória retroceda logo que a causa da injúria original é eliminada, em um processo 

conhecido como resolução da inflamação (KUMAR et al., 2005). 

 A  

 

 B 

 
Fig. 1. Resolução da inflamação (adaptado de Serhan et al., 2007). A imagem A esquematiza o processo inflamatório seguindo 

seu curso normal. Mediante injúria ou infecção, diversos fatores são ativados e polimorfonucleares são recrutados, desencadeando 

a inflamação. Após “pico” do processo inflamatório, fatores como lipoxinas, prostaglandina J2 e TGFß, entre outros, promovem 

clearance de neutrófilos apoptóticos, retornando o tecido a condições fisiológicas normais pré-injúria/infecção. A imagem B mostra 

os mesmos eventos vistos na inflamação aguda, mas devido à falha da ação de fatores anti-inflamatórios endógenos, o tecido 

inflamado torna-se incapaz de resolver a inflamação, desencadeando processos inflamatórios crônicos que tendem a causar danos 

ao tecido afetado.    
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 Durante a inflamação, ocorre um elevado influxo de neutrófilos para o 

tecido injuriado, indispensáveis nas etapas iniciais da resposta inflamatória. Tais 

neutrófilos têm a função de realizar a fagocitose de possíveis fatores exógenos, 

modular outros processos quimiotáticos que ampliam ainda mais a resposta inflamatória 

ao atrair monócitos e células dendríticas para o local de inflamação, recrutar linfócitos T 

e promover, em alguma extensão, a diferenciação destas células. Os neutrófilos ainda 

possuem a propriedade de secretar citocinas pró-inflamatórias como interleucina (IL) 1 

(IL-1), IL-8 e o fator de necrose tumoral α (TNFα), entre outras; de secretar 

eicosanoides e produzir óxido nítrico (NO); de liberar conteúdos de grânulos 

intracelulares, e até mesmo apresentar antígenos pela expressão de MHC (Major 

Histocompatibility Complex) de classe I e classe II e outras proteínas de membrana 

(AMULIC et al., 2012; WRIGHT et al., 2010).  

 Nas etapas finais da inflamação, os neutrófilos se tornam senescentes e 

entram em apoptose, requerendo sua remoção antes que entrem em necrose. A 

fagocitose de neutrófilos apoptóticos por macrófagos é um dos principais mecanismos 

envolvidos com a resolução da inflamação. É importante mencionar, contudo, que tal 

processo de remoção de células senescentes também ocorre em condições não-

inflamatórias, e a remoção não só de neutrófilos senescentes, mas também de outros 

tipos celulares envelhecidos, como eritrócitos e neurônios, ocorre em condições 

homeostáticas normais simplesmente para que o turnover destas células se mantenha 

em níveis apropriados; além disso, linfócitos, macrófagos e neutrófilos, mesmo que 

funcionais, podem ser fagocitados desta forma sem desencadear uma resposta 

inflamatória, limitando o tempo que fagócitos permanecem ativados. Tal processo de 

fagocitose “homeostática” é chamada por alguns autores de fagoptose (BROWN et al., 

2015; SAVILL et al., 1989; SILVA, 2011). O processo de senescência de neutrófilos 

migrantes é mediado por fatores inflamatórios, como lipopolissacarídeos (LPS), bem 

como por fatores ambientais, como a hipóxia; ao mesmo tempo, fatores apoptóticos, 

como Bac, Bax e caspases, são ativados. Vários destes fatores inflamatórios são 

reconhecidos por macrófagos, que neste momento se diferenciam de fenótipo M1 

inflamatório para M2 anti-inflamatório, e estes realizam a fagocitose dos neutrófilos 

apoptóticos. Neutrófilos a serem fagocitados também expressam sinais de atração 
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(conhecidos como “find me”) e de fagocitose per se (conhecidos como “eat me”); fatores 

de atração incluem lisofosfatidilcolina, trombospondina 1 e o receptor de IL-6 (IL-6R), e 

o principal processo que induz a fagocitose propriamente dita é a externalização de 

serina fosforilada por neutrófilos. Ainda, alguns fatores, como, por exemplo, o milk fat 

globule epidermal growth factor 8 (MFG-8E), atraem os neutrófilos até os macrófagos, e 

não o contrário, o que evidencia que o processo quimiotático entre neutrófilos e 

macrófagos funciona de forma recíproca (SILVA, 2011). A fagocitose de neutrófilos 

apoptóticos promovida por macrófagos M2 resulta na liberação de fatores anti-

inflamatórios, como IL-10 e transforming growth factor ß (TGF-ß), e também promove 

supressão da liberação de fatores pró-inflamatórios. Falhas na fagocitose de neutrófilos 

apoptóticos resultam em processo necrótico e continuação da inflamação, com 

consequente dano tecidual (AMULIC et al., 2012; FADOK et al., 1998). Após a 

resolução da inflamação, existe ainda uma série de eventos celulares pós-inflamatórios, 

onde macrófagos residentes e macrófagos que migram aos linfonodos nos períodos 

iniciais da inflamação se associam a outros leucócitos migrantes, especialmente 

linfócitos, para promoção do processamento antigênico; após a resolução do período 

inflamatório, macrófagos ainda permanecem atuantes, estabelecendo uma transição 

entre a resposta inata e a resposta humoral (FULLERTON & GILROY, 2016).  

 Do exposto, é evidente que a inflamação é um processo endógeno, que 

deve estar pronto para ser desencadeado quando necessário, mas que não deve ser 

exacerbado. Neste caso, mecanismos de morte celular e que modificam o fenótipo de 

células inflamatórias para anti-inflamatórias, responsáveis pela resolução do processo 

inflamatório, são ativados. 

 

1.2. ANXA1, modulação da inflamação e fagocitose 

 

 As anexinas compõem uma superfamília de proteínas capazes de realizar 

ligações com fosfolipídios mediante presença de cálcio, mantendo em comum um 

núcleo principal contendo 4 motivos de 70 aminoácidos cada, responsáveis pela ligação 

com o cálcio. A anexina A1 (ANXA1), uma proteína de 37 kDa composta de 346 

aminoácidos, apresenta um grupamento N-terminal de 49 aminoácidos que a difere das 
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demais anexinas, e é justamente este N-terminal o responsável pela fosforilação e 

proteólise da ANXA1, que medeiam sua regulação. A ANXA1 é encontrada em 

diferentes locais conforme o tipo celular e conforme o estágio de atividade da célula em 

questão; em neutrófilos e mastócitos, se encontra em grânulos, enquanto em 

macrófagos está presente em maiores quantidades no citoplasma (D’ACQUISTO et al., 

2008; LIM & PERVAIZ, 2007).  

 Diversas funções da ANXA1 foram descritas na literatura científica, como 

suas propriedades em inibir a enzima fosfolipase A2, modular o processo inflamatório e 

controlar a apoptose celular. A modulação da expressão de ANXA1 por glicocorticoides 

foi evidenciada por vários autores, que mostraram que a ANXA1 é uma proteína 

responsável pelos efeitos anti-inflamatórios desta classe de hormônios esteroidais (LIM 

& PERVAIZ, 2007; PERRETTI & D’ACQUISTO, 2009; SAWMYNADEN & PERRETTI, 

2006). 

 Como mencionado, a ANXA1 é uma proteína responsável pela modulação 

do processo inflamatório, especialmente envolvida com o desenvolvimento da resposta 

imune inata e com a resolução de tal processo. Diversos modelos experimentais 

demonstraram tal propriedade em inúmeros tecidos, como os tecidos gastrintestinais, 

nervosos e respiratórios (BABBIN et al., 2008; BENSALEM et al., 2005; MCARTHUR et 

al., 2010). Sabe-se que a ANXA1, tanto endógena como exógena, inibe a interação 

inicial dos leucócitos circulantes com o endotélio de microvasos ao induzir a clivagem 

da molécula de adesão L-selectina em leucócitos, especialmente em neutrófilos; induz 

a apoptose de neutrófilos, funcionando como um sinal “eat-me” em neutrófilos 

apoptóticos; e estimula a fagocitose realizada por macrófagos (HEADLAND & 

NORLING, 2015). Todos estes eventos convergem tanto para prevenção de danos 

inflamatórios como para resolução do processo inflamatório propriamente dito. Por 

exemplo, em modelos murinos de doença de Alzheimer, foi demonstrado que a ANXA1 

mobiliza fagócitos para remoção de peptídeos ß-amilóides reduzindo a intensidade da 

doença, evidenciando que a ANXA1 exerce seus efeitos anti-inflamatórios mesmo em 

processos cronificados. Em camundongos knockout para ANXA1 submetidos à infarto 

por oclusão da artéria coronária, verifica-se uma migração reduzida de células 

hematopoiéticas pluripotentes para o coração infartado, sugerindo que a ANXA1 
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modula também a migração e a diferenciação celular após resolução de efeitos 

inflamatórios (QIN et al., 2016; RIES et al., 2016). 

  Vários eventos e mecanismos moleculares estão relacionados com a 

resolução da inflamação desencadeada pela ANXA1. Quando secretada ao exterior 

celular, a ANXA1 interage, de forma autócrina ou parácrina, com receptores FPR 

(receptores de peptídeos formilados) acoplados a proteínas G na superfície celular de 

macrófagos, neutrófilos, monócitos e células endoteliais, gerando uma série de eventos 

intracelulares, nominalmente a fosforilação de cinases chamadas mitogen-activated 

protein kinase 1 e 3 (MAPK1 e MAPK3), que culminam com a redução da migração 

leucocitária; além disso, a própria ANXA1 modula a expressão destas proteínas 

(BABBIN et al., 2008; PERRETTI & D’ACQUISTO, 2009). Outros eventos intracelulares 

incluem a fosforilação de outros fatores de transcrição associados com a inibição de 

efeitos pró-inflamatórios, como STAT3 (signal transducer and activator of transcription) 

(PUPJALLIS et al., 2011) e CREB (cAMP response element binding protein), que 

também é um fator ativado mediante fosforilação de MAPKs pela ANXA1 (CALDAS et 

al., 2003). Tais fatores, uma vez ativados, medeiam os efeitos anti-inflamatórios 

promovidos pela ANXA1, como a redução da produção de IL-6 (CALDAS et al., 2003; 

PUPJALLIS et al., 2011). A expressão de ANXA1 por macrófagos responsáveis pela 

fagocitose de células em necrose secundária (que por sua vez também externalizam 

ANXA1) atenua a síntese das mesmas citocinas pró-inflamatórias mencionadas acima, 

especialmente TNFα (BLUME et al., 2009). A ANXA1 se liga ao fator de transcrição NF-

kB, formando um dímero incapaz de se ligar ao DNA e, portanto, ineficaz em gerar as 

atividades inflamatórias naturais do NF-kB, o que mostra que mesmo que processos 

pró-inflamatórios já estejam em curso, a ANXA1 é também eficiente em neutralizá-los 

(ZHANG et al., 2010). A síntese de algumas citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, é 

possivelmente também dependente da interação da ANXA1 com MAPKs, uma vez que 

estudos demonstram que a ativação das vias de MAPK que convergem para a 

liberação de citocinas é exacerbada em animais deficientes de ANXA1 (YANG et al., 

2006).  
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Fig. 2. Ações da ANXA1 no controle e resolução da inflamação (adaptado de Lim e Pervaiz, 2007 e de Scannell e Maderna, 

2006). A imagem A esquematiza algumas das funções anti-inflamatórias da ANXA1, que incluem: inibição da atividade das enzimas 

fosfolipase A2 e ciclo-oxigenase 2; inibição de adesão e migração celular, especialmente de neutrófilos; mediação da fagocitose de 

células apoptóticas via ligação com fosfatidilserina; indução de apoptose via BAD e BCL2; controle de proliferação celular após ser 

fosforilada. A imagem B demonstra um dos eventos celulares promovidos pela ANXA1 em macrófagos; a ANXA1, ao interagir com 

o receptor FPR em macrófagos, causa rearranjo de filamentos de actina que possibilitam ao macrófago assim “ativado” fagocitar 

células apoptóticas, etapa fundamental para resolução do processo inflamatório. 

 

 ANXA1, quer seja endógena ou exógena, se liga à superfície de células 

apoptóticas, em especial a resíduos de serina fosforilada, e funciona como um sinal 

quimiotático (“eat-me”) para macrófagos realizarem fagocitose. Ainda que a proteína 
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como um todo seja responsável pela atividade indutora de fagocitose, fragmentos do N-

terminal proteico são também capazes de induzir fagocitose, mesmo que em menor 

extensão quando se compara com a proteína íntegra (BLUME et al., 2009; DALLI et al., 

2012; LIM & PERVAIZ, 2007; VAGO et al., 2012). Nota-se que tal expressão de ANXA1 

é prevalente apenas durante a apoptose celular e durante estágios iniciais de necrose, 

induzindo estes processos para fins de aumento da atividade fagocítica de macrófagos; 

células viáveis ou em estágio tardio de necrose pouco expressam ANXA1 (BLUME et 

al., 2009). Ainda, diferentes tipos celulares expressam ANXA1 durante estágios 

apoptóticos, como neutrófilos e linfócitos T; também o fazem células não 

necessariamente ligadas à imunidade, como ocorre com células mesangiais localizadas 

nos rins (SCANNELL et al., 2007). ANXA1 não só atua como sinal quimiotático para 

macrófagos realizarem fagocitose de células apoptóticas, mas também atua no 

processo de fagocitose propriamente dito facilitando-o; estudos demonstram que a 

ANXA1 é fundamental para facilitar a ligação de filamentos de actina a fagossomos no 

interior de macrófagos, por meio de interações dependentes de cálcio intracelular e 

fosfolipídios de membrana (PATEL et al., 2010).  

