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RESUMO
Gomes DJ. Aterogênese induzida por albumina modificada por glicação
avançada em camundongos dislipidêmicos é previnida pelo tratamento com
losartana [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2015.
INTRODUÇÃO:

Produtos

de

glicação

avançada

(AGE)

encontram-se

aumentados no diabete melito e contribuem independentemente para o risco
cardiovascular. O reconhecimento dos AGE pelo receptor para produtos de
glicação avançada (RAGE) potencializa vias de sinalização pró-aterogênicas.
Antagonistas do receptor de angiotensina II (ANGII) do tipo 1 (AT-1) diminuem a
expressão de RAGE em área de lesão aterosclerótica. No presente projeto,
avaliou-se, na aorta de camundongos dislipidêmicos (knockout para apoE)
tratados ou não com inibidor do receptor AT-1 (losartana, LOS), o efeito do
tratamento crônico com albumina-AGE sobre o infiltrado de lípides, a expressão
de mRNA e proteínas envolvidas no eixo AGE/RAGE, ANGII/AT-1, modulação
da resposta inflamatória e fluxo de lípides, além da secreção de citocinas
inflamatórias por macrófagos tratados com albumina controle ou AGE,
concomitantemente ou não a losartana, isolados da cavidade peritoneal de
camundongos

apoE

knockout.

MÉTODOS:

Camundongos

machos

knockout para apoE de 12 semanas de idade foram mantidos em dieta padrão e
divididos, aleatoriamente, em quatro grupos experimentais (n = 20/grupo): grupo
Controle (C), C+LOS, albumina-AGE (AGE) e AGE+LOS. Os animais receberam
injeção intraperitoneal diária, durante 30 dias, de 2 mg de albumina controle
(grupos C e C+LOS) ou albumina AGE (AGE e AGE+LOS). Os animais C+LOS
e AGE+LOS foram tratados durante todo o período experimental com losartana
(100

mg/L

água).

imunofluorescência

Secções
para

do

RAGE,

arco

aórtico

foram

carboximetil-lisina

utilizadas

(CML),

AT-1

para
e
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hidroxinonenal (4-HNE) e determinação infiltrado lipídico por coloração com Oil
Red-O. Análise do mRNA de Ager (RAGE), Agtr1a (AT-1), Orl1 (LOX-1), Msr1
(MCP-1), Ccl2 (SR-A), Cybb (Nox2), Nfkb (NF-kB), Tnf (TNF-α), Abca1 (ABCA1), Abcg1 (ABCG-1) e Agt (angiotensinogênio) foi realizada por de qRT-PCR.
Ensaio in vitro para secreção de IL-6 por ELISA e expressão de Il1b (IL-1β) e Il18
(IL-18) por qRT-PCR, foi realizado com macrófagos peritoneais isolados

camundongos apoE knockout incubados com albumina C ou AGE (2 mg/mL),
concomitante ou não ao tratamento com losartana (1 μM). RESULTADOS: Não
houve diferença entre os grupos em relação ao peso corporal, colesterol total,
triglicérides e glicose plasmáticos, no perído basal e final. A pressão arterial
sistólica foi reduzida nos animais tratados com losartana quando comparados
aos não tratados (p < 0,05). Não foi detectada a presença de infiltrado
macrofágico na aorta por meio de ensaios de imunofluorescência para CD-68 e
pela análise de coloração com hematoxilina-eosina. Todavia, o infiltrado de
lípides foi 5,3 e 2 vezes maior no grupo AGE quando comparado,
respectivamente, ao grupo C e AGE+LOS (p < 0,05). O conteúdo proteico de
RAGE e CML, assim como do marcador de peroxidação lipídica (4-HNE) foi
maior no grupo AGE em comparação aos demais grupos, o que não prevenido
no grupo AGE+LOS (p <0,05). A expressão do mRNA de Ager, Orl1 e Tnf foi
maior no grupo AGE em comparação ao C, ao passo que o tratamento com
losartana impediu o aumento da expressão destes genes (p < 0,05). Isto não foi
observado para aumento de Cybb estimulado por albumina-AGE. A losartana
diminuiu o mRNA de Agtr1a (AT-1) em ambos os grupos tratados. Não foram
observadas diferenças na expressão do mRNA de Msr1, Ccl2, Abca1, Abcg1,
Agt e Nfkb. Macrófagos tratados com albumina-AGE apresentaram secreção de
IL-6 aumentada em 1,4 vezes em comparação ao grupo C, o que foi prevenido
pela losartana (p < 0,05). Nestas mesmas células, a albumina-AGE aumentou a
expressão de Il1b e Il18, em comparação à albumina-C, o que não foi prevenido
pela losartana. CONCLUSÃO: A administração crônica de albumina-AGE em
modelo animal de dislipidemia isento de DM, aumentou o infiltrado de lípides no
aorco aórtico, independentemente de variação na pressão arterial, lípides
plasmáticos e da modulação local de componentes do sistema reninaangiotensina. A ação da albumina-AGE foi consequente ao maior insulto
oxidativo e inflamatório associado ao maior conteúdo de RAGE e CML. A
losartana, por reduzir o insulto oxidativo e inflamatório contrapõe-se à albuminaAGE, contribuindo para prevenção da aterogênese.
Descritores: produtos finais de glicação avançada; aterosclerose; albumina
sérica; estresse oxidativo; colesterol; inflamação; losartan; camundongos

ABSTRACT
Gomes DJ. Atherogenesis induced by advanced glycated albumin in dyslipidemic
mice is prevented by losartan [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2010.

