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1. RESUMO 

 O hábito de fumar predispõe, entre outras condições, a doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), com o envolvimento de diferentes células 

inflamatórias. Entre os mediadores anti-inflamatórios, particularmente, a 

proteína Anexina A1 (Anxa1), representa uma alternativa terapêutica. Nesta 

investigação analisamos os efeitos da administração do peptídeo mimético da 

Anxa1, Ac2-26, em modelo de tabagismo, por meio de análises fisiológicas, 

histopatológicas, quantificações de células inflamatórias nos tecidos e análises 

bioquímicas do sangue. Os nossos resultados demonstraram maior quantidade 

de células inflamatórias e alterações fisiológicas, histopatológicas e 

bioquímicas nos animais expostos à fumaça do cigarro sem tratamento 

comparados aos controles. Enquanto, houve redução significante dos 

marcadores inflamatórios, bem como preservação tecidual nos animais 

tratados com o Ac2-26. Os dados demonstraram os efeitos protetores do  

peptídeo mimético Ac2-26 da proteína Anexina A1 no modelo de exposição à 

fumaça do cigarro. 

2. INTRODUÇÃO  

 O hábito tabagista é um importante problema de saúde mundial e 

mesmo pessoas não tabagistas, que convivem com a fumaça produzida por 

fumantes, sofrem os danos causados por esta exposição. O tabagismo 

predispõe, entre outras afecções, à doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), uma grave condição de saúde caracterizada pela limitação 

progressiva do fluxo de ar. Dado o papel central desempenhado pela 

inflamação na DPOC, o desenvolvimento de terapias anti-inflamatórias 

inovadoras é fundamental, em particular para retardar a progressão da doença 

e obter melhor controle das exacerbações. Entre os mediadores anti-

inflamatórios, a proteína endógena Anexina A1 (AnxA1), o primeiro membro 

caracterizado da superfamília das anexinas, pode representar uma terapia 

alternativa para o tratamento da DPOC.  

Diante do exposto e da grande incidência de DPOC, especialmente em 

fumantes, é importante o estudo da administração do peptídeo mimético da 

AnxA1, Ac2-26, no tratamento dos processos inflamatórios induzidos pela 

exposição à fumaça de cigarro em modelo experimental como possível 
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alternativa terapêutica no manejo das enfermidades causadas pelo hábito do 

tabagismo. 

3. OBJETIVOS 

 Analisar as características fisiológicas, histopatológicas e perfis de 

células inflamatórias em modelo de exposição à fumaça do cigarro em ratas, 

tratadas ou não com o peptídeo mimético Ac2-26 da Anxa1. 

4. METODOLOGIA  

Ratas wistar foram expostas à fumaça de 10 cigarros/2x/dia, por 5 

semanas, sendo divididas em dois grupos: não tratado e tratado, que recebeu a 

administração intraperitoneal do peptídeo (1mg/Kg), 1x/dia. Animais não 

expostos à fumaça foram usados como controle. Ao final do protocolo de 

exposição foram feitas medidas fisiológicas e, após eutanásia, foram coletados 

sangue, pulmões e traqueia. para estudos histopatológicos, imuno-

histoquímicos e bioquímicos.  

DESENVOLVIMENTO 

 Inicialmente encaminhamos o projeto a CEUA-FIPA para avaliação e 

aprovação (no. 01/15). A seguir, procedemos com o protocolo de exposição à 

fumaça do cigarro e o tratamento. Após este protocolo, os animais foram 

avaliados quanto às análises fisiológicas (aferição da pressão arterial pela 

cauda e ventilação pulmonar) e, em seguida eutanasiados. O sangue foi 

coletado por punção cardíaca para dosagens de hemoglobina e análise 

bioquímica do plasma sanguíneo (glicose, colesterol, TGO e gama GT), o 

pulmão e a traquéia foram coletados, fixados e incluídos em parafina para 

análises histopatológicas (HE), quantificações de mastócitos (MCs) (pelo Azul 

de Toluidina a 0,1%) e de macrófagos (por imuno-histoquímica, com uso do 

anticorpo primário policlonal rabbit: ED-1 (1:400). As células inflamatórias foram 

quantificadas no analisador de imagens (software Leica Image Analysis). e as 

médias comparadas pela ANOVA seguida do pós-teste de Bonferroni. Valores 

de P menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. No 

prosseguimento do trabalho analisaremos a expressão da COX-2, 

correlacionando sua expressão com a imunorreatividade da ANXA1.  
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 As análises histopatológicas dos pulmões de fumantes e mostraram 

aumento dos espaços intra-alveolares e influxo de células inflamatórias, e, na 

traqueia, ocorreu desarranjo do epitélio com perda dos cílios. mas com 

menores alterações nas ratas tratadas. As quantificações dos MCs e 

macrófagos mostraram maior número dessas células no grupo exposto à 

fumaça do cigarro e não tratado, comparado ao grupo controle (p<0,05) e 

redução significante das células inflamatórias no grupo tratado com o peptídeo 

(p<0,01).  

Figura1 – Quantificação de MCs em azul de toluidina em (A), (B) e (C). Imuno-histoquímica de 
macrófagos com anticorpo ED-1 em controle (D), fumante não tratado (E) e fumante tratado 

com o peptídeo (F). Contracoloração:hematoxilina. Barras: 10m. 

6. FONTES CONSULTADAS 

 ARYAL, S.; DIAZ-GUZMAN, E.; MANNINO, D. M. Influence of sex on chronic 

obstructive pulmonary disease risk and treatment outcomes. Int J Chron Obstruct 

Pulmon Dis, v. 9, p. 1145-1154,  2014. ISSN 1178-2005.  

 CARAMORI, G.  et al. Cytokine inhibition in the treatment of COPD. Int J 

Chron Obstruct Pulmon Dis, v. 9, p. 397-412,  2014. ISSN 1178-2005.  

 COMPTON C, et al The Novartis view on emerging drugs and novel targets for 

the treatment of chronic obstructive pulmonary disease Pulmonary Pharmacology & 

Therapeutics 26 (2013) 562e57. 

 GAVINS, F.  et al. Activation of the annexin 1 counter-regulatory circuit affords 

protection in the mouse brain microcirculation. FASEB J, v. 21, n. 8, p. 1751-8, Jun 

2007. ISSN 1530-6860.  

 GIROL, A. P.  et al. Anti-inflammatory mechanisms of the annexin A1 protein 

and its mimetic peptide Ac2-26 in models of ocular inflammation in vivo and in vitro. J 

Immunol, v. 190, n. 11, p. 5689-701, Jun 2013. ISSN 1550-6606.  

 LIM, L.; PERVAIZ, S. Annexin 1: the new face of an old molecule. FASEB J, v. 

21, n. 4, p. 968-75, Apr 2007. ISSN 1530-6860. 