 Em conjunto, as informações aqui apresentadas são resultantes da 

compilação de trabalhos que mostram que a ANXA1 é uma proteína com papel 

fundamental na resposta inflamatória, que atua tanto no sentido de limitar o 

desenvolvimento da resposta inflamatória aguda como para promoção de sua 

resolução. Muitos mecanismos descrevem suas ações na inflamação, mediados na 

grande maioria pelo FPR2, mas estes não são ainda completamente elucidados.  

 

1.3. ANXA1 e microglia 

 

 Microglia é o nome dado ao conjunto de células de origem monocítica 

residentes no sistema nervoso central (SNC), e compõe aproximadamente 12% de 

todas as células cerebrais. Uma vez que as células microgliais são oriundas de 

linhagens mielóides, são responsáveis pela imunidade inata no cérebro e na medula 

espinhal, respondendo à injúria ou a qualquer outro tipo de estímulo inflamatório. Uma 

vez que estes estímulos sejam reconhecidos pela microglia, esta passa a expressar 
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moléculas de superficie, como CD-14 e MHCs, e a secretar mediadores, como 

citocinas, NO e proteases, que medeiam o desencadeamento da resposta imune. As 

células da microglia ainda são responsáveis indiretamente pela homeostasia de 

neurônios, controlando a apoptose e a regeneração destes, bem como a fagocitose de 

neurônios apoptóticos (BLOCK, et al., 2007; GLEZER et al., 2007). Assim como ocorre 

nos sistemas orgânicos periféricos, processos inflamatórios no SNC, ainda que 

benéficos, devem ser modulados para que se evitem danos. A modulação da resposta 

imune no SNC depende de várias citocinas anti-inflamatórias liberadas pela própria 

microglia, como IL-10 e TGF-ß, e também da liberação de glicocorticoides endógenos 

(GLEZER et al., 2007; KREUTZBERG, 1996). Falha na modulação da inflamação pela 

microglia promove constante dano ao SNC, que se associa com uma série de doenças 

neuro-degenerativas, como as doenças de Alzheimer e Parkinson (BLOCK et al., 2007; 

SOLITO & SASTRE, 2012). 

 A atividade anti-inflamatória dos glicocorticoides, seja nos sistemas 

periféricos ou no SNC, se dá pelos mecanismos envolvendo a proteína ANXA1, como já 

mencionado. Vários estudos realizados ao longo dos últimos anos têm provado a 

importância da ANXA1 no controle homeostático da inflamação no SNC, onde é 

sabidamente responsável por manter a integridade da barreira hemato-encefálica, 

regular funções neuroendócrinas e prevenir tanto a migração de leucócitos ao SNC 

como a ativação inflamatória de células da microglia (CRISTANTE et al., 2013; JOHN et 

al., 2007; MAGGIOLI et al., 2016; SMITH et al., 2015; SOLITO et al., 2008). 

 Estudos mostram que a ANXA1 secretada no SNC interage não só com 

neutrófilos apoptóticos e outras células responsáveis pela imunidade, mas também o 

faz com neurônios quando é necessário sua eliminação, estimulando a fagocitose 

destas células em condições não inflamatórias, o que demonstra que a ANXA1 é 

imprescindível para a manutenção de condições homeostáticas mesmo sob a ausência 

de um estímulo provocado por uma injúria (JOSEPH et al., 2012; MCARTHUR et al., 

2010). Em estudos envolvendo roedores deficientes de ANXA1, estímulo inflamatório 

provocado pela administração de lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) ou por indução de 

isquemia mostra uma exacerbação da resposta inflamatória no SNC em comparação 

com animais selvagens sob o mesmo estímulo, e é possível constatar aumento de 
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migração e adesão de leucócitos. Nestas condições, reposição com peptídeos 

miméticos de ANXA1 aos animais geneticamente deficientes da proteína são capazes 

de reduzir o número e a capacidade de adesão de leucócitos direcionados ao SNC, 

bem como a ativação de células microgliais. Nas mesmas condições inflamatórias, 

ocorre um aumento da expressão de ANXA1 em animais selvagens, o que evidencia a 

importância da ANXA1 no controle de lesões inflamatórias de maneira generalizada, 

independentemente do estímulo que as desencadeiam (GAVINS et al., 2007; GAVINS 

et al., 2012; SMITH et al., 2015).  

 A ANXA1 é superexpressa em doenças crônicas envolvendo o SNC, 

como esclerose múltipla, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e neoplasias 

cerebrais, como astrocitomas e glioblastomas (SOLITO et al., 2008). Em tumores, a 

maior expressão de ANXA1 se associa com a malignidade dos mesmos; da mesma 

forma, em outras doenças crônicas do SNC, especula-se que a ANXA1 seja expressa 

pelas células microgliais na tentativa de que a proteína reverta a injúria inflamatória 

presente (SCHITENHELM et al., 2009). A ANXA1 também atua como importante fator 

para regulação de tight junctions que mantêm a barreira hemato-encefálica íntegra; em 

vários pacientes que sofrem de esclerose múltipla, por exemplo, já foi verificado que 

expressão reduzida de ANXA1 compromete a permeabilidade da barreira hemato-

encefálica, e isto se associa com o agravamento da doença (MCARTHUR et al., 2016). 

Além disso, em modelos murinos de hemorragia cerebral envolvendo comprometimento 

da barreira hematoencefálica, foi verificado que a ANXA1 não só tem sua expressão 

aumentada como é também fosforilada em diferentes sítios em resposta à injúria, 

evidenciando sua ação fisiológica em reverter danos inflamatórios causados ao SNC 

(WANG et al., 2016). 

 Associadas, as informações apresentadas sobre as funções da ANXA1 no 

SNC evidenciam a relevância da proteína para o controle da inflamação neste sistema 

e que a ausência da mesma pode ser um agravante em doenças neurodegenerativas.  
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1.4. PPARγ, modulação endógena da inflamação e fagocitose 

 

 Também conhecidos como receptores ativados por proliferadores de 

peroxissoma, os PPAR fazem parte de uma família de receptores nucleares. Os PPAR 

exercem inúmeras funções metabólicas por meio de sua interação com moléculas 

ligantes, que por sua vez alteram a conformação dos PPAR e os levam a se ligarem a 

regiões gênicas chamadas elementos de resposta de proliferadores de peroxissoma 

(PPRE), fazendo com que haja aumento ou redução transcricional de genes ligados ao 

PPRE ativado. Um dos ligantes naturais endógenos dos receptores PPAR mais 

estudados é a chamada 15d-prostaglandina J2 (TONTONOZ & SPIGELMAN, 2008).  

 Os receptores PPAR possuem dois domínios principais, um responsável 

pela ligação do receptor ao DNA e outro responsável pela ligação com determinado 

agonista (ou antagonista). A extensão C-terminal contém o domínio AF2, o principal 

fator responsável pela indução da transcrição de outros genes, enquanto a extensão N-

terminal contém variações estruturais e suas funções ainda não estão bem 

estabelecidas, mas sabe-se que possui alguma atividade transcricional e, também 

possivelmente, promove regulação inibitória da ativação de PPAR (BERGER & 

MOLLER, 2002).  

 Existem três isoformas principais dos PPAR descritas até o momento 

(conhecidas como PPARγ, PPARδ/ß e PPARα), expressas em diferentes tecidos e 

responsáveis por inúmeras funções. Enquanto as isoformas α e δ/ß são mais comuns 

em tecidos hepáticos e gastrintestinais, a isoforma γ é expressa principalmente nos 

adipócitos, mas também é consideravelmente expressa em células do sistema imune, 

como macrófagos, linfócitos e células dendríticas e em menor extensão em vários 

outros tipos celulares. Suas funções clássicas incluem controle da diferenciação de 

adipócitos e controle da sensibilidade à insulina (BRAISSANT et al., 1996; 

CROASDELL et al., 2015; HONG & TONTONOZ, 2008; TONTONOZ & SPIEGELMAN, 

2008). No caso do PPARγ, já foram descritas ainda as isoformas γ1, γ2 e γ3; enquanto 

as isoformas γ1 e γ3 são bastante similares, a isoforma γ2 possui uma região N-

terminal maior, contendo 30 aminoácidos. A expressão de tais isoformas ainda não é 

complementamente conhecida, mas sabe-se que, além de serem expressas em células 
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adiposas, a isoforma γ1 pode ser também encontrada em várias células imunes e ao 

longo do tecido gastrintestinal, enquanto a isoforma γ2 é expressa primariamente 

apenas em adipócitos (JANINI & KUMARI, 2015). A isoforma γ3 ainda foi pouco 

estudada, e não há muita informação sobre tal isoforma na literatura científica. As três 

isoformas descritas controlam a adipogênese, diferenciação de adipócitos e regulação 

do metabolismo energético em alguma extensão, mas a isoforma γ2 parece ser a maior 

responsável pelo controle do metabolismo energético mediante ingestão de nutrientes 

ou em condições de obesidade, enquanto a isoforma γ1 aparenta se associar mais 

facilmente com efeitos vinculados ao sistema imunológico (FEIGE et al., 2006; JANINI & 

KUMARI, 2015). 

 O PPARγ foi identificado como importante modulador de processos 

inflamatórios por meio de regulação gênica em células de origem mielóide. A expressão 

de PPARγ é aumentada em células monocíticas em processo de diferenciação a 

macrófagos, em macrófagos ativos e em células dendríticas durante a inflamação 

(TONTONOZ & SPIEGELMAN, 2008). De fato, fármacos pertencentes à classe das 

glitazonas são utilizados há décadas para o controle de distúrbios metabólicos 

provocados pela diabetes, e o mecanismo de ação pelo qual estes fármacos atuam é 

justamente o agonismo de PPARγ, que ocasiona não só sensibilização de células à 

insulina, mas também melhor modulação do processo inflamatório concomitante 

(MURPHY & HOLDER, 2000). Tal capacidade de inibição do processo inflamatório que 

acompanha a diabetes tem levado a estudos que buscam investigar a capacidade de 

agonistas de PPARγ de tratarem doenças, almejando diretamente a resolução do 

processo inflamatório principal. Em murinos induzidos a desenvolvimento de enfisema 

pulmonar por exposição à fumaça de cigarro, tratamento com roziglitazona é capaz de 

reduzir a atividade de metaloproteases que desencadeiam processo inflamatório bem 

como prevenir o processo de morte celular programada de células alveolares (HOU et 

al., 2015). Em outro modelo murino de asma provocada por administração de 

ovoalbumina, animais tratados com roziglitazona apresentaram níveis de IgE e de 

enzimas geradoras de espécies reativas de oxigênio como superóxido dismutase e 

catalase reduzidos, atenuando o processo inflamatório associado à condição gerada 

nos animais (EL-NAA et al., 2015). 
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 Os eventos celulares promovidos pela ativação de PPARγ que levam à 

resolução da inflamação já foram descritos na literatura científica. É relevante a 

modulação da produção de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, sendo que a 

ativação de PPARγ reduz a produção de TNFα, IL-1ß, IL-6 e IL-8 e aumenta a produção 

de IL-10 e TGF (STRAUS & GLASS, 2007; TONTONOZ & SPIEGELMAN, 2008). Outro 

efeito decorrente da ativação de PPARγ é a redução do influxo de neutrófilos em 

tecidos inflamados, e além disso, neutrófilos já presentes no tecido entram em apoptose 

mediante ativação deste receptor; efeito similar é também visto em macrófagos, onde 

PPARγ inibe o tráfego destas células para tecidos inflamados e reduz suas 

capacidades quimiotáticas (CROASDELL et al., 2015). A ativação de PPARγ também 

leva à redução da transcrição gênica de receptores toll-like envolvidos com o 

reconhecimento de patógenos e consequente inflamação (STRAUS & GLASS, 2007). 

Todos estes efeitos tendem a ser bastante dependentes da ativação de PPARγ, pois 

diferentes agonistas do receptor promovem modulação da resposta inflamatória em 

diferentes magnitudes, e bloqueio do receptor abole os efeitos anti-inflamatórios de 

prostaglandinas que sabidamente interagem com o PPARγ, como a prostaglandina J2 

(STRAUS & GLASS, 2007; TONTONOZ & SPIEGELMAN, 2008). Além disso, a 

ativação de PPARγ por agonistas também promove efeitos anti-inflamatórios por vias 

não-canônicas, uma vez que tiazolidinedionas são capazes, por vias de PPARγ, não só 

de prevenir a produção de TNF-α e NF-kB, mas também inativam NF-kB já produzido 

por aumentarem a ativação de IkB-α, atenuando o processo inflamatório por vias trans-

repressivas (ZHANG et al., 2015). 

 Adicionalmente, em modelos de cultura de células humanas, durante o 

processo de diferenciação de macrófagos, a ativação de PPARγ promove a polarização 

M2 de macrófagos ao induzir uma resposta Th2 anti-inflamatória; macrófagos assim 

polarizados também inibem as ações de macrófagos M1, o que converge ainda mais 

para um perfil anti-inflamatório (BOUHLEL et al., 2007). Em modelos animais de 

inflamação crônica em asma, a ativação de PPARγ por meio de agonistas reduz a 

migração de eosinófilos e melhora o fluxo e as condições teciduais das vias aéreas 

superiores, o que sugere que este receptor está também envolvido com o controle de 

alergias (LEE et al., 2005).   
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Fig. 3. Mecanismos transcricionais decorrentes da ativação de PPARγ e consequentes efeitos anti-inflamatórios (adaptado 

de Daynes e Jones, 2002 e Szeles et al., 2007). A imagem A demonstra possíveis mecanismos pelos quais o PPARγ, quando 

ativado, modula a transcrição gênica de fatores vinculados ao processo inflamatório. O PPARγ pode, ao ser ativado e interagir com 

o receptor retinóide X (RXR): se ligar a outros co-fatores necessários à transcrição de outros genes, tornando-os indisponíveis para 

uso por outros fatores de transcrição (TF, na imagem); realizar “ligações cruzadas” com fatores de transcrição, impedindo-os de 

realizar suas funções; inibir a ação de MAPKs, que se tornam incapazes de fosforilar e ativar fatores de transcrição. A imagem B 

esquematiza os efeitos de agonistas de PPARγ (prostaglandina J2 e fármacos tiazolidínicos) em diferentes células do sistema 

imune; tais efeitos são bastante variados, mas sempre convergem para redução do processo inflamatório. 