INTRODUCTION: Advanced glycated end-products (AGE) elevated in
diabetes mellitus and independently contribute to cardiovascular risk. The AGE
binding to the receptor for AGE (RAGE) potentializes pro-atherogenic signaling
pathways. Antagonists of angiotensin II receptor type 1 (AT-1) diminish RAGE
expression in atherosclerotic plaques. In this study, we evaluated in the aortic
arch of dyslipidemic mice (apoE knockout), treated or not with AT-1 blocker
losartan (LOS), the effect of chronic treatment with AGE-albumin in aortic root
lipid infiltration, mRNA expression and protein content of components of
AGE/RAGE, ANGII/AT-1 axes and modulators of lipid flux and inflammation, and
also the secretion of inflammatory cytokines by peritoneal macrophages treated
either with control (C) or AGE-albumin, together with or not by losartan treatment,.
METHODS: 12-week old male apoE knockout mice were fed chow diet and
ramdomly assigned into four groups (n = 20/group): Control (C), C+LOS, AGEalbumin (AGE) and AGE+LOS. Animals received daily intraperitoneal injection of
2 mg of C- albumin (C and C+LOS) or AGE-albumin (AGE and AGE+LOS) during
30 days. LOS groups were treated with losartan (100 mg/L water).
Immufluorescence for RAGE, AT-1, carboxymethyllysine (CML) and 4hydroxynonenal (4-HNE), and Oil red-O staining for lipid infiltration was
performed in sections from the aortic arch. mRNA expression of Ager (RAGE),
Agtr1a (AT-1), Orl1 (LOX-1), Msr1 (MCP-1), Ccl2 (SR-A), Cybb (Nox2), Nfkb (NFkB), Tnf (TNF-α), Abca1 (ABCA-1), Abcg1 (ABCG-1) e Agt (angiotensinogen)
was evaluated by qRT-PCR. In vitro assay for IL-6 secretion was performed by
ELISA and Il1b (IL-1β) and Il18 (IL-18) mRNA expression was performed by qRTPCR in peritoneal macrophages from of apoE knockout mice after treatment with
C or AGE-albumin (2 mg/mL), with or without losartan (1 μM). RESULTS: No
differences among groups were observed in body weight, plasma total
cholesterol, triglycerides and glucose in basal and final periods. Sistolic blood

pressure was reduced in both LOS groups when compared to non-treated groups
(p < 0.05). It was not observed CD-68 infiltration in the arterial wall. However, lipid
infiltration was, respectively, 5.3 and 2 times greater in AGE group in comparison
to C and AGE+LOS groups (p < 0.05). RAGE and CML protein and the lipid
peroxidation marker (4-HNE) were greater in AGE group when compared to other
groups, which was prevented in AGE+LOS (p < 0.05). Ager, Orl1 and Tnf mRNA
expression was increased in AGE group when compared to C, and losartan was
able to prevent this event (p < 0.05), except for Cybb. Losartan decreased Agtr1a
mRNA expression in both groups (p < 0.05). No differences were observed
among groups for Msr1, Ccl2, Abca1, Abcg1, Agt and Nfkb mRNA expression.
Macrophages treated with AGE-albumin presented 1.4 times great IL-6 secretion,
which was prevented by losartan (p < 0.05). In these cells, AGE-albumin
increased Il1b and Il18 mRNA expression in AGE group, but this was not prevent
by losartan. CONCLUSION: Chronic administration of AGE-albumin in non
diabetic dyslipidemic mice increased aortic lipid infiltration, independently of
changes in blood pressutre, plasma lipids and local modulation of renin
angiotensin system components. The role of AGE-albumin was consequent to
the enhanced inflammatory and oxidative insult associated to the higher content
of CML and RAGE. Losartan by reducing oxidation and inflammation counteracts
the effects of AGE-albumin contributing to prevent atherogenesis.

