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1. RESUMO 

A Ceratite bacteriana (CB) causada por Pseudomonas aeruginosa, é uma das 

principais causas da cegueira no mundo, devido a patogenicidade da bactéria que 

pode levar a perfuração da córnea. Estudos sobre a proteína anexina A1 (AnxA1) 

apontam essa proteína como um dos mediadores essenciais na homeostasia de 

inflamações e infecções oculares. Contudo, não se conhecem relatos sobre a AnxA1 

na CB. Diante disso, o objetivo do trabalho foi investigar o perfil de expressão da 

AnxA1 no modelo de Ceratite induzida por P. aeruginosa (CIPA) em diferentes 

linhagens de camundongos. Os nossos resultados demonstraram maior influxo de 

células inflamatórias e aumento na expressão da proteína e seu receptor nos 

animais susceptíveis (C57BL/6) a CB, comparado aos considerados resistentes 

(BALB/c) e controles.  

2. INTRODUÇÃO 

 Na Ceratite bacteriana (CB), o aumento da úlcera é característica da infecção, 

podendo haver descemetocele, perfuração, diminuição da visão, dor e fotofobia. Dos 

organismos bacterianos capazes de induzir a ceratite, a Pseudomonas aeruginosa 

destaca-se como importante agente patogênico Gram-negativo, especialmente 

relacionada ao uso de lentes de contato. Como as doenças infecciosas oculares 

também envolvem a resposta imune do hospedeiro ao patógeno, além dos efeitos 

de fatores de colonização e virulência bacteriana, os indivíduos 

imunocomprometidos estão mais vulneráveis a P. aeruginosa em traumas oculares, 

doenças sistêmicas e oculares. 

O papel central desempenhado pela inflamação na CB estimula o 

desenvolvimento de terapias anti-inflamatórias, em particular para retardar a 

progressão da doença e obter melhor controle das exacerbações. Entre os 

mediadores anti-inflamatórios, destaca-se a proteína endógena Anexina A1 

(AnxA1), o primeiro membro caracterizado da superfamília das anexinas, 

relacionada à homeostasia do processo inflamatório e cujas ações são mediadas 

por receptores para peptídeos formilados (FPRs). Embora a AnxA1 tenha mostrado 

importante papel no processos infecciosos oculares, ainda não se conhecem 

investigações sobre a proteína na CB. 

 

 



3. OBJETIVOS  

Analisar a evolução clínica, associada às características histopatológicas e 

verificar a expressão da proteína AnxA1 e receptor fpr2 no modelo de exposição a 

bactéria Pseudomonas aeruginosa, em camundongos susceptíveis (C57BL/6) e  

resistentes (BALB/c) a CB.  

 

4. METODOLOGIA 

As córneas direitas de camundongos C57BL/6 e BALB/c foram escarificadas, 

por três incisões paralelas (1 mm de profundidade) com uma agulha de 21G. Estas 

incisões não penetraram além do estroma superficial. Após a escarificação, foi 

inoculada uma alíquota de 5µl de P. aeruginosa, resuspendida em PBS a 1x106 

UFC/m. Os animais foram eutanasiados 24H pós inoculação e os olhos enucleados 

para estudos histopatológicos e imuno-histoquímicos Animais não expostos à 

bactéria foram usados como controle.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Após a aprovação da Comissão de Ética para o Uso de Animais das 

Faculdades Integradas Padre Albino (CEUA-FIPA, N°02/16), procedemos ao 

protocolo de inoculação da bactéria P.aeruginosa. Os animais foram avaliados 

quanto a evolução clínica após 24H da inoculação e, em seguida, eutanasiados. O 

olhos direito foram coletados, fixados e incluídos em parafina para análises 

histopatológicas por Hematoxilina-Eosina (HE) e quantificações de neutrófilos em 

Azul de Toluidina a 0,1%. A expressão da proteína AnxA1 e de seu receptor, fpr2, 

foram analisadas por imuno-histoquímica, com uso de anticorpos primários 

policlonais nas diluições de 1:400 e 1:150, respectivamente. As células inflamatórias 

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

expressões das proteínas foram realizadas por densitometria. As médias obtidas 

foram 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 das enzimas ciclo-oxigenase-

2 (COX-2) e óxido nítrico sintase induzida (iNOS) correlacionando suas expressões 

com a imunorreatividade da AnxA1. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 As análises clínicas e histopatológicas dos olhos CIPA, mostraram opacidade  

e infiltrado inflamatório exacerbado no estroma corneano, principalmente nos 

animais C57BL/6 (Figura 1). As analises densitométricas indicaram aumento das 

expressões de AnxA1 e fpr2, nos camundongos C57BL/6 (p<0,01), comparado ao 

grupo controle e animais BALB/c  

Figura 1: A) BALB/c, olho controle e B) 24H da escarificação e inoculação de P. aeruginosa 

(CIPA); C) BALB/c, histopatologia mostrando influxo de neutrófilos no estroma D) C57BL/6, 

controle e E) 24H CIPA; F) C57BL/6 histopatologia, evidenciando intenso influxo de 

neutrófilos. Setas indicam, hipopio e opacidade corneana. 
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