 

 Tal qual a proteína ANXA1, uma das funções exercidas pelo PPARγ na 

resolução da inflamação é a indução da fagocitose de células apoptóticas por 
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macrófagos. Em estudos realizados com linfócitos T da linhagem Jurkat, é demonstrado 

que a apoptose destas células provoca polarização de macrófagos M1 para M2 em 

intensidade comparável a agonistas clássicos de PPARγ, como a rosiglitazona, o que 

resulta na fagocitose dos linfócitos. Ademais, os linfócitos íntegros ou necróticos não 

promovem tal efeito (KNETHEN et al., 2013). Em modelos envolvendo macrófagos 

oriundos de ateroscleromas, a ativação de PPARγ por agonistas provoca indução direta 

da fagocitose de células em apoptose, efeito abolido quando RNA de interferência 

compromete a expressão de PPARγ (CHINETTI-GBAGUIDI et al., 2011). Efeitos 

similares são observados em modelos de peritonite induzida em animais, na qual 

macrófagos obtidos da área inflamada são induzidos a fagocitarem neutrófilos 

apoptóticos mediante ativação do receptor de PPARγ, tanto in vivo quanto ex vivo, 

efeito que é acompanhado pelo aumento da liberação de IL-10 e TGF-ß 

(BOYANAPALLI et al., 2010). 

 Todos os eventos celulares decorrentes da ativação de PPARγ que levam 

à fagocitose de células apoptóticas e resolução do processo inflamatório não são 

completamente conhecidos, mas certos fatores vinculados a tais eventos já foram 

descritos na literatura científica. A proteína transmembrana CD36 é expressa por 

diferentes tipos celulares, como monócitos, plaquetas, células endoteliais, miócitos e 

também macrófagos, funcionando como um receptor capaz de se ligar a ácidos graxos, 

lipoproteínas oxidadas, componentes bacterianos e células senescentes (PARK, 2014). 

Em vários tipos celulares, PPARγ, quando ativado, promove aumento da expressão de 

CD36; em macrófagos, a relação de PPARγ com CD36 envolve primariamente a 

fagocitose de LDL oxidada e formação de células esponjosas que culminam em 

aterosclerose (PARK, 2014; WANG et al., 2015). Entretanto, outros estudos sugerem 

que a expressão de CD36 por macrófagos mediada por PPARγ leva também ao 

aumento da fagocitose de células em apoptose, acentuando a resolução de processos 

inflamatórios (ASADA et al., 2004). Em modelos experimentais envolvendo macrófagos 

humanos evidencia-se o papel anti-inflamatório exercido pela proteína CD36, onde 

bloqueio de PPARγ por antagonistas reduz a expressão de CD36 e, 

consequentemente, reduz-se a fagocitose de células apoptóticas (MAJAI et al., 2007). 
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 Como descrito acima, a ativação de PPARγ por agonistas funciona como 

um processo modulador da inflamação, embora todos os mecanismos envolvidos neste 

processo não sejam ainda bem elucidados.  

 

1.5. PPARγ e microglia 

 

 Como descrito anteriormente, a microglia corresponde ao conjunto de 

macrófagos residentes no sistema nervoso central. Tais células desempenham várias 

funções, envolvendo principalmente imunidade e homeostasia neuronal (GLEZER et al., 

2007).  

 Além da ANXA1, o PPARγ funciona também como modulador da 

inflamação no SNC, contribuindo para sua resolução. Na microglia, este receptor, 

quando ativado, seja endogenamente ou exogenamente, promove uma série de efeitos 

anti-inflamatórios: modulação da expressão de receptores toll-like e repressão de 

STAT1 (um fator downstream a partir da ativação de receptores toll-like); inibição da 

produção de citocinas pró-inflamatórias (como TNFα e IL-6) e indução da produção de 

citocinas anti-inflamatórias (como TGFß e IL-10); redução da liberação de NO e 

consequente redução do dano oxidativo; redução da atividade da ciclo-oxigenase 2; 

bloqueio da apresentação de antígenos via MHC-II; redução da migração leucocitária; 

aumento da atividade de enzimas anti-oxidantes; entre outros efeitos (BERNARDO & 

MINGHETTI, 2006; GURLEY et al., 2008, KAPADIA et al., 2009; MADEIRA et al., 2015; 

NUCCIO et al., 2015). Além disso, a ativação de PPARγ leva a ações que indiretamente 

preveninem injúrias à microglia, uma vez que o receptor promove efeitos anti-

inflamatórios que afetam o SNC como um todo, como a redução da expressão de 

moléculas de adesão intracelular cell adhesion molecule-1 (ICAM-1) por células 

endoteliais, prevenindo a infiltração de neutrófilos através da barreira hemato-

encefálica, e a prevenção de danos inflamatórios e oxidativos em oligodendrócitos 

(BERNARDO & MINGHETTI, 2006; KAPADIA et al., 2009). 

 A resolução da inflamação promovida pelo PPARγ tem importância tanto 

em situações agudas, como isquemia, infarto e trauma, quanto em situações crônicas, 

como diversas doenças neurais degenerativas (BERNARDO & MINGHETTI, 2006). De 
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fato, PPARγ vem sendo estudado como um potencial alvo para a farmacoterapia de 

doenças cerebrais, como as doenças de Alzheimer e Parkinson e a esclerose múltipla 

(CARTA & PISANU, 2013; PEREZ & QUINTANILLA, 2015). Além disso, fármacos da 

classe das tiazolidinedionas já estabelecidos para outros tipos de farmacoterapia (como 

a já mencionada roziglitazona) exercem efeitos além dos tradicionais efeitos anti-

inflamatórios, podendo, por exemplo, reduzir os efeitos adversos vistos em outros 

fármacos utilizados em primeira escolha para tratamento de certas doenças 

neurodegenerativas, como a discinesia induzida por levodopa utilizada na 

farmacoterapia da doença de Parkinson (MARTINEZ et al., 2015; SONG et al., 2016). 

Os mecanismos até então descritos na literatura científica incluem promoção de efeito 

anti-inflamatório geral, redução do dano oxidativo causado por condições de estresse, 

prevenção da apoptose de neurônios e regulação direta das células da microglia pelo 

PPARγ, que por sua vez, como já descrito anteriormente, leva a modulação de vários 

genes induzindo a síntese de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e TGF-ß 

(BERNARDO & MINGHETTI, 2006; CARTA & PISANU, 2013; KAPADIA et al., 2009).  

 Em modelos animais que simulam distúrbios motores característicos da 

doença de Parkinson, agonistas de PPARγ administrados concomitantemente com o 

estímulo deletério ao SNC previnem, quase completamente, disfunções cognitivas 

quando se compara com animais que não receberam o mesmo tratamento com 

agonistas de PPARγ (SCHINTU et al., 2009). Em modelos de cultura celular primária, 

células da microglia expostas a estímulo inflamatório pela ação do LPS apresentam 

elevação da produção de NO e citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, IL-1 e TNFα; tais 

parâmetros são revertidos quando as células são tratadas com diferentes agonistas 

sintéticos de PPARγ, ainda que o efeito não seja tão pronunciado quando comparado 

com o efeito promovido por agonistas naturais endógenos de PPARγ (STORER et al., 

2005). Ainda, em modelos de cultura celular, estímulo inflamatório promovido pelo NO é 

prevenido mediante administração de agonistas de PPARγ, que melhora o perfil anti-

oxidante cerebral ao aumentar a atividade da enzima catalase, e, também, previne o 

dano inflamatório causado a neurônios corticais (GRAY et al., 2012).  

 Como já descrito anteriormente, a ativação de PPARγ em macrófagos é 

capaz de atenuar o processo inflamatório mediante aumento da expressão de CD36, 
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que leva à fagocitose de células apoptóticas. O mesmo efeito fagocítico anti-

inflamatório é visto em células da microglia (STOLZING & GRUNE, 2004). Na doença 

de Alzheimer, por exemplo, formam-se complexos neurofibrilares e depositam-se debri 

celulares no cérebro que provocam inflamação da microglia; o uso de agonistas de 

PPARγ promove redução da atividade inflamatória microglial enquanto favorece a 

fagocitose destes complexos deletérios, efeito este dependente da expressão de CD36 

na microglia (YAMANAKA et al., 2012). Adicionalmente, em camundongos sujeitos a 

infarto cerebral mediante isquemia, o uso de um agonista de PPARγ aumenta a 

expressão de CD36, efeito que se associa ao aumento da fagocitose de neutrófilos 

apoptóticos (BALLESTEROS et al., 2014). 

 Como mostrado, é evidente que ativação do PPARγ é um importante 

mecanismo modulador da inflamação no SNC; o conhecimento dos mecanismos 

endógenos que controlam a expressão e função deste receptor na microglia é 

importante para melhor entendimento da gênese de doenças do SNC.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 Existe uma enorme lacuna quanto ao conhecimento relativo à 

farmacoterapia para doenças neurodegenerativas. O desenvolvimento de novos 

fármacos para tratamento destas doenças caminha a passos lentos em grande parte 

justamente porque sequer se conhecem toda a patogênese de tais doenças, mas sabe-

se que boa parte destas doenças contêm elementos inflamatórios em sua patogênese. 

Dados do nosso grupo de pesquisa têm mostrado um mecanismo ainda não descrito da 

ANXA1 sobre a eferocitose, uma vez que temos evidenciado que a ANXA1 endógena é 

capaz de controlar a expressão de PPARγ em macrófagos e a fagocitose de neutrófilos 

apoptóticos por macrófagos mediada por agonistas de PPARs.  Além disso, como 

salientado na introdução deste trabalho, estudos presentes na literatura científica têm 

mostrado que tanto a ANXA1 como o PPARγ são importantes moduladores da 

inflamação e de outras funções fisiológicas em geral de células da microglia. Assim, a 

elucidação das interações entre ANXA1 e PPARγ e dos efeitos que decorrem destas 

interações em células da microglia torna-se de grande importância para fornecer bases 
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científicas sólidas acerca de mecanismos inflamatórios no SNC de onde possam surgir 

novas pesquisas que beneficiem a farmacoterapia de doenças neurodegenerativas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a modulação exercida pela 

ANXA1 sobre a expressão e função de PPARγ em células da micróglia e os possíveis 

mecanismos moleculares de ação responsáveis por tal modulação. 

 

4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL:  

 

1. Determinar se a ANXA1 é capaz de modular a expressão proteica de PPARγ; 

 

2. Determinar se a ANXA1 é capaz de modular a expressão gênica de PPARγ; 

 

3. Investigar quais os mecanismos moleculares que medeiam a interação entre ANXA1 

e PPARγ (principalmente STAT6 e CREB); 

 

4. Verificar se a fagocitose de células apoptóticas por células BV2 mediada por ANXA1 

é dependente de PPARγ ou não; 

 

5. Verificar se a expressão de CD36 é modulada pelas ações da ANXA1. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Cultura e manutenção de células 

  

 Todos os experimentos foram realizados com células BV2 obtidas do 

Banco de Células do Rio de Janeiro. Células BV2 compõem uma linhagem de células 

microgliais imortalizadas oriundas de camundongos neonatos, comumente utilizadas 

em estudos envolvendo inflamação do SNC (BOCCHINI et al., 1992; STANSLEY et al., 
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2012). O perfil inflamatório destas células já foi descrito como sendo bastante similar ao 

visto em microglia primária (HENN et al., 2009). Células BV2 utilizadas em 

experimentos foram mantidas em garrafas de cultura em meio RPMI 1640 (Vitrocell 

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

Embriolife, Campinas, SP, Brasil), sob atmosfera de 5% de CO2 a 37 °C. O meio de 

cultura das células foi trocado a cada 2-3 dias. 

  Os experimentos envolvendo fagocitose foram realizados também com 

células PC12 adquiridas do Banco de Células do Rio de Janeiro, além de células BV2. 

Células PC12 são células murinas imortalizadas oriundas de feocromocitomas, mas que 

dispõem de toda a maquinaria celular característica de neurônios (GREENE & 

TISCHLER, 1976). Tais células já foram descritas por outros autores como viáveis em 

testes de fagocitose envolvendo células BV2 (MCARTHUR et al., 2010). Células PC12 

utilizadas em experimentos foram mantidas em garrafas de cultura em meio RPMI 1640 

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

Embriolife, Campinas, SP, Brasil), sob atmosfera de 5% de CO2 a 37 °C. O meio de 

cultura das células foi trocado a cada 2-3 dias, de forma idêntica à descrita para as 

células BV2. Antes da realização de experimentos de fagocitose, células PC12 foram 

repassadas para garrafas ou placas de cultura previamente tratadas com colágeno tipo 

I (Corning, Corning, NY, EUA), em concentração de 15 µg/mL, e então induzidas à 

apoptose. 