Descriptors: glycosylation end products, advanced; atherosclerosis; serum
albumin; oxidative stress; cholesterol; inflammation; losartan; mice

1. INTRODUÇÃO
1.1 Doença macrovascular aterosclerótica
O desenvolvimento da doença macrovascular aterosclerótica caracterizase pelo desbalanço entre a captação, por macrófagos, de lipoproteínas de
densidade baixa (LDL) e a remoção do excesso de colesterol dessas células
pelas lipoproteínas de densidade alta (HDL). Este processo é o reflexo de
alteração na concentração de LDL e HDL, bem como de modificações químicas
em sua estrutura (Yu et al., 2013).
O conteúdo celular de colesterol é finamente regulado por meio do
controle da captação de LDL pelos receptores do tipo B-E (B-E), sua
esterificação no citosol pela acilcolesterol aciltransferase (ACAT) e sua síntese
a partir de acetil CoA, numa série de reações, com a participação da enzimachave hidroximetilglutaril CoA redutase (HMGCoA redutase). Além disso, a
exportação de colesterol livre a aceptores externos, como apoA-1 e subfrações
de HDL representa mecanismo de ajuste da concentração intracelular de
esteróis. Isto impede o acúmulo de colesterol e óxidos de colesterol, os quais
exercem efeitos citotóxicos. Em macrófagos, a expressão de receptores de B-E
é bastante pequena, o que impossibilita o controle da transcrição de seu gene,
frente ao aumento da concentração intracelular de esteróis. Além disso,
macrófagos captam LDL modificadas, por oxidação, glicação, carbamilação,
agregação ou associadas a imunocomplexos, por meio de receptores scavenger.
A transcrição gênica desses receptores é, em geral, positivamente modulada
pelo conteúdo intracelular de colesterol e por eventos inflamatórios que são
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desencadeadas conjuntamente ao acúmulo lipídico (Ikonen, 2008; Ohashi et al.,
2005).
Os receptores que reconhecem LDL modificadas por oxidação (LOX-1) e
os receptores da família scavenger, como os da classe A (SR-A), B (SR-BI) e
CD-36, desempenham papel importante na captação de LDL modificadas pelos
macrófagos (Vohra et al.,2006). Ainda destacam-se os receptores para produtos
de glicação avançada (RAGE) e os toll-like receptors (TLR) que contribuem para
o acúmulo intracelular de esteróis e deflagram a resposta inflamatória que agrava
a evolução da lesão aterosclerótica (Barlovic et al., 2011; Pant et al., 2014).
A expressão aumentada de citocinas, como TNF-α, IL-6 e moléculas de
adesão como molécula 1 de adesão intercelular (ICAM-1) e da molécula 1 de
adesão de células vasculares (VCAM- 1) e E-selectinas favorecem a progressão
do dano vascular. Há associação entre a expressão e ativação dos receptores
LOX-1, o estresse oxidativo e a ativação de inflamassomas do tipo NLRP3
(Harijith et al., 2014). OS NLRP3 são complexos proteicos que medeiam a
imunidade inata, compostos por um domínio pirina apresentando receptores de
ligação a nucleotídeo contendo uma sequência repetida de resíduos do
aminoácido leucina (NOD-like, NLR), um adaptador denominado ASC, que
contém uma porção N-terminal de recrutamento de caspase (CARD) e prócaspase-1 (Schroder & Tschopp, 2010). Tão logo lipopolissacarídeos ou cristais
de colesterol são reconhecidos por esses complexos, ocorre oligomerização dos
componentes do inflamassoma, seguida de auto-clivagem, e por fim, ativação de
caspase 1 (Martinon et al., 2002). A caspase-1 participa do processo de clivagem
da pró-interleucina-1β e pró-interleucina-18 em interleucina 1 β (IL-1β) e
interleucina 18 (IL-18), respectivamente.
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O mecanismo pelo qual há a retirada de colesterol das células periféricas
é denominado efluxo de colesterol, o qual inicia o tráfego de colesterol ao fígado
e órgãos esteroidogênicos, pelo transporte reverso de colesterol. A exportação
do excesso de colesterol para apoA-1 ou HDL ocorre por meio da interação
destas com receptores de membrana da família de transportadores cassete de
ligação a ATP, subfamília A, membro 1 (ABCA-1) e da subfamília G, membro 1
(ABCG-1), respectivamente. As HDL transportam o colesterol aos tecidos
esteroidogênicos e/ou ao fígado, onde é, respectivamente, convertido a
hormônios esteroídicos ou eliminado na bile e excretado nas fezes. Este sistema
representa importante via antiaterogênica, por modular a concentração
intracelular de esteróis em células intimamente envolvidas no processo
aterosclerótico (Quintão et al., 2000). Além desta via antiaterogênica, as HDL
reduzem o processo inflamatório e a oxidação de LDL na parede vascular, além
de potencializarem a resposta vasodilatora dependente de endotélio (Kontush,
2014).
1.2 Produtos de glicação avançada
A doença macrovascular aterosclerótica é a principal causa de morbidade
e mortalidade em portadores de diabete melito (DM) tipo 1 (DM1) e 2 (DM2).
Além dos desarranjos metabólicos clássicos associados ao diabete, que incluem
obesidade central, resistência à insulina, hiperinsulinemia, hiperglicemia,
estresse inflamatório, defeitos hemostáticos e dislipidemia (hipertrigliceridemia,
elevação de LDL pequenas e densas e redução de HDL colesterol), outros
parecem agravar o acúmulo de lípides na parede arterial. Entre eles, destaca-se
a formação de produtos de glicação avançada (AGE) os quais podem ser
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formados em decorrência do estresse oxidativo, mas também propagam a
geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e exacerbam a resposta
inflamatória e injúria vascular (Chielli et al., 2013; Leurs & Lindholm, 2013; Hegab
et al., 2012; Negre-Salvayre et al., 2009; Goldin et al., 2006).
O estresse oxidativo celular é apontado como elo na gênese das
complicações tardias do diabete melito (Brownlee, 2001). O aumento da
metabolização da glicose ao longo da via glicolítica, na vigência de hiperglicemia,
eleva a produção de espécies reativas de oxigênio pela mitocôndria, em especial
ânion superóxido. A enzima poli ADP-ribose polimerase (PARP) protege a
molécula de DNA nesta condição, embora, promova modificação da enzima
gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) impedindo sua atividade. Sendo
assim, há o desvio de metabólitos da via glicolítica, culminando na geração do
oxoaldeído metilglioxal (MGO). Este composto é muito reativo com proteínas,
lípides e ácidos nucleicos, favorecendo sua modificação irreversível por glicação
avançada (Allaman et al.,2015; Schalkwijk, 2015).
A geração de diacilglicerol por meio da conversão de diidroxiacetona e
gliceraldeído 3P na via glicotíca promove a ativação de proteína cinase C, a qual
medeia diferentes vias envolvidas nas complicações do DM. Além disso, outras
vias ativadas durante a hiperglicemia têm sido investigadas por também
convergirem em estresse oxidativo. A via do poliol promove a conversão de
glicose em sorbitol, inicinando-se pela ação da enzima aldose redutase com
utilização de NADPH como cofator (Tang et al., 2012). Em seguida, a enzima
sorbitol-desidrogenase, utilizando NAD, modifica o sorbitol em frutose-3-fosfato
(Safi et al.,2014). O consumo de NADPH contribui para diminuir a concentração
de glutationa reduzida, o que favorece a geração de espécies reativas de
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oxigênio. Além disso, a frutose gerada ao final da via também é capaz de reagir
com proteínas e lípides, levando à formação de produtos de glicação.
A via das hexosaminas promove a geração de uridina difosfato (UDP) Nacetil-glicosamina,