 

5.2. Indução de células PC12 à apoptose 

 

 Células PC12 foram plaqueadas em poços de placas de cultura em 

quantidade de cerca de 3x105; após 24 h, já aderidas as células ao fundo da placa, o 

meio de cultura foi removido e as células foram lavadas com solução salina 0,9% 

(PBS). O meio de cultura foi, então, substituído por novo meio de cultura RPMI 1640 

(Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil) contendo soro fetal bovino (Vitrocell 

Embriolife, Campinas, SP, Brasil) em concentrações de 0 ou 0,1%. As células 

permaneceram em cultura sob estas condições por períodos de 24 e 48 h. Após o 

período de incubação, as células foram coletadas das placas de cultura mediante 
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tripsinização (diluição 1/2 em PBS) (Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil e 

marcadas com proteína anexina V-APC 1/100 (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, 

Estados Unidos) e iodeto de propídio 1/100 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados 

Unidos) mediante instruções do fabricante, e submetidas a leitura por citometria de fluxo 

para verificação de viabilidade celular em equipamento FACSCanto II® (BD 

Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos). 

 

5.3. Transfecção de células BV2 

 

 Células BV2 foram transfectadas com plasmídeo pRc/CMV® (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, Estados Unidos) contendo um fragmento de 1040 pares 

de bases proveniente de cDNA da proteína ANXA1 humana em orientação sense 

(aumento da expressão de ANXA1). Um outro grupo de células foi transfectado da 

mesma forma, mas com um fragmento de 476 pares de bases correspondentes a 

proteína ANXA1 humana em orientação anti-sense (redução da expressão de ANXA1). 

Estes plasmídeos foram fornecidos pela colaboladora Dr. Egle Solito, do William Harvey 

Research Institute, Queen’s Mary University, Reino Unido (SOLITO et al., 1998). Para 

transfecção, brevemente, 3x105 células BV2 foram plaqueadas em placas de cultura. 

Plasmídeos foram preparados em uma solução de Fugene-6® (Promega Corporation, 

Fitchburg, WI, Estados Unidos), conforme as instruções do fabricante, e adicionados a 

cada poço da placa de cultura contendo células BV2 confluentes. As células 

permaneceram em contato com os plasmídeos dessa forma por 48 h, a 37 °C, em 

concentração de CO2 de 5%, sem qualquer agitação. Após realização do processo de 

transfecção, as células foram tratadas com geneticina (G-418) (Promega Corporation, 

Fitchburg, WI, Estados Unidos) em concentrações crescentes, partindo de 400 µg/mL 

no dia inicial de tratamento até 1000 µg no último dia de tratamento. Este processo de 

tratamento foi realizado por 14 dias. Ao final deste período, as células que 

permaneceram nas placas de cultura e não foram destruídas pela geneticina foram 

comprovadas como efetivamente transfectadas e utilizadas em experimentos. 
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5.4. Tratamento de células BV2 

 

 Células BV2 foram plaqueadas em placas de cultura em quantidade de 

1x106 células/poço (para realização de RT-PCR e Western Blotting) ou 2x105 

células/poço (para realização de teste de fagocitose e ou para verificação de expressão 

de CD36) e mantidas em condições de cultura descritas previamente. Após aderência, 

as células foram tratadas com: pioglitazona (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados 

Unidos), um agonista PPARγ específico, em concentração de 100 µM, por um período 

de 120 minutos; GW9662 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos), um 

antagonista PPARγ específico, em concentração de 50 µM, por um período de 90 

minutos; ou com ANXA1 recombinante (rANXA1), cedida pelo Dr. Chris 

Reutelingsperger (Cardiovascular Research Institute Maastricht, Holanda), em 

concentrações variando de 0,1 até 100 nM por períodos de 60 ou 120 minutos, 

conforme a necessidade experimental. Em qualquer circunstância onde as células 

foram tratadas com pioglitazona, outro grupo de células foi também tratado com o 

veículo utilizado para dissolução da pioglitazona – dimetilsulfóxido (DMSO) (Synth, 

Diadema, SP, Brasil) em concentração 0,03 %. Quando necessário tratar as células 

com ANXA1 juntamente com pioglitazona, o tratamento com rANXA1 precedeu o 

tratamento com pioglitazona em todos os experimentos realizados, com lavagem das 

células com PBS entre tratamentos. No caso dos experimentos envolvendo fagocitose e 

GW9662, o tratamento com rANXA1 ocorreu simultaneamente com o tratamento com 

GW9662, que inclusive permaneceram em contato com as células durante a realização 

do processo de fagocitose, sem lavagens com PBS entre tratamentos e realização de 

fagocitose. Ao final dos tratamentos, dependendo do propósito experimental, as células 

BV2 foram: coletadas mediante tripsinização e congeladas a -20 °C até futura 

realização de Western Blotting; coletadas mediante tripsinização e armazenadas em 

trizol para futura extração de RNA e realização de RT-PCR; adicionadas de células 

PC12 previamente induzidas à apoptose para realização de teste de fagocitose; 

coletadas mediante tripsinização e imediatamente marcadas com anti-CD36 e 

analisadas. Todas as formas de tratamento descritas nesta seção (concentração e 

tempo) envolvendo rANXA1, pioglitazona e/ou GW9662 foram estabelecidas com base 
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tanto em demais estudos presentes na literatura científica que descrevem formas 

similares de tratamento e de estudos prévios realizados em nosso laboratório 

envolvendo tais substâncias (SOLITO et al., 2003; TAKAHAMA, 2016; WANG et al., 

2015; WOSTER & COMBS, 2007). 

 

5.5. Western blotting (WB) 

 

 Material proteico produzido por células BV2 após tratamentos foi obtido 

por sonicação da massa de células imersa em tampão para ensaio de 

radioimunoprecipitação (RIPA) - composto de tampão fosfato salina, deoxicolato de 

sódio (Amresco, Solon, OH, Estados Unidos), Triton-X 100 (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, Estados Unidos) e dodecil sulfato de sódio (Synth, Diadema, SP, Brasil) contendo 

metilfenilsulfonilflúor 1 µM (PMSF) (Amresco, Solon, OH, Estados Unidos), coquetel 

inibidor de proteases (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) e coquetel inibidor 

de fosfatases (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos). A quantificação do 

material proteico foi realizada pelo método de Bradford. Aproximadamente 50 µg de 

proteína/poço foram colocadas em poços de gel de poliacrilamida 12,5% confeccionado 

manualmente, e submetidas a separação proteica por eletroforese em gel de 

poliacrilamida com auxílio de dodecil sulfato de sódio (SDS/PAGE) (Synth, Diadema, 

SP, Brasil) por 120 minutos a 90 V. 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 130 V. Bloqueio de sítios não-específicos foi realizado mediante 

tratamento da membrana de nitrocelulose por 60 minutos com pó de leite 5% em TBS-

Tween 20 (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 anti-corpo primário 

anti-PPARγ de coelhos (Abcam, Cambridge, Reino Unido), anti-STAT6 de coelhos 

(Abcam, Cambridge, Reino Unido) ou anti-CREB de coelhos (Cell Signaling, Danvers, 

MA, Estados Unidos). Para anti-PPARγ e anti-STAT6, foi utilizada diluição 1/1000 em 

TBS-T contendo pó de leite 3% por período de tempo overnight a 4 °C. Para anti-CREB, 
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foi utilizada diluição 1/500 em TBS-T contendo albumina sérica bovina 5% por período 

de tempo overnight a 4 °C. Posteriomente, as membranas foram incubadas com anti-

corpo secundário anti-rabbit (Abcam, Cambridge, Reino Unido) em diluição 1/3000 em 

TBS-T por 120 minutos, a temperatura ambiente. Por fim, as membranas foram lavadas 

com TBS-T e reveladas com reagentes ECL (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

Estados Unidos) por quimioluminescência por um instrumento Amershan Imager 600® 

(GE Health Care Life Sciences, Little Chalfont, Reino Unido). A intensidade das bandas 

específicas para PPARγ, STAT6 e CREB foi comparada com a intensidade de bandas 

obtidas para ß-actina ou Akt, analisadas por densitometria. 

 

5.6. Real-time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

 

 Material genético (RNA) produzido por células BV2 foi obtido após 

realização dos tratamentos. Inicialmente, as células foram imersas em trizol (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, Estados Unidos), e posteriormente armazenadas em tubos 

livres de RNAse a -80 °C overnight. Após lise do material celular, foi adicionado álcool 

isoamílico/clorofórmio (1:5) (Synth, Diadema, SP, Brasil) à solução de trizol para 

extração do material genético; as amostras foram agitadas manualmente vigorosamente 

e depois centrifugadas a 12000 g a 4 °C por 15 minutos em centrífuga 5810R® 

(Eppendorf, Hamburg, Alemanha). A fase aquosa foi separada e adicionada de álcool 

isopropílico (Synth, Diadema, SP, Brasil) para precipitação de material genético contido 

na fase aquosa e armazenada a -20 °C overnight. Posteriormente, a solução foi 

centrifugada a 12000 g a 4 °C por 15 minutos; o pellet de RNA obtido foi então lavado 

uma vez com álcool 95% livre de RNAses e novamente com álcool 75% livre de 

RNAses, sendo a solução toda centrifugada a 7500 g a 4 °C por 5 minutos ao final das 

lavagens. Os pellets de RNA foram mantidos em recipientes abertos em temperatura 

ambiente por 10 minutos para evaporação de resquícios de álcool. Aos tubos contendo 

pellets foi então adicionado 30 µL de água livre de RNAses, e os tubos foram mantidos 

a 55 °C em Thermomixer Compact® (Eppendorf, Hamburg, Alemanha) por 10 minutos 

para completa evaporação do álcool. A concentração de RNA livre em solução foi 

aferida em equipamento NanoDrop® (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Estados 
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Unidos), e a qualidade do material genético foi observada pela verificação da relação 

das absorbâncias a 260 nm sobre 280 nm. Um total de 1 µg de RNA foi tratado com 

DNAse (Life Technologies, Carlsbad, CA, Estados Unidos) para eliminação de DNA 

contaminante em termociclador Mastercycler® (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

Estados Unidos) sob as seguintes condições de ciclagem: 37 °C por 15 minutos (1x), 75 

°C por 15 minutos (1x) e 42 °C por 2 minutos (1x). Ao final do tratamento com DNAse, o 

RNA obtido foi adicionado de Superscript VILO® (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, Estados Unidos) conforme instruções do fabricante e levado ao termociclador para 

obtenção de cDNA sob as seguintes condições de ciclagem: 42 °C por 60 minutos (1x), 

70 °C por 5 minutos (1x), 37 °C por 2 minutos (1x) e 4 °C por 15 minutos (1x). Para 

realização de RT-PCR propriamente dito, 10 ng de RNA por amostra foram colocados 

em placa de reação juntamente com primers para PPARγ (sequência forward: 5’ 

CACAGAGATGCCATTCTGGC 3’; sequência reverse: 5’ 

GGCCTGTTGTAGAGCTGGGT 3’; Eurofins Genomics, Huntsville, AL, Estados Unidos) 

em concentração 200 nM e reagentes Fast SYBR® (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, Estados Unidos), conforme instruções do fabricante. A mesma reação foi realizada 

em outros poços da mesma placa com primers para o gene endógeno de controle 18S 

(sequência forward: 5' GTAACCCGTTGAACCCCATT 3'; sequência reverse: 5' 

CCATCCAATCGGTAGTAGCG 3'; Eurofins Genomics, Huntsville, AL, Estados Unidos) 

em concentração 600 nM. A reação de RT-PCR foi realizada em termociclador ABI 

Prism® 7500 Sequence Detection System (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

Estados Unidos) sob as seguintes condições de ciclagem: 95 °C por 10 minutos (1x), 95 

°C por 10 segundos e 60 °C por 1 minuto (40x). A quantificação da expressão gênica foi 

realizada segundo o método de Delta-DeltaCT (ΔΔCt) (LIVAK, 2001). 

 Para padronização do teste de RT-PCR, os primers, tanto para o gene de 

interesse (PPARγ) como para o gene de referência (18S), foram testados em diferentes 

concentrações (200, 400 e 600 nM) em combinação com diferentes quantidades de 

material genético (1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0 e 30,0 ng) obtido de células não tratadas. A 

melhor condição reacional foi definida com base na análise visual da melt curve de 

melhor eficiência.  
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5.7. Fagocitose de células PC12 por células BV2 

 

 Células BV2, após tratamentos descritos no item 5.4, foram colocadas em 

co-cultura com células PC12 para realização de teste de fagocitose. Inicialmente, um 

total de 2x105 células BV2 foram plaqueadas por poço e mantidas em meio de cultura 

como descrito anteriormente. As células BV2 assim plaqueadas foram então tratadas 

conforme a necessidade experimental, como descrito anteriormente. Em seguida, 

células PC12 apoptóticas foram adicionadas a placas de cultura contendo células BV2 

já tratadas. Previamente ao tratamento de células BV2, células PC12 em cultura foram 

induzidas à apoptose (48 h em cultura em deprivação completa de soro), coletadas 

mediante tripsinização e marcadas com carboxifluoresceína succinimidil-éster (Cell 

Trace CFSE Cell Proliferation Kit®) (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Estados 

Unidos). As células PC12 foram lavadas com PBS, imersas em solução de CFSE 5 µM, 

mantidas em leve agitação por 10 minutos e novamente lavadas. Cerca de 6x105 

células PC12 apoptóticas já marcadas foram colocadas por poço contendo células BV2 

tratadas (células PC12 em relação 3:1 com as células BV2 para que a quantidade de 

células não fosse um fator limitante para a realização de fagocitose). As células foram 

mantidas em co-cultura por 30 ou 60 minutos, conforme a necessidade experimental 

(padronização de metodologia ou realização de experimentos). Após tempo de co-

cultura, o sobrenadante foi descartado (para que quaisquer células PC12 não 

fagocitadas fossem removidas) e as células BV2 foram coletadas mediante 

tripsinização, lavadas com PBS e marcadas com anti-corpo anti-F4/80 Pe-Cy5 por 30 

minutos (1/100) (eBiosciences, San Diego, CA, Estados Unidos). As células BV2 foram 

então ensaiadas em citômetro de fluxo FacsCanto II® (BD Biosciences, Franklin Lakes, 

NJ, Estados Unidos) ou Accuri C6® (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados 

Unidos) para análise de fagocitose; 10000 eventos totais por amostra foram utilizados 

para análise. 
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5.8. Expressão de CD36 por células BV2 

 

 Células BV2 foram coletadas após tratamento mediante tripsinização, 

lavadas com PBS para remoção de resquícios de meio de cultura e tripsina e marcadas 

com anticorpo anti-CD36 (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos), diluído 

1/100 em PBS. As células foram mantidas em temperatura ambiente em repouso por 30 

minutos em contato com anticorpo para que a marcação ocorresse eficientemente. 

Após o período de repouso, as células foram ensaiadas em citômetro de fluxo Accuri 

C6® (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos) para análise da expressão 

de CD36; 10000 eventos totais por amostra foram utilizados para análise. 

 

5.9. Análise estatística  

  

 Os dados foram analisados estatisticamente com auxílio do software 

GraphPad Prism 5.0®. Os dados foram analisados por comparação de médias por meio 

de testes t de Student (para comparação de dois grupos) ou por meio de testes de 

ANOVA seguidos de testes post-hoc de Tukey-Kramer (para comparação entre três ou 

mais grupos). Os resultados obtidos estão representados como média ± erro-padrão da 

média. Diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05. Os resultados são 

todos (à exceção dos resultados referentes à análise de fagocitose) demonstrados em 

gráficos assumindo o grupo controle ou grupo de células não transfectadas e não 

tratadas como base para normatização dos demais resultados (assumem-se os valores 

base como iguais a 1). 

  

6. RESULTADOS 

 

6.1. Efeito da ANXA1 exógena e endógena sobre a expressão proteica de PPARγ 

 

 Células BV2 foram tratadas com rANXA1 em concentrações crescentes, 

variando de 0,1 até 100 nM por 60 minutos, e a análise da expressão proteica de 
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PPARγ foi realizada. Os resultados obtidos mostraram que o tratamento com 100 nM de 

rANXA1 aumentou a expressão de PPARγ (Fig. 4).  

 

 

Fig. 4. Expressão proteica de PPARγ por células BV2 após tratamento com rANXA1. Células BV2 tratadas com rANXA1 em 

concentrações crescentes variando de 0,1 a 100 nM por 60 min foram avaliadas quanto a expressão de PPARγ por Western 

Blotting. Resultados mostrados como razão da expressão de PPARγ por ß-actina. Resultados exibidos como média ± erro padrão 

da média de três experimentos realizados em triplicatas. *p<0,05 em comparação com o grupo controle. 

 

 Com o intuito de investigar se a ANXA1 poderia alterar o efeito de um 

ligante de PPARγ, as células BV2 foram tratadas com rANXA1 e posteriormente com 

pioglitazona. Os resultados obtidos mostraram que o tratamento com pioglitazona 

reduziu a expressão de PPARγ, a qual foi revertida pelo pré-tratamento com rANXA1, 

reforçando o papel da ANXA1 exógena na indução da expressão de PPARγ (Fig. 5).   
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Fig. 5. Expressão proteica de PPARγ por células BV2 após tratamento com rANXA1 e pioglitazona. Células BV2 tratadas com 

rANXA1 em concentração de 100 nM por 120 min e posteriormente com pioglitazona em concentração de 10 µM por 120 minutos 

foram avaliadas quanto a expressão de PPARγ por Western Blotting. Resultados mostrados como razão da expressão de PPARγ 

por ß-actina. Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de dois experimentos realizados em quadruplicatas. *p<0,05 

em comparação com o grupo controle. **p<0,01 em comparação com respectivos controles. #p<0,05 em comparação com os 

grupos veículo e pioglitazona. 

 

 Para analisar o papel da ANXA1 endógena sobre a expressão de PPARγ 

foram empregadas estratégias de biologia molecular para reduzir a expressão da 

proteína. Este ensaio foi padronizado em nosso laboratório. Células BV2 foram 

transfectadas com plasmídeos contendo diferentes sequências referentes ao gene 

ANXA1. Um grupo de células foi transfectado com um plasmídeo contendo um 

fragmento do gene em orientação anti-sense (redução da expressão de ANXA1), 

enquanto outro grupo de células foi transfectado com um fragmento do gene em 

orientação sense (aumento da expressão de ANXA1). Para confirmação de que a 

transfecção resultou de fato em alteração da expressão de ANXA1, a expressão da 

proteína foi verificada por Western Blotting. Avaliação visual e controle com antibióticos 

das células que receberam o plasmídeo indicaram que as células foram transfectadas 

com sucesso. Contudo, avaliação da expressão de ANXA1 por Western Blotting 

demonstrou que a transfecção das células com plasmídeo contendo uma sequência 

sense não resultou em aumento significativo da expressão de ANXA1, enquanto a 

transfecção com plasmídeo contendo uma sequência anti-sense resultou em redução 

da expressão de ANXA1 de forma significativa (Fig. 6). 
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Fig. 6. Expressão proteica de ANXA1 por células BV2 transfectadas. Células BV2 transfectadas com plasmídeos contendo 

sequências anti-sense e sense para ANXA1 foram avaliadas quanto a expressão de ANXA1 por Western Blotting. Resultados 

mostrados como razão da expressão de ANXA1 por ß-actina. Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de um 

experimento realizado em triplicata.  ***p<0,001 em comparação com o grupo controle. 

 

 Em sequência, verificou-se que células BV2 que haviam sido 

transfectadas com plasmídeos contendo uma sequência anti-sense para ANXA1 

(resultando em redução da expressão da mesma), em comparação com células 

inalteradas, apresentaram naturalmente reduzida expressão proteica de PPARγ, na 

ausência de qualquer tratamento, como verificado por Western Blotting. Quando tais 

células foram tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 minutos, 

verificou-se uma reversão da redução da expressão de PPARγ promovida pela 

reduzida quantidade de ANXA1 intracelular, fazendo com que os níveis de expressão 

proteica de PPARγ retornassem para níveis similares aos observados para células BV2 

não transfectadas (Fig. 7). 
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Fig. 7. Expressão proteica de PPARγ por células BV2 transfectadas após tratamento com rANXA1. Células BV2 

transfectadas com plasmídeo contendo sequência anti-sense para ANXA1 foram tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM 

por 60 min e avaliadas quanto a expressão proteica de PPARγ por Western Blotting. Resultados mostrados como razão da 

expressão de PPARγ por ß-actina. Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de quatro experimentos realizados em 

triplicata. *p<0,05 em comparação com o grupo controle. 

 

6.2. Efeito da ANXA1 exógena e endógena sobre a expressão gênica de PPARγ 

 

 Material genético (RNA) de células BV2 não tratadas em quantidades de 

1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0 ou 30,0 ng foi testado com primers para os genes PPARγ e 18S 

em concentrações 200, 400 e 600 nM. A observação da melt curve de melhor eficiência 

determinou em quais condições RT-PCR seria realizado da melhor forma (Figs. 8A e 

8B). Dentre as possíveis combinações de quantidade de material genético e 

concentração de primers, foi estabelecido que para as melhores condições de análise 

para o gene PPARγ são necessários 200 nM de primers e 1 ng de material genético e, 

para o gene 18S, são requeridos 600 nM de primers e 1 ng de material genético.  
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A      B

 

Fig. 8. RT-PCR por análise de melt curve. A imagem A mostra a melt curve correspondente ao gene PPARγ nas melhores 

condições encontradas. A imagem B mostra a melt curve correspondente ao gene 18S nas melhores condições encontradas. 

 

 Para se avaliar se a ANXA1 exógena poderia modular a expressão gênica 

de PPARγ, células BV2 foram tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 

30 ou 60 minutos e a transcrição de mRNA correspondente a PPARγ após tratamentos 

foi avaliada via RT-PCR. Observou-se modulação da expressão gênica de PPARγ pela 

ANXA1, e tal efeito é dependente do tempo de tratamento com rANXA1, uma vez que 

redução e aumento das expressões de PPARγ foram observados com tratamento em 

tempos de 30 e 60 minutos, respectivamente (Figs. 9A e 9B). 

 

A      B 

 

Fig. 9. Expressão gênica de PPARγ por células BV2 após tratamento com rANXA1. Células BV2 tratadas com rANXA1 em 

concentração de 100 nM por 30 min (A) e 60 min (B) foram avaliadas quanto a expressão de PPARγ por RT-PCR. Resultados 

mostrados como derivação matemática de 2-delta-delta CT. Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de dois 

experimentos realizados em sextuplicata. *p<0,05 em comparação com o grupo controle. 
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 Adicionalmente, demonstrou-se que a ANXA1 endógena também modula 

a expressão gênica de PPARγ, uma vez que células BV2 transfectadas com plasmídeo 

contendo sequência anti-sense para ANXA1 apresentaram redução da expressão 

gênica de PPARγ em comparação com células BV2 inalteradas. Quando as mesmas 

células transfectadas foram tratadas com rANXA1, em concentração de 100 nM por 60 

minutos, verificou-se reversão da expressão de PPARγ para níveis de expressão gênica 

próximos aos observados para células inalteradas (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10. Expressão gênica de PPARγ por células BV2 transfectadas após tratamento com rANXA1. Células BV2 transfectadas 

com plasmídeo contendo sequência anti-sense para ANXA1 foram tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 min e 

avaliadas quanto a expressão gênica de PPARγ por RT-PCR. Resultados mostrados como derivação matemática de 2-delta-delta 

CT. Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de dois experimentos realizados em sextuplicatas. ***p<0,001 em 

comparação com o grupo controle. 

 

6.3. Vias de transcrição envolvidas com controle da ANXA1 sobre a expressão de PPARγ   

  

 Os processos de transcrição envolvidos com a síntese de PPARγ ainda 

não são bem esclarecidos e não existem relatos sobre o funcionamento da transcrição 

existente em células da glia. Desta forma, buscou-se avaliar a expressão de dois 

fatores de transcrição, sendo um  envolvido com a mediação de ações de ANXA1 e 

outro com a síntese de PPARγ.   

 Inicialmente, células BV2 foram tratadas com rANXA1 em concentração 

de 100 nM por um período de 60 minutos; em seguida, foi verificada a expressão 

proteica de STAT6 por Western Blotting. Os dados obtidos mostraram que o tratamento 
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com rANXA1 não gerou qualquer modificação na expressão proteica de STAT6 (Fig. 

11A). 

A      B 

 

 

Fig. 11. Expressão proteica de STAT6 por células BV2 transfectadas e não-transfectadas após tratamento com rANXA1. 

Células BV2 não transfectadas (A) e transfectadas com plasmídeo contendo sequência anti-sense para ANXA1 (B) tratadas com 

rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 min foram avaliadas quanto a expressão proteica de STAT6 por Western Blotting. 

Resultados mostrados como razão da expressão de STAT6 por ß-actina. Resultados exibidos como média ± erro padrão da média 

de dois experimentos realizados em quadruplicatas. ***p<0,001 em comparação com o grupo controle. 

 

 Em segundo momento, células BV2 transfectadas com plasmídeo 

contendo sequência anti-sense para ANXA1 foram também tratadas com rANXA1 em 

concentração de 100 nM por 60 minutos e a expressão proteica de STAT6 foi 

verificada. Constatou-se que células BV2, quando transfectadas com um plasmídeo que 

promove a redução da expressão de ANXA1, apresentaram expressão proteica de 

STAT6 total reduzida, mas tal efeito não foi revertido quando as células transfectadas 

foram tratadas com rANXA1 (Fig. 11B). 

 Células BV2 assim tratadas foram também avaliadas quanto a expressão 

de CREB. Células BV2 não-transfectadas e transfectadas com plasmídeo contendo 

sequência anti-sense para ANXA1 foram tratadas com rANXA1 em concentração de 

100 nM por 60 minutos e a expressão proteica de CREB foi avaliada. Verificou-se que, 

tanto em células BV2 transfectadas quanto em não-transfectadas, mediante tratamento 

com rANXA1, não há modificação da expressão proteica de CREB. Contudo, células 
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BV2 transfectadas apresentaram naturalmente reduzida expressão de CREB total. 

Assim como verificado para STAT6, tal efeito não foi revertido quando as células 

transfectadas foram tratadas com rANXA1 (Fig. 12). 

 

 

Fig. 12. Expressão proteica de CREB por células BV2 transfectadas e não-transfectadas após tratamento com rANXA1. 

Células BV2 transfectadas com plasmídeo contendo sequência anti-sense para ANXA1 ou não-transfectadas foram tratadas com 

rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 min e avaliadas quanto a expressão proteica de CREB por Western Blotting. 

Resultados mostrados como razão da expressão de CREB por Akt. Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de um 

experimento realizado em triplicatas. ***p<0,001 em comparação com o grupo controle. 

 

6.4. Efeitos da interação ANXA1/PPARγ sobre a fagocitose de células apoptóticas 

  

 Decidiu-se induzir células PC12 à apoptose por deprivação de soro fetal 

bovino em seu meio de cultura. As células PC12 exibiram diferentes porcentuais de 

viabilidade, conforme concentração de soro e tempo de deprivação (Figs. 13 e 14). A 

deprivação das células PC12 de soro fetal bovino causou redução de sua viabilidade, 

sendo observadas reduções significativas em células incubadas com 0% ou 0,1% de 

soro fetal bovino (Figs. 13 e 14). Em condições de deprivação de soro por 24 h, a 

viabilidade celular foi reduzida a 40% e, ainda que a taxa de apoptose não tenha sido 

variável, a deprivação de soro aumentou a taxa de apoptose tardia à cerca de 30%, 

sem diferença entre as concentrações de 0 e 0,1% de soro (Fig. 13). 
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 A     B 

 

 C     D 

Fig. 13. Determinação de viabilidade de células PC12 mediante deprivação de soro por 24 h. O gráfico A representa a 

viabilidade celular, o gráfico B representa a quantidade de células que entraram em apoptose, o gráfico C representa a quantidade 

de células em apoptose tardia e o gráfico D representa a quantidade de células em processo necrótico; todas as quantidades são 

mostradas em porcentual. Resultados exibidos representam a média ± erro padrão da média de três experimentos realizados em 

quadruplicatas. **p<0,01, ***p<0,001 em comparação com respectivos controles.  