graças

à

ação

da

glutamina:frutose-6

fosfato

aminotransferase (GFAT), que converte frutose-6-fosfato em glicosamina-6fosfato. A N-acetil-glicosamina interage com resíduos de serina e treonina de
fatores de transcrição, o que altera a expressão de vários genes envolvidos no
dano vascular do DM (Brownlee, 2005).
A glicação não enzimática foi descrita, pela primeira vez, em 1912, por um
químico francês chamado Louis Camille Maillard. A reação foi observada em
alimentos, relacionada à decomposição dos mesmos e evidenciadada por seu
escurecimento ou browning (Hellwig & Henle, 2014). Em 1948, Patton e Hill
(1948) descreveram quimicamente a reação de glicosilação como decorrente da
reação de ligação entre proteínas e carboidratos. A evidência posterior de uma
fração modificada da hemoglobina em indivíduos diabéticos (hemoglobina
glicada- HbA1c) favoreceu a compreensão da associação entre glicação e
desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares do diabete melito
(Jovanovic & Peterson, 1981).
A ligação não-covalente entre os grupos amino primários ou secundários
das proteínas com o grupo carbonila de um aldeído ou açúcares redutores leva
à condensação destes compostos e rearranjos moleculares que envolvem
processos de desidratação e oxidação, resultando na formação de um composto
instável conhecido como base de Schiff. A concentração de glucose ou outro
açúcar redutor, assim como o pH alcalino e os grupos amino livres de proteínas
têm influência sobre a taxa de rearranjo de Base de Schiff para um composto
5