  

 Em outro grupo experimental onde mantiveram-se as mesmas 

concentrações de soro no meio de cultura citadas acima, mas onde o tempo de 

deprivação de soro passou a ser de 48 h, a viabilidade celular foi reduzida mais 

acentuadamente, chegando a 20%, enquanto as taxas de apoptose tardia chegaram a 

quase 40%, sem diferenças entre as concentrações de soro de 0 ou 0,1% (Fig. 14). 

Com base nestes resultados, determinou-se que manter as células PC12 em meio de 

cultura sem qualquer quantidade de soro fetal bovino por 48 h induz as células à 

apoptose de forma mais eficiente. 
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 A     B 

 

 C     D 

Fig. 14. Determinação de viabilidade de células PC12 mediante deprivação de soro por 48 h. O gráfico A representa a 

viabilidade celular, o gráfico B representa a quantidade de células que entraram em apoptose, o gráfico C representa a quantidade 

de células em apoptose tardia e o gráfico D representa a quantidade de células em processo necrótico; todas as quantidades são 

mostradas em porcentual. Resultados exibidos representam a média ± erro padrão da média de três experimentos realizados em 

quadruplicatas. **p<0,01, ***p<0,001 em comparação com respectivos controles. 

 

                      Subsequentemente, as células PC12 apoptóticas foram cultivadas em 

associação com células BV2 já aderidas para determinação de fagocitose por diferentes 

períodos de tempo (Fig. 15). Por um período de tempo de apenas 30 minutos, a taxa de 

fagocitose foi superior a 5% tanto para células não induzidas como induzidas à 

apoptose (Fig. 15A). Quando o tempo de co-cultura foi aumentado para 60 minutos, a 

taxa de fagocitose estendeu-se para mais de 20%, no caso das células PC12 mantidas 

em condições normais de cultura antes do teste de fagocitose, e para mais de 30%, no 

caso de células PC12 induzidas à apoptose antes do teste de fagocitose (Fig. 15B). 

Assim, determinou-se que manter as células PC12 previamente induzidas à apoptose 

em co-cultura com células BV2 por um período de 60 minutos corresponde a condições 

suficientes para realização de teste de fagocitose. 
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Fig. 15. Determinação de taxa de fagocitose de células PC12 por células BV2 em diferentes tempos. O gráfico A representa o 

porcentual de fagocitose em 30 min de co-cultura; o gráfico B representa o porcentual de fagocitose em 60 min de co-cultura. 

Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de dois experimentos realizados em quadruplicatas. *p<0,05 em 

comparação entre os dois grupos. 

 

 Células BV2 foram tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 

120 minutos, lavadas com PBS e depois foram mantidas em co-cultura com células 

PC12 em apoptose por 60 minutos; o porcentual de fagocitose foi determinado por 

citometria de fluxo. Nestas condições, verificou-se que a fagocitose de células PC12 por 

células BV2 não foi alterada de forma significativa mediante tratamento com rANXA1 

(Fig. 16). 

 

 

Fig. 16. Determinação de taxa de fagocitose de células PC12 por células BV2 após tratamento com rANXA1. Células BV2 

tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 120 min foram mantidas em co-cultura com células PC12 previamente 

induzidas à apoptose. Os resultados são mostrados como porcentual de fagocitose. Resultados exibidos como média ± erro padrão 

da média de dois experimentos realizados em quadruplicatas. 
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 Em seguida, células BV2 foram tratadas com rANXA1 em concentração 

de 100 nM por 120 minutos, lavadas com PBS, posteriormente tratadas com 

pioglitazona em concentração de 10 µM por 120 minutos e novamente lavadas com 

PBS antes de serem mantidas em contato com células PC12 apoptóticas. Nestas 

condições, verificou-se que as células tratadas com pioglitazona fagocitaram mais 

células em comparação com o controle, mas esta diferença não se alterou quando as 

células foram tratadas previamente com rANXA1 (Fig. 17). 

 

 

 

 

Fig. 17. Determinação de taxa de fagocitose de células PC12 por células BV2 após tratamento com rANXA1 e pioglitazona. 

Células BV2 tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 120 min e posteriormente com pioglitazona em concentração 

de 10 µM por 120 minutos foram mantidas em co-cultura com células PC12 previamente induzidas à apoptose. Os resultados são 

mostrados como porcentual de fagocitose. Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de dois experimentos 

realizados em quadruplicatas. *p<0,05 em comparação com respectivos controles. 

 

 Em outro momento, sob diferente protocolo experimental, células BV2 

foram tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por um período de 60 minutos 

simultaneamente com GW9662 (antagonista específico de PPARγ) em concentração de 

50 µM por um período de tempo de 90 minutos. As células assim tratadas foram 
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mantidas em contato com células PC12 apoptóticas por 60 minutos para realização de 

fagocitose, sem qualquer lavagem com PBS entre tratamentos ou antes da realização 

da co-cultura. Verificou-se que as células BV2 tratadas com rANXA1 fagocitaram mais 

células PC12 apoptóticas do que células BV2 não tratadas; contudo, tal efeito foi 

revertido quando as células foram tratadas simultaneamente com rANXA1 e GW9662 

(Fig. 18). 

 

 

Fig. 18. Determinação de taxa de fagocitose de células PC12 por células BV2 após tratamento com rANXA1 e GW9662. 

Células BV2 foram tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 min e GW9662 em concentração de 50 µM por 90 min 

e mantidas em contato com células PC12 apoptóticas para realização de fagocitose. Resultados mostrados como percentual de 

fagocitose (%). Resultados exibidos como média ± erro padrão da média de três experimentos realizados em quadruplicatas. 

*p<0,05 em comparação com o grupo controle; # em comparação com o grupo tratado com rANXA1. 

 

 Células BV2 transfectadas com plasmídeo contendo sequência anti-sense 

para ANXA1 foram tratadas também com ANXA1 exógena e com GW9662, nas 

mesmas condições descritas no parágrafo anterior. Constatou-se que o tratamento com 

rANXA1 não provocou qualquer alteração sobre a capacidade fagocítica das células 

BV2 quando em contato com células PC12 apoptóticas (Fig. 19), ao contrário do 

verificado para células não transfectadas (Fig. 18). 
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Fig. 19. Determinação de taxa de fagocitose de células PC12 por células BV2 transfectadas após tratamento com rANXA1 e 

GW9662. Células BV2 transfectadas com plasmídeo contendo sequência anti-sense para ANXA1 foram tratadas com rANXA1 em 

concentração de 100 nM por 60 min e GW9662 em concentração de 50 µM por 90 min e mantidas em contato com células PC12 

apoptóticas para realização de fagocitose. Resultados mostrados como percentual de fagocitose (%). Resultados exibidos como 

média ± erro padrão da média de três experimentos realizados em quadruplicatas. 

 

6.5. Efeito da interação ANXA1/PPARγ sobre a expressão de CD36 

  

 Tem sido evidenciado na literatura científica que a fagocitose de células 

apoptóticas e de colesterol por macrófagos e macrófagos foam é mediada pela 

expressão de CD36. Assim, investigamos a expressão deste cluster com o intuito de 

avaliar sua participação na fagocitose de PC12 apoptóticos por células BV2 e se a 

ANXA1 per se ou via PPARγ poderia controlar a expressão de CD36.  

 Desta forma, células BV2 tanto inalteradas geneticamente quanto 

transfectadas com plasmídeo contendo sequência anti-sense para ANXA1 foram 

tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 minutos. Após tratamentos, 

as células foram coletadas e marcadas com anti-CD36-PE por um período de 30 

minutos. A expressão de CD36 foi avaliada por citometria de fluxo e determinada pela 

mediana da intensidade de fluorescência. Nas condições de tratamento com rANXA1, 

verificou-se que a expressão de CD36 por células BV2 aumentou de forma sutil, mas 



60 
 

 
 

significativa, em comparação com o respectivo controle, tanto quando observam-se 

células transfectadas quanto não transfectadas. Além disso, a expressão de CD36 por 

células BV2 transfectadas foi bastante reduzida em comparação com células BV2 

inalteradas (Fig. 20) 

 

 

Fig. 20. Determinação da expressão de CD36 por células BV2 após tratamento com rANXA1. Células BV2 tratadas com 

rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 minutos foram marcadas com anti-CD36-PE e avaliadas por citometria de fluxo. Os 

resultados são mostrados como média ± erro padrão da média da intensidade de fluorescência de dois experimentos realizados em 

triplicatas. *p<0,05 entre os grupos comparados, ***p<0,001 entre os grupos comparados. 

 

 Em segundo momento, células BV2, transfectadas ou não, foram tratadas 

com rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 minutos, da mesma forma como 

descrito no parágrafo anterior, lavadas com PBS, e então mantidas em co-cultura com 

células PC12 apoptóticas por um período de tempo de 60 minutos após tratamento para 

que houvesse fagocitose. Ao final do período de fagocitose, as células foram coletadas 

e marcadas com anti-CD36-PE por 30 minutos. A intensidade de fluorescência foi 

avaliada por citometria de fluxo. Os resultados obtidos foram similares ao descrito no 

parágrafo anterior, onde o tratamento com rANXA1 causou pequeno aumento da 

expressão de CD36, tanto em células transfectadas quanto em células não 

transfectadas. Da mesma forma, a expressão de CD36 por células BV2 transfectadas 
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foi bastante reduzida em comparação com a expressão do receptor por células BV2 

inalteradas (Fig. 21)  

  

 

 

Fig. 21. Determinação da expressão de CD36 por células BV2 após tratamento com rANXA1 e realização de fagocitose. 

Células BV2 tratadas com rANXA1 em concentração de 100 nM por 60 minutos e mantidas em contato com células PC12 

apoptóticas foram marcadas com anti-CD36-PE e avaliadas por citometria de fluxo. Os resultados são mostrados como média ± 

erro padrão da média da intensidade de fluorescência de três experimentos realizados em quadruplicatas. *p<0,05 entre os grupos 

comparados, ***p<0,001 entre os grupos comparados. 

 

 

7. DISCUSSÃO 

 

 A relação existente entre PPARγ e ANXA1 para promoção de efeitos anti-

inflamatórios não havia ainda sido descrita em células de microglia. O presente trabalho 

demonstrou que ANXA1 exógena e endógena modulam a expressão gênica e proteica 

de PPARγ, e que a interação entre estes fatores é importante para a fagocitose de 

neurônios apoptóticos.  

 Duas abordagens experimentais, tratamento com a proteína recombinante 

e silenciamento genético, foram empregadas em células de linhagem BV2 para avaliar 
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o papel terapêutico e da modulação endógena exercida pela ANXA1. A linhagem de 

células BV2 tem sido muito empregada para estudos de neuroinflamação (LI et al., 

2016; ZHOU et al., 2016), e tais células expressam constitutivamente ANXA1 e PPARγ 

(MCARTHUR et al., 2010; SONG et al., 2016).  

  Inicialmente, os resultados obtidos mostraram que o tratamento com 

rANXA1 aumentou a expressão proteica de PPARγ significantemente em concentração 

de 100 nM, a maior concentração utilizada. A literatura científica acerca do emprego de 

rANXA1 é ampla e mostra grande variabilidade de concentrações de acordo com o tipo 

celular e efeito obtido. Por exemplo, a produção de hormônio adrenocorticotrófico por 

células da pituitária é inibida com 5 µM de rANXA1, enquanto a proliferação de 

macrófagos inflamatórios é reduzida com 100 nM de rANXA1 (JOHN et al., 2007; XU et 

al., 2009). Dessa forma, fez-se importante obtermos a melhor concentração e tempo de 

ação de rANXA1 sobre a expressão de PPARγ para a continuidade do trabalho.  

 A literatura científica mostra que tratamento de células da microglia com 

ligantes de PPARγ aumenta a expressão proteica de PPARγ  (BERNARDO et al., 2000; 

FANG et al., 2015). Desta forma, decidimos avaliar o papel da rANXA1 sobre a 

expressão de PPARγ na vigência de tratamento com pioglitazona, um ligante específico 

do receptor (ICHIKAWA et al., 2002). O tratamento com a pioglitazona, em nosso 

modelo experimental, por tempo menor que o realizado pelos demais estudos 

(BERNARDO et al., 2000; FANG et al., 2015) reduziu a expressão de PPARγ, o qual foi 

revertido pelo tratamento com rANXA1, reforçando a ação da rANXA1 sobre a 

expressão de PPARγ. No entanto, vale aqui ressaltar que o veículo da pioglitazona, 

DMSO a 0,03%, também reduziu a expressão de PPARγ. Desta forma, não se pode 

inferir que o a redução da expressão de PPARγ seja decorrente da ativação do 

receptor, e este dado necessita de confirmação adicional.  

 Uma vez mostrado que a rANXA1 induz a expressão de PPARγ, 

hipotetizamos que a ANXA1 secretada constitutivamente pela microglia poderia ter 

papel no controle da expressão de PPARγ. Da mesma forma que os efeitos anti-

inflamatórios desencadeados pela rANXA1, os efeitos da ANXA1 secretada são 

dependentes de fosforilação extracelular, de presença de cálcio, e de ligação ao 

receptor FPR, em especial FPR2 (D’ACQUISTO et al., 2008; PERRETTI & 
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D’ACQUISTO, 2009).  Desta forma, foi realizada a transfecção de células BV2 com 

plasmídeos contendo fragmentos sense e anti-sense do gene que codifica a proteína 

ANXA1, conforme descrito por Solito et al. (1998). Tivemos sucesso somente com a 

transfecção com plasmídeo com sequência anti-sense, com redução de cerca de 50% 

da expressão de ANXA1, o que foi muito superior a transfeçcão relatada por McArthur 

et al. (2010), que foi de apenas 14%. A inibição por nós obtida nos deu segurança para 

continuarmos o trabalho, uma vez que a inibição de 14% de ANXA1 foi descrita como 

suficiente para inibir a fagocitose de neurônios apoptóticos por células BV2 

(MCARTHUR et al., 2010). De fato, nossos resultados mostraram que a redução da 

expressão de ANXA1 reduz significantemente a expressão proteica de PPARγ. Vale 

ressaltar que este dado confirma dados prévios obtidos em nosso laboratório, onde a 

expressão de PPARγ em macrófagos peritoneais de camundongos obtidos de animais 

nocautes para ANXA1 é reduzida (SANTIN, 2013). Ademais, a redução da expressão 

proteica de PPARγ foi revertida pelo tratamento de células BV2 transfectadas com 

rANXA1.   

 Em conjunto, tais resultados mostram que PPARγ é um agente modulado 

a partir das ações downstream da ANXA1, o que sugere que a expressão de PPARγ 

seja um mecanismo anti-inflamatório da ANXA1, já que esta inibe o desenvolvimento da 

resposta inflamatória e induz sua resolução (NUCCIO et al., 2015; MAGGIOLI et al., 

2016).    

 É sabido que a ANXA1 é uma importante proteína anti-inflamatória, e, 

como já salientado, seus efeitos são decorrentes da ativação downstream após 

interação da ANXA1 com os receptores de peptídeo formilado (FPR), em especial com 

o FPR2 (PERRETI & D’ACQUISTO, 2009). No entanto, não se conhecem todos os 

eventos moleculares downstream após interação da ANXA1 com FPR, especialmente 

no SNC. Há evidências de que a ANXA1 intracelular pode, por si só, promover 

motilidade de células pancreáticas cancerosas (BELVEDERE et al., 2014, 2016). Assim, 

nossos próximos experimentos visaram bloquear FPR2 farmacologicamente e avaliar a 

expressão de PPARγ em células BV2.  

 Os mecanismos envolvidos com a expressão de PPARγ não são bem 

conhecidos, e, neste trabalho, demonstramos que a ANXA1 medeia a expressão gênica 
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deste receptor, uma vez que os níveis de mRNA para PPARγ foram aumentados pelo 

tratamento com rANXA1 e reduzidos em células transfectadas. Vale ressaltar que 

obtivemos perfis distintos de produção de mRNA para PPARγ em diferentes tempos de 

tratamentos com rANXA1, havendo redução e aumento dos níveis de mRNA mediante 

incubação por 30 ou 60 minutos, respectivamente. Seria esperado aumento de mRNA 

aos 30 minutos de tratamento, já que a expressão gênica precede a proteica. No 

entanto, é sabido que existem mecanismos intracelulares pós-transcricionais que 

modificam a estabilidade de mRNAs ou que inibem o processo de tradução, como a 

ligação com proteínas inibitórias de RNA, antes mesmo de haver tradução proteica. 

Vários destes mecanismos pós-transcricionais podem modular a ação de fatores 

inflamatórios, especialmente citocinas (TAKEUCHI, 2016). De fato, ligantes de PPARγ 

são capazes de modular a expressão de fatores envolvidos com processos apoptóticos, 

sem modificar a expressão de qualquer mRNA envolvido com tais processos 

(RADHAKRISHNAM & GARTEL, 2005). Outros fatores, como mTOR e Map4k4, são 

capazes de modificar a expressão proteica de PPARγ em adipócitos sem modificar sua 

expressão gênica (GUNTUR et al., 2010), enquanto o tratamento de células de 

microglia e de astrócitos com hormônio estimulante de melanócito aumenta a expressão 

proteica de PPARγ sem alterar sua expressão gênica (CARNIGLIA et al., 2013). Em 

ambos os estudos, sugere-se o envolvimento de mecanismos pós-traducionais que 

podem afetar a eficiência transcricional ou estabilidade de proteínas (CARNIGLIA et al., 

2013; GUNTUR et al., 2010). Desta forma estudos adicionais ainda são necessários 

para elucidar completamente a modulação da ANXA1 sobre a expressão de PPARγ. 

 Há evidências claras de que a interação da ANXA1 com FPR2 induz 

mobilização de cálcio intracelular e aumento da fosforilação de quinases reguladas por 

sinais extra-celulares (ERKs) (BENA et al., 2012). Ainda, outros estudos evidenciam 

que a fosforilação transiente de ERKs em adipócitos é essencial para ativação e 

aumento da expressão de PPARγ, o que fornece embasamento para uma possível 

conexão mecanística entre ANXA1, ERKs e PPARγ na microglia (BENA et al., 2012; 

PRUSTY et al., 2002). No entanto, outros fatores de transcrição, como STAT6 e CREB, 

são importantes intermediários de respostas anti-inflamatórias. Ambos são capazes de 

influenciar a expressão e ativação de PPARγ, e CREB já foi descrito como sendo 
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modulado pelas ações da ANXA1, o que também sugere que tanto STAT6 como CREB 

podem também ser fatores intermediários que realizam um link entre PPARγ e ANXA1, 

além das ERKs (CHAWLA, 2010; MAKELA et al., 2016). Nosso grupo de pesquisa já 

evidenciou em trabalhos anteriores que, em macrófagos periféricos, a expressão 

proteica de CREB e STAT6 pode ser alterada pelo tratamento com rANXA1, o que torna 

tais fatores promissores como responsáveis pelo estabelecimento da modulação da 

ANXA1 sobre a expressão de PPARγ (SANTIN, 2013). 

 Atuando como um fator de transcrição, STAT6 é ativado mediante ação 

de citocinas anti-inflamatórias, especialmente IL-4 e IL-13, desloca-se ao núcleo celular 

e promove regulação da expressão de outros fatores também de caráter anti-

inflamatório, como o PPARγ (CHAWLA, 2010). Não há informações na literatura 

científica descrevendo alguma ligação entre ANXA1 e STAT6, mas alguns estudos 

reportam que ANXA1 modula efeitos anti-inflamatórios em células apoptóticas via 

FPR2, reduzindo a sinalização pró-inflamatória mediada por STAT3 e bloqueando 

fatores pró-inflamatórios downstream, como SOCS3 (PUPJALIS et al., 2011). Os 

resultados aqui apresentados mostram redução acentuada da expressão de STAT6 em 

células BV2 transfectadas, a qual não foi revertida pela ação da rANXA1. Ademais, o 

tratamento com rANXA1 em células BV2 normais também não induziu a expressão de 

STAT6. Desta forma, ainda não é possível correlacionar a deficiência de STAT6 com a 

redução de PPARγ, mas é importante salientar a redução acentuada de STAT6 vista 

em células transfectadas.  

  O CREB, um fator de transcrição, é ativado principalmente pela ligação 

com cAMP, produzido mediante ação de alguma molécula ativadora de proteínas G, 

como um neurotransmissor ou um hormônio. A ativação de CREB desencadeia sua 

migração para o núcleo, dimerização, e ligação ao DNA em regiões chamadas CRE 

(cAMP response element), culminando com a regulação da transcrição gênica de 

diferentes genes (SHAYWITZ & GREENBERG, 1999). Ainda que envolvido com 

diversos eventos metabólicos, como controle hormonal e desenvolvimento neurológico, 

quando ativado, CREB modula também vários fatores downstream que promovem a 

resolução do processo inflamatório, atenuando principalmente a produção de espécies 

reativas de oxigênio (THORNTON et al., 2015; ZHAO et al., 2016). Ademais, a ativação 
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de PPARγ por CREB promove suas já descritas ações anti-inflamatórias, ainda que os 

mecanismos exatos pelos qual tal ativação ocorre ainda não estejam claros (HERZIG et 

al., 2003). Estudos presentes na literatura evidenciam a ligação entre CREB e ANXA1; 

a região gênica que codifica a proteína ANXA1 contém uma região CRE, que, quando 

ativada, promove efeitos anti-inflamatórios, e, em linfócitos T e em células de 

coriocarcinoma tratados com estradiol ou dexametasona, ocorre indução da ativação de 

ANXA1 juntamente com ativação de CREB, a qual é inibida mediante tratamento com 

inibidores de cAMP (ANTONICELLI et al., 2001; CALDAS et al., 2003). Com base 

nestes estudos, investigamos os níveis de CREB sob ação da ANXA1 e, da mesma 

forma como observado para STAT6, detectamos redução acentuada de CREB em 

células BV2 transfectadas, a qual não foi revertida pelo tratamento com rANXA1; além 

disso, rANXA1 também não alterou a expressão de CREB em células BV2 normais. 

 Associados, os resultados obtidos mostram até então que a deficiência 

endógena de ANXA1 reduz os níveis de STAT6 e CREB; contudo, não é possível 

afirmar se estes fatores de transcrição estão envolvidos com a modulação da expressão 

gênica de PPARγ. No entanto, estudos adicionais são necessários para elucidar esta 

hipótese, uma vez que: 1) o eixo STAT6-PPARγ íntegro é essencial para ativação do 

fenótipo M2 em macrófagos (ODEGAARD et al., 2007); 2) agonistas de PPARγ 

aumentam sua própria expressão via CREB, promovendo efeitos anti-inflamatórios 

neuroprotetores em modelos de isquemia induzida em murinos (CHIANG et al., 2016); 

3) PPARγ não possui um domínio CRE, apesar de ser modulável por CREB, o que 

indica que suas ações são mediadas por CREB por meio de outros mecanismos ainda 

não elucidados (HERZIG et al., 2003). Ainda, como já salientado anteriormente, ANXA1 

endógena pode desencadear efeitos intracelularmente. Desta forma, é possível que a 

ANXA1 endógena não necessite ser secretada e fosforilada para modular STAT6 e 

CREB.  

 Ainda que tenha sido constatada uma interação entre ANXA1 e PPARγ, é 

importante que se demonstre se tal interação implica em algum efeito biológico de 

caráter anti-inflamatório. Assim, estudamos os efeitos sobre a fagocitose de neurônios 

apoptóticos, visto o papel de ambos, ANXA1 e PPARγ, neste efeito (MCARTHUR et al., 

2010; ZHAO et al., 2007). Antes, contudo, fez-se necessário determinar as melhores 
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condições para realização de fagocitose. Inicialmente, verificou-se em quais condições 

células PC12 entrariam em apoptose para posterior fagocitose. Tentativas anteriores 

foram realizadas com 6-hidroxidopamina (6-OHDA), uma neurotoxina comumente 

utilizada para tal propósito (CHENG et al., 2007; GAO et al., 2015). No entanto, 

dificuldades técnicas inviabilizaram a execucação do método e decidiu-se pela 

deprivação de soro fetal bovino do meio de cultura das células como novo método para 

indução de apoptose. Mantendo-se as células PC12 sob deprivação completa de soro 

por 48 h, foi possível reduzir a viabilidade das células a pouco mais de 20%, enquanto 

cerca de 20% das células entraram em apoptose e cerca de 40% entraram em 

apoptose tardia. Outros autores também reportam que células PC12 mantidas em 

condições similares de deprivação de soro têm sua viabilidade reduzida a 

aproximadamente 20% (BAJESTANI et al., 2014; SATOH et al., 1995). Assim, 

prosseguiu-se com a busca de condições ideais para a fagocitose destas células por 

células BV2. Após algumas tentativas, foi verificado que co-cultura por 60 minutos 

acarretou fagocitose de cerca de 20%, o que foi considerado satisfatório com base na 

literatura científica (BOYANAPALLI et al., 2010; MCARTHUR et al., 2010), uma vez que 

tais níveis de fagocitose permitiriam que aumento ou redução deste fenômeno mediante 

outros tratamentos pudessem ser facilmente mensurados.  

 Células BV2 tratadas com rANXA1 por 120 minutos, um período de tempo 

de tratamento selecionado com base no período de tempo necessário para expressão 

proteica de PPARγ, não fagocitaram células PC12 apoptóticas mais eficientemente 

quando se compara com células BV2 não tratadas. Outros autores reportam que 

ANXA1 é liberada por células em apoptose, que por sua vez medeia o processo de 

fagocitose ao interagir com fagócitos (PERRETI & D’ACQUISTO, 2009). Contudo, os 

exatos mecanismos, ainda que se admita envolvimento do receptor FPR2, ainda não 

são completamente elucidados. O fato de que células BV2 tratadas com rANXA1 e 

subsequentemente lavadas antes da realização de co-cultura mostra que a ANXA1 não 

promove qualquer alteração intracelular duradoura nas células BV2 que as estimulem a 

realizar fagocitose de forma mais eficaz. Aparentemente, a presença física da ANXA1 

no momento do contato entre células apoptóticas e fagócitos é essencial. De fato, em 

segundo momento, quando células BV2 foram tratadas com rANXA1 e mantidas em 
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contato com a proteína recombinante durante todo o tempo de co-cultura, promoveu-se 

aumento do percentual de fagocitose de células PC12 apoptóticas por células BV2. Tais 

resultados demonstram que a ANXA1 exógena de fato promove aumento da fagocitose 

de células apoptóticas, mas sob a importante condição de que a ANXA1 esteja 

presente fisicamente durante o contato entre fagócitos e células apoptóticas; tal evento 

é crucial para formar uma “ponte” entre o fagócito e a célula apoptótica pela interação 

“ANXA1-serina fosforilada-cálcio-FPR2”. Tal efeito, contudo, era esperado, pois já foi 

descrito, inclusive em níveis similares aos obtidos no presente trabalho, por outros 

pesquisadores (MCARTHUR et al., 2010). 