intermediário mais estável, o produto Amadori. Entre os produtos Amadori mais
utilizados na prática clínica, destacam-se a HbA1c e a frutosamina, utilizadas
como índice de controle glicêmico em períodos antecedentes, em geral cerca de
3 meses para a HbA1c e 21 dias para frutosamina - a qual reflete principalmente
a modificação de albumina por glicação precoce (Parriello & Selvin, 2014).
O produto de Amadori também pode ser gerado por oxoaldeídos ou αdicarbonilas altamente reativos como o metilglioxal (MGO), 3-desoxiglicosona (3DG), e glioxal (GO), como resultado de vias oxidativas ou não-oxidativas (Sakata
et al., 2001; Giacco & Brownlee, 2010). MGO e 3-DG podem resultar de
processos não-oxidativos. O primeiro também pode ser formado a partir do
catabolismo de corpos cetônicos e de treonina, além da fragmentação da
triosefosfato. O segundo, pode ser formado a partir de fragmentação de frutose3-fosfato e hidrólise de adutos Amadori. A oxidação de ácidos graxos poliinsaturados, conhecida como peroxidação lipídica, pode levar à produção de
MGO, 3-DG e GO como resultado da formação de radicais peroxila altamente
reativos que geram hidroperóxidos de lípides e de peróxido de hidrogênio. Esse
conjunto de eventos químicos juntamente a estresse inflamatório crônico, leva à
geração de AGE em velocidade muito superior aquela desencadeada pela
glicose (Singh et al., 2001). Glicolaldeído (GAD) pode ser formado por meio da
atividade da mieloperoxidase em neutrófilos ativados, o que reforça o elo entre
glicação e processo inflamatório (Anderson et al.,1997).
A elevada afinidade de ligação destes compostos carbonila com resíduos
de arginina e lisina promove mais rearranjos que resultam na formação de AGE
(Kim et al., 2012). A hidrólise não oxidativa do produto Amadori pode originar
pirralina. No entanto, as reações oxidativas, tais como auto-oxidação do produto
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Amadori, conhecido como via Hodge, podem conduzir à formação de Nε[carboximetil]-lisina (CML) e pentosidina. Contudo, os AGE também podem ser
formados a partir da clivagem de compostos dicarbonila a partir de uma base de
Schiff, conhecido como via de Namiki, e pela formação de compostos carbonila
depois da auto-oxidação de monossacáridos, conhecidos como via de Wolff.
Oxoaldeídos gerados por esses rearranjos, pela glicoxidação ou através da
peroxidação lipídica, sofrem alterações bioquímicas diferentes formando adutos
de AGE distintos. Os produtos formados por causa da oxidação são a
pentosidina e CML, a via não-oxidativa inclui a geração do dímero de
deoxiglucosona-lisina (DOLD) e dímero de metilglioxal-lisina (MOLD) (Ott et al.,
2014).
O detalhamento das diferentes vias de geração de AGE torna evidente
que a formação desses compostos não se restringe à hiperglicemia e, portanto,
ao diabete melito. De fato, observa-se maior concentração circulante e tecidual
de AGE na doença renal crônica, onde a depuração de intermediários reativos
encontra-se prejudicada frente à redução da função renal. Além disso, as
terapias substitutivas, como diálise peritoneal (Arsov et al., 2014) e hemodiálise
(Siriopol et al., 2015), também favorecem a geração de AGE.
A elevada reatividade dos oxoaldeídos promove a modificação de
macromoléculas de meia-vida curta e média, como é o caso das lipoproteínas e
da albumina.
Finalmente, como fontes exógenas de AGE incluem-se os alimentos e o
tabaco. Uribarri e colaboradores investigaram a quantidade de AGE em um
grande grupo de alimentos, sendo de concentração mínima em vegetais e
aumentada em itens processados, especialmente nos enriquecidos em gordura
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(Uribarri et al., 2010). No entanto, devido às suas características de
heterogeneidade, a mensuração dos AGE derivados de alimentos se torna
complexa. Essa concentração também varia de acordo com métodos de cocção
utilizados uma vez que o calor aplicado ao preparo dos alimentos leva à reação
de Maillard, favorecendo a formação de AGE.
Evidencia-se que apenas cerca de 10% dos AGE consumidos na
alimentação são absorvidos no trato gastrointestinal, sendo transportados na
circulação em associação à albumina e às lipoproteínas. Deste total, dois terços
permanecem na circulação por aproximadamente 72 h (Vlassara & Uribarri,
2014; Luevano-Contreras & Chapman-Novakofski, 2010; Goldberg et al., 2004).
Embora ainda haja muita controversa sobre o impacto dos AGE de origem
alimentar sobre a saúde humana, a restrição do seu consumo em humanos e
modelos animais está associada com a redução de sua concentração na
circulação, diminuição da resistência insulínica e vias inflamatórias e aumento
da longevidade. Por outro lado, o elevado consumo de dieta rica em AGE
associa-se com perda de capacidade cognitiva e memória em idosos (West et
al., 2014).
Cai e colaboradores (2004) demonstraram que a LDL modificada por
AGE, isolada de portadores de diabete melito que ingeriram dieta rica em AGE,
aumenta as vias de sinalização intracelular associadas à produção de
marcadores inflamatórios. Todavia, embora estudos tenham associado o
consumo de dieta rica AGE com distúrbios metabólicos capazes de desencadear
ou acelerar a resistência insulínica e inflamação, ainda não é conhecida a
quantidade ideal de consumo AGE. Salienta-se que dietas com menor conteúdo
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de AGE são também aquelas com preparo mais saudável, menor conteúdo de
gordura e alimentos industrializados.
1.3 Produtos de glicação avançada e aterosclerose
A concentração sérica e tecidual dos AGE está elevada no diabete melito
e na doença renal crônica. No primeiro caso, o estresse carbonila deve-se ao
aumento de substrato (hiperglicemia) ou picos de hiperglicemia no período pósprandial e, no segundo, ao prejuízo na destoxificação de intermediários reativos
da reação de glicação. Em tais doenças, a concentração de oxoaldeídos na
circulação é elevada e se correlaciona com a incidência de complicações
macrovasculares ateroscleróticas (Saito et al., 2010; Chang & Wu, 2006).
Carboximetil-lisina (CML), carboxietillisina, pentosidina, dímeros de glioxal e
metilglioxal são os principais AGE formados no organismo, sendo a CML
encontrada em áreas de lesão aterosclerótica em modelos de diabete melito,
acelerando o processo de calcificação da placa (Wang et al., 2012), e
hipercolesterolemia (Leurs & Lindholm, 2013; Singh et al., 2001; Bierhaus et al.,
1998).
RAGE é uma proteína transmembrana multiligante do tipo I, da família das
imunoglobulinas que exerce papel importante nas alterações metabólicas
associadas ao acúmulo de AGE (Barlovic et al., 2011). A ativação do RAGE
medeia

sinalização

intracelular

relacionada

à

progressão

da

doença

aterosclerótica, o qual resulta da produção intracelular de espécies reativas de
oxigênio e citocinas (Rojas et al., 2013; Basta, 2008). A internalização do
complexo AGE e seu receptor RAGE é necessária para que ocorra transdução
de sinal intracelular, com aumento da produção de espécies reativas de oxigênio
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via NADPH oxidase, diminuição de óxido nítrico sintase endotelial (NOS) e óxido
nítrico (NO), fosforilação da ERK (extracelular regulated kinase), JNK (JUN Nterminal kinase), MAP-cinase (p38, p48) e maior ativação do fator de transcrição
nuclerar kappa B (NF-kB). Este fator de transcrição, além de estar implicado nos
processos fisiopatológicos da hiperglicemia, relaciona-se ao aumento da
expressão de genes pró-inflamatórios, incluindo IL-6 e IL-1α, TNF-α, fatores de
crescimento, moléculas de adesão e o próprio RAGE, o que agrava a sinalização
desta via e cria um ciclo vícioso (Yao & Brownlee, 2010; Sevillano et al., 2009;
Bierhaus et al., 2001). Em células endoteliais, os AGE e o TNF-α aumentam a
expressão de RAGE por meio da ativação do complexo p65/p50 do NF-kB.
Nesse contexto, a exposição crônica aos AGE e ao TNF-α poderia levar a um
acúmulo de AGE nos vasos, resultando em exacerbação das disfunções
vasculares (Chen et al., 2008; Tanaka et al., 2000).
Em camundongos knockout para o receptor de LDL e para o RAGE,
alimentados com dieta aterogênica, observou-se redução do tamanho e
complexidade das lesões ateroscleróticas. Isto foi associado à menor expressão
ICAM-1 e VCAM-1, além da diminuição do estresse oxidativo na parede do vaso
e da proliferação de macrófagos (Sun et al., 2009). Neste mesmo estudo
demonstrou-se a ligação de LDL oxidada ao RAGE de células fibroblast-like
COS7 provenientes do tecido renal, com ativação das mesmas vias induzidas
por AGE.
A albumina é uma proteína de 67 kDa, com 585 aminoácidos e
corresponde a 80% do total de proteínas glicadas na circulação, o que modifica
sua propriedades de transporte e ligação (Baraka-Vidot et al., 2015). Ela é
sintetizada principalmente no fígado e regula a pressão coloidosmótica, participa
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do transporte de hormônios, drogas, metabólitos e ácidos graxos, e sua
concentração associa-se à permeabilidade microvascular (Mera et al., 2005).
Sua determinação direta ou por meio da medida de frutosamina estabelece um
parâmetro de controle glicêmio estreito, que compreende mudanças no perfil
glicêmico em período de tempo menor quando comparado à determinação da
hemoglobina glicada (Hegab et al., 2012; Selvin et al., 2011).
A

concentração

plasmática

de

albumina-AGE

associa-se

independentemente com o risco cardiovascular em diferentes populações
(Furusyo & Hayashi, 2013; Furusyo et al., 2013; Song et al., 2012). Sua interação
com o RAGE promove neoangiogênese, alteração em componentes da matriz
extracelular, expressão de mediadores inflamatórios e moléculas de adesão
(Rondeau & Bourdon, 2011; Rodiño-Janeiro et al., 2010), além de favorecer a
quimiotaxia de monócitos e a expressão de receptores que reconhecem
lipoproteínas modificadas em macrófagos arteriais. O aumento do estresse
oxidativo decorrente da hiperglicemia e da presença de albumina-AGE tem sido
demonstrado em diferentes tipos celulares, em associação à gênese e
progressão da nefropatia, retinopatia e neuropatia diabética (Calcutt et al., 2009;
Basta et al., 2005; Fernyhough et al., 2003; Hammes et al., 2003; Nishikawa et
al., 2000).
1.4 Produtos de glicação avançada e fluxo de lípides em
macrófagos
A albumina-AGE, isolada do soro de portadores de diabete melito com
controle glicêmico inadequado (HbA1c > 10%), leva ao estresse do retículo
endoplasmático (RE) (Castilho et al., 2015) e reduz o efluxo de colesterol de
11

macrófagos, mediado por apoA-1 e HDL, induzindo acúmulo intracelular de
colesterol e óxidos de colesterol (Machado-Lima et al., 2013; Iborra et al., 2011).
Isto foi associado à menor expressão de ABCA-1 e à alteração na expressão de
genes envolvidos na modulação da estabilidade e atividade deste receptor, como
estearoil CoA dessaturase e janus cinase 2 (Machado-Lima et al., 2013). De fato,
menor conteúdo proteico do receptor ABCA-1 é observado em macrófagos
tratados com albumina glicada in vitro, e em modelos animais de diabete melito,
o que prejudica o transporte reverso de colesterol (Tang et. al., 2010; Isoda et
al., 2007; Passarelli et al., 2005).
A maior produção de ânion superóxido, induzida pela glicação avançada,
por induzir o estresse inflamatório e do RE, resulta num cenário intracelular
desfavorável ao efluxo de colesterol de macrófagos. Além disso, devido à sua
rápida difusão ao meio extracelular, o ânion superóxido pode contribuir para a
modificação de LDL, o que a torna suscetível a consequente glico-oxidação,
condição esta que facilita a permanência desta lipoproteína nas camadas
subendoteliais, sendo mais facilmente retida nas camadas dos vasos por fibras
de colágeno glicadas (Yoshida & Kisugi, 2010). O infiltrado precoce de LDL
oxidada na íntima arterial é o mecanismo pelo qual a aterosclerose é iniciada,
posteriormente recrutando células do sistema imunológico, como monócitos,
para a camada interna do vaso (Eberini et al., 2013; Pant et al., 2013). Na
vigência de hipercolesterolemia esse processo é favorecido pelo maior aporte de
LDL à íntima; na vigência de hiperglicemia, embora pouco se altere a
concentração de LDL colesterol, há o predomínio de LDL pequenas, densas e
quimicamente modificadas que também aceleram o acúmulo de lípides e
consequente formação de células espumosas (Yang et al., 2012).
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A albumina-AGE aumenta a expressão de chaperonas marcadoras do
estresse do retículo endoplasmático em macrófagos. A utilização de chaperona
química - ácido fenilbutírico – que previne o estresse do retículo é capaz de
recuperar a expressão de ABCA-1 e o efluxo de colesterol em macrófagos
tratados com albumina AGE (Castilho et al . 2012).
A albumina-AGE é mais captada por macrófagos, favorecendo a geração
de ROS, graças à ativação do sistema NADPH oxidase e à alteração no sistema
respiratório mitocondrial (Pinto et al., 2009). Isto ocorre pela interação da
albumina-AGE com o RAGE, o que potencializa a ação inflamatória de
calgranulinas e lipopolissacarídeo (LPS) (Okuda et al., 2012). Citocinas
produzidas por macrófagos, sensibilizados por albumina-AGE e, posteriormente,
estimulados por LPS ou calgranulinas, reduzem o efluxo de colesterol mediado
por apoA-1 e HDL, estabelecendo importante ligação entre AGE, resposta
inflamatória e aterosclerose. Além disso, os AGE modulam positivamente a
expressão de outros receptores que reconhecem proteínas e lipoproteínas
modificadas, como os receptores SR-A, SR-BI, LOX-1, CD-36, entre outros (Shiu
et. al., 2012; Nagai et. al., 2007; Hofmann et al., 1999). Isto favorece o acúmulo
gradual de colesterol em macrófagos, graças ao maior aporte de LDL colesterol
em detrimento de sua exportação para as HDL.
1.5 Produtos de glicação avançada e sistema renina-angiotensina
A síntese de angiotensinogênio pode ser induzida em diversos tipos
celulares mediante atividade transcricional do NF-κB, o qual por sua vez, pode
ser estimulado mediante interação AGE-RAGE (Brasier & Li, 1996). Pela via
clássica do sistema renina-angiotensina (SRA), por meio da ação da renina, o
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angiotensinogênio é convertido à angiotensina I (ANG I), um decapeptídeo sem
função biológica conhecida. Por ação da enzima conversora de angiotensina
(ECA), a ANG I é clivada a um octapeptídeo, denominado angiotensina II
(ANGII), importante vasoconstritor. Embora sua concentração plasmática reflita,
em grande parte, sua produção via SRA clássico, a formação de ANG II em
diversos órgãos e tecidos pode ser explicada por sistemas alternativos, como o
intrarrenal, adiposo, adrenal, cardíaco e vascular, onde contribui para o
remodelamento tecidual (Sayer & Bhat, 2014).
Acredita-se que a renina seja captada pelo endotélio e, uma vez no meio
intracelular, cliva angiotensinogênio previamente produzido pelas células da
parede do vaso. No entanto, há controvérsias quanto à quantidade de renina
produzida em diferentes estados metabólicos, uma vez que ANG II pode ser
encontrada em macrófagos localizados em áreas de lesão aterosclerótica (Potter
et al., 1998).
Dados recentes da literatura demonstram que o SRA exerce papel
importante na regulação da resposta inflamatória e contribui para o
desenvolvimento da aterosclerose, pelo recrutamento de células próinflamatórias e sua indução à síntese de ANG II e aumento da expressão de
marcadores de dano endotelial, citocinas e quimiocinas (Durante et al.,2012).
A quimase, uma serina protease, está envolvida na via alternativa de
conversão de ANG I em ANG II no coração e coronárias, principalmente
(Fyhrquist & Saijonmaa, 2008; Paul et al. 2006). Em secções de artéria renal e
coronária, obtidas por autópsia de portadores de diabete melito, observa-se
maior expressão de quimase em associação ao acúmulo de AGE, o que não é
verificado em artérias de indivíduos saudáveis (Koka et al., 2006). O bloqueio do
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RAGE e/ou a inibição da via da ERK1/2 MAP cinase é capaz de abolir a geração
de ANG II, por reduzir a expressão de quimase (Koka et al.2008).
Diversas proteases estão envolvidas na síntese tecido-específico de ANG
II, como elastase, calicreína e catepsina. A participação da glicoproteína elastase
na síntese de ANG II, a partir de um substrato denominado proangiotensina-12
[ANG-(1-12)], é bem descrita na literatura. ANG-(1-12) pode ser encontrada no
tecido cardíaco e através da ação da quimase, gerar ANG II (Uehara et al., 2013).
Outros fragmentos de peptídeos derivados de ANG I ou ANG II apresentam
características diferentes de ANG II, como a angiotensina 1-7 (ANG 1-7),
fragmento gerado a partir da clivagem da ANG II por meio da ação da enzima
conversora de angiotensina II (ECA2). Os mecanismos de ação de ANG 1-7,
como vasoconstrição e redução da proliferação de celulas musculares lisas
ocorrem, principalmente, pela ligação ao receptor Mas e parece promover efeitos
antiaterogênicos, uma vez que a ablação de Mas contribui para os efeitos
deletérios de ANG II sobre o vaso (Durante et al., 2012).
As vias de sinalização intracelular promovidas pelos AGE, como ativação
de proteína cinase C e NF-κB, são compartilhadas pela ANG II, por meio de sua
interação com os receptores AT-1 e AT-2. O receptor AT-1 é um receptor
acoplado a proteína cinase C e adenilil cliclase via proteína G, que predomina
em tecidos vasculares, sendo responsável pela maior parte das ações da
angiotensina II, incluindo a ativação do sistema NADPH oxidase e produção de
ânion superóxido e peróxido de hidrogênio. Já, os receptores AT-2 predominam
na vida fetal, embora tenham sua expressão aumentada em condições como
infarto do miocárdio e hipertrofia cardíaca, mediando efeitos tróficos sobre
células musculares lisas e formação de neoíntima (Ohkubo et al., 1997). No
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entanto, a ativação de NF-kB, a qual conduz à transativação de genes envolvidos
na progressão de lesão aterosclerótica parece estar preferencialmente vinculada
à interação de ANG II com o receptor AT-1 (Ruiz-Ortega et al., 2000).
A ativação de RAGE por AGE, além de fosforilar ERK 1/2 e ativar NADPH
oxidase, também transloca NF-κB (Yao & Brownlee, 2010). A ANG II estimula a
produção de ânio superóxido e ativação de NADPH, o que induz a produção de
ROS, sendo este um dos efeitos mais relevantes do SRA no processo
aterosclerótico (Warnholtz A, Nickenig G, Schulz E, et al. Increased
NADHoxidase-mediated

superoxide

production

in

the

early stages of

atherosclerosis:evidence for involvement of the renin-angiotensin system.
Circulation 1999; 99: 2027-33). Estas ações culminam no aumento da captação
de LDL por macrófagos, ativação plaquetária, proliferação de células musculares
lisas e alteração de componente da matriz extracelular (Yoshida & Kisugi, 2010;
Bierhaus et al., 2005; Gaut & Heinecke, 2001).
Na hipercolesterolemia humana e em modelos animais de dislipidemia,
como o camundongo knockout para apolipoproteína E (apoE), observa-se maior
expressão e funcionalidade do receptor AT-1 na vasculatura (Montecucco et al.,
2009; Daugherty et al., 2008). Sua ablação gênica inibe o estresse oxidativo
vascular

e

o

desenvolvimento

de

aterosclerose

nestes

animais,

independentemente de variação na pressão arterial e na colesterolemia
(Wassmann et al., 2004). Expressão aumentada da enzima conversora de
angiotensina é observada na placa aterosclerótica, predominantemente em
macrófagos enriquecidos em colesterol, com maior produção local de
angiotensina II (Ohishi et al., 2010; Diet et al., 1996).
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No diabete melito também se nota maior atividade do sistema reninaangiotensina, em particular na parede vascular, com benefício auferido pela
inibição do sistema renina-angiotensina sobre a evolução da aterosclerose
diabética (Ishii et al., 2008; Candido et al., 2002). Os efeitos cardioprotetores
atribuídos aos inibidores de receptor AT-1 não se restringem ao controle da
pressão arterial, e envolvem efeitos sobre a redução das ações diretas da
angiotensina II sobre a vasculatura. Neste sentido, demonstra-se importante
papel

do

sistema

renina-angiotensina

na

aterosclerose

diabética

em

camundongos knockout para apo E. O tratamento com diferentes bloqueadores