 Quando as células BV2 são tratadas com um agonista de PPARγ, 

observa-se um aumento da fagocitose de células PC12 apóptoticas. Tratamento 

sequencial dos fagócitos com rANXA1 e agonista de PPARγ (com remoção de rANXA1 

e do agonista de PPARγ antes da realização de co-cultura) não exacerba a fagocitose, 

mostrando que o efeito decorre unicamente do agonismo de PPARγ. Como 

mencionado no parágrafo anterior, a presença de ANXA1 no momento da co-cultura é 

importante para aumento de fagocitose, enquanto o mesmo não é verdadeiro para um 

agonista de PPARγ, capaz de gerar efeito fagocítico mesmo após já ter sido removido 

do meio contendo células, evidenciando que eventos downstream duradouros 

desencadeados a partir da ativação direta de PPARγ modulam a fagocitose, enquanto o 

mesmo não é visto para ANXA1. Tal efeito de aumento de fagocitose modulado por 

ativação de PPARγ é descrito por outros autores no SNC e em outros sistemas, mas 

até então não há relatos sobre envolvimento da ANXA1 no processo fagocítico mediado 

por PPARγ (ZHAO et al., 2007; KNETHEN et al., 2013). 

 Quando células BV2 foram tratadas com rANXA1 e mantidas em contato 

com a proteína recombinante durante todo o tempo de co-cultura juntamente com 

GW9662, um antagonista específico de PPARγ, o aumento do percentual de fagocitose 

de células PC12 apoptóticas por células BV2 promovido por rANXA1 foi abolido. Ainda 

que a ANXA1 seja capaz de acentuar o processo fagocítico, era até então 

desconhecido o fato de que tal efeito é dependente das ações do PPARγ, uma vez que 

seu bloqueio abole tal melhora do processo fagocítico. Novamente, não se sabem todos 

os mecanismos e eventos downstream que ocorrem mediante interação da ANXA1 com 
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seu receptor que possam convergir aos efeitos do PPARγ, mas especula-se que o 

aumento da expressão de PPARγ provocado pela ANXA1 exógena possa aumentar a 

eficácia de ligantes endógenos de PPARγ, como a prostaglandina J2 (agonista natural 

de PPARγ), acentuando os efeitos da ativação de PPARγ mediante sua maior 

expressão. Tal ativação poderia aumentar o processo fagocítico, pois é descrito que 

tanto a prostaglandina J2 como agonistas farmacológicos de PPARγ aumentam a 

fagocitose de células apoptóticas promovida por macrófagos, em especial de neutrófilos 

e de linfócitos (BOYANAPALLI et al., 2010; KNETHEN et al., 2013). Em teoria, tal 

aumento da expressão de PPARγ mediado por ANXA1 que levaria a maior ativação do 

receptor e consequentemente à maior fagocitose poderia ser considerado um processo 

rápido e transiente com base nos resultados obtidos, uma vez que o mesmo princípio 

explicaria um pressuposto aumento da fagocitose mediante tratamento sequencial com 

rANXA1 e agonista de PPARγ, mas isto não foi visto, como descrito no parágrafo 

anterior. 

 Quando células transfectadas com plasmídio contendo sequência anti-

sense referente à ANXA1 foram tratadas com rANXA1, contudo, não houve melhora do 

percentual de fagocitose. Este resultado não confirma outros dados presentes na 

literatura para células de glia (MCARTHUR et al., 2010; PATEL et al., 2010). Sabe-se 

que a ANXA1 não só é importante para a realização do processo fagocítico 

exteriormente ao fagócito, pois sua presença física é importante para estabelecer uma 

ligação entre fagócito e células apoptóticas, como já mencionado, mas também 

internamente, pois a ANXA1 endógena promove várias mudanças intracelulares que 

facilitam o processo de fagocitose, como por exemplo o rearranjo de filamentos de 

actina que permitem a reorganização do citoesqueleto e mobilização do fagócito para 

realização de fagocitose (LIM & PERVAIZ, 2007); dessa forma, infere-se que o 

processo de fagocitose requer tanto que ANXA1 seja secretada, atue como “ponte”, e 

ainda ative mecanismos intracelulares (CALLAHAN et al., 2003; SCANNEL & 

MADERNA, 2006). Dessa forma, os dados assim obtidos requerem ainda investigações 

adicionais para sua confirmação. 

 Assim como investigou-se STAT6 e CREB como fatores possivelmente 

relacionados com a modulação de PPARγ promovida por ANXA1, também se 
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investigou CD36, uma proteína de superfície modulada pela ação do PPARγ 

diretamente ligada ao processo fagocítico, como possível alvo molecular também 

modulado pelas ações da ANXA1 e como forma secundária de se avaliar o processo de 

fagocitose (ASADA et al., 2004; MAJAI et al., 2007). Células BV2 inalteradas e 

transfectadas, quando tratadas com rANXA1, apresentaram aumento dos níveis de 

CD36 na membrana, ainda que de forma sutil. Interessantemente, células BV2 

transfectadas apresentaram níveis bastante reduzidos de CD36, e tal efeito não foi 

revertido pela ação da rANXA1. A literatura científica descreve que em células primárias 

de microglia cultivadas in vitro e em modelos in vivo de doença de Alzheimer, a ativação 

de PPARγ invariavelmente leva a aumento da expressão de CD36 com culminação da 

resolução de processos inflamatórios induzidos experimentalmente, envolvendo maior 

fagocitose de células apoptóticas e de placas Aß-amilóides (BALLESTEROS et al., 

2014; SHEEDY et al., 2013; YAMANAKA et al., 2012). Assim, não é inesperado que a 

ANXA1, devido às suas atividades anti-inflamatórias, e evidenciada neste trabalho 

como importante para promoção de fagocitose resolutiva dependente de PPARγ, possa 

também modular positivamente a expressão de CD36. Além disso, assim como PPARγ, 

STAT6 e CREB, que têm sua expressão/ativação mediada conforme presença ou 

ausência de ANXA1, como descrito no presente trabalho, CD36 também está sujeito à 

forma similar de modulação; ausência de ANXA1 reduz a expressão de CD36 e 

estímulo com rANXA1 promove a expressão de CD36. São vários e ainda não bem 

compreendidos todos os fatores intracelulares e de superfície modulados sob ação da 

ANXA1; CD36 seria, como demonstrado até então, mais um destes fatores (SCANNEL 

& MADERNA, 2006; SUGIMOTO et al., 2016). É válido mencionar que existe uma 

lacuna considerável na literatura científica quanto à expressão de CD36 em células de 

microglia da linhagem BV2 especificamente; os únicos estudos sobre o tópico são de 

um mesmo grupo de pesquisa e envolvem doenças causadas por prions. Estes estudos 

demonstram que proteínas neurotóxicas de prion ativam CD36 em células BV2 e 

desencadeiam respostas inflamatórias, culminando com o aumento da produção de IL-

1ß, TNFα e IL-6. Sendo ANXA1 uma proteína anti-inflamatória e considerando estes 

outros estudos, poderia até ser plausível assumir que sua ação em células BV2 

promovesse redução da expressão de CD36 ao invés de aumento, ainda que tal 
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proteína de membrana seja classicamente associada com efeitos anti-inflamatórios em 

células de microglia primária (MAJAI et al., 2007; KOUADIR et al., 2012; ZHANG et al., 

2013). Os resultados demonstrados no presente trabalho, contudo, aparentam 

demonstrar o contrário: CD36 é positivamente modulado pelas ações da ANXA1, 

sugerindo que seus efeitos neste tipo celular são muito possivelmente de caráter anti-

inflamatório se se assumem os efeitos anti-inflamatórios da ANXA1, tal como ocorre em 

células de microglia primária. 

 Assim, foi demonstrado neste trabalho que a ANXA1 modula a expressão 

de PPARγ em células da microglia e que a ativação de PPARγ está envolvida com a 

fagocitose de células PC12 apoptóticas induzida pela ANXA1. Embora as vias 

intracelulares implicadas nesta interação não tenham sido elucidadas totalmente, novas 

hipóteses acerca das ações da ANXA1 foram levantadas. Ademais, foi mostrado que a 

ANXA1 endógena modula STAT6, CREB e CD36, e que a investigação destes fatores é 

importante visto a relevância de fatores de transcrição e de moléculas de superfície 

para os fenômenos biológicos.  

 

8. CONCLUSÕES 

 

 Os dados obtidos permitem concluir que:  

 

1) A anexina A1 recombinante exógena e a anexina A1 endógena modulam a 

expressão de PPARγ por via transcricional em células BV2;  

2) Somente a ANXA1 endógena modula os fatores de transcrição CREB e STAT6;  

3) A ANXA1 promove a fagocitose de células apoptóticas de forma dependente de 

PPARγ;  

4) Somente a ANXA1 endógena modula a expressão de CD36 por células da glia.  
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10. ANEXOS 

10.1. Informações para os membros da Banca Julgadora de Mestrado 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 

Secretaria de Pós-Graduação 

 

 

 

Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 

 

Mestrado/Doutorado 

 

 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração 
máxima de trinta minutos. 
 

2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador disporá, no 
máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente sobre o tema do 
trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos para sua resposta. 
 

2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é facultada a 
argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por examinador. 
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3. A sessão de defesa será aberta ao público. 
 

4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma se reunirá 
reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou reprovação do 
candidato, baseando-se no trabalho escrito e na argüição. 
 

4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão Julgadora 
deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por unanimidade 
ou pela maioria da banca. 
 

5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-Graduação: 
pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 

 

São Paulo, 23 de maio de 2014. 

 

 

 

Prof. Dr. Adalberto Pessoa Junior 

 

Presidente da CPG/FCF/USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13 A - Cidade Universitária - CEP 05508-900 - São Paulo - SP 

 

Fone: (11) 3091 3621 - Fax (11) 3091 3141 – e-mail: pgfarma@usp.br 
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10.2. Estratégia de gating para determinação de viabilidade celular 

 

Gating representativo para para determinação de vibilidade celular. A. Gate 

contendo células PC12. B. Seleção em quadrantes de células PC12 do grupo controle 

para FL2 (iodeto de propídeo) e FL4 (anexinaV-APC). C. Seleção em quadrantes de 

células PC12 induzidas à apoptose para FL2 (iodeto de propídeo e FL4 (anexinaV-

APC).  

 

10.3. Estratégia de gating para determinação de fagocitose 

 

Gating representativo para fagocitose. A. Gate contendo células BV2. B. Seleção 

vertical de células F4/80-PeCy5 positivas (apenas células BV2 marcadas). C. Seleção 

vertical de células BV2 CFSE positivas a partir de células F4/80-PeCy5 positivas (na 

imagem, representa-se o controle de fagocitose a partir de células BV2, sem co-cultura 

com células PC12). 
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10.4. Membrana representativa de Western Blotting para ANXA1 

 

Bandas representativas de ANXA1 (referente à figura 6). 1 – Marcadores de peso 

molecular; 2 - Controle positivo de ANXA1; 3, 4 – Controle (células BV2 não 

transfectadas); 5, 6 e 7 – Plasmídio anti-sense (células BV2 transfectadas com 

plasmídio em orientação anti-sense); 8, 9 e 10 – Plasmídio sense (células BV2 

transfectadas com plasmídio em orientação sense). 

 

10.5. Membrana representativa de Western Blotting para PPARγ 

 

Bandas representativas de PPARγ (referente à figura 4). 1 –  Marcadores de peso 

molecular; 2 e 7 – Controle; 3 e 8 – ANXA1 em concentração 0,1 nM; 4 e 9 – ANXA1 

em concentração 1 nM; 5 e 10 – ANXA1 em concentração 10 nM; 6 e 11 – ANXA1 em 

concentração 100 nM. 
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10.6. Membrana representativa de Western Blotting para STAT6 

 

Bandas representativas de STAT6 (referente à figura 11). 1 – Marcadores de peso 

molecular; 2, 4, 6, 8, 10, 12 - Células BV2 não transfectadas; 3, 5, 7, 9, 11, 13 – Células 

BV2 não transfectadas + ANXA1 100 nM. 

 

10.7. Membrana representativa de Western Blotting para CREB 

 

Bandas representativas de CREB (referente à figura 12). Estes experimentos foram 

conduzidos por colaboradores, e por conta de tal a apresentação das membranas difere 

da até então apresentada nos demais itens da seção de anexos. 1, 5, 8 – Células BV2 

não transfectadas; 2, 6, 10 – Células BV2 não transfectadas + ANXA1 100 nM; 3, 7, 11 

– Células BV2 transfectadas; 4, 8, 12 – Células BV2 transfectadas + ANXA1 100 nM; 13 

– Controle positivo. *As bandas numeradas 5, 6, 7 e 8 não foram visualizáveis, e, 

portanto, não foram inclusas nas análises. 
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10.8. Representação gráfica da intensidade de fluorescência para CD36 

 

Gráficos representativos da expressão de CD36 (referente à figura 20). Os gráficos 

mostram a contagem de células marcadas com anti-CD36-PE. A linha no gráfico 

representa a quantidade de células conforme intensidade de fluorescência. 1 – Células 

BV2 não transfectadas; 2 – Células BV2 não transfectadas + ANXA1 100 nM; 3 – 

Células BV2 transfectadas; 4 – Células BV2 transfectadas + ANXA1 100 nM. 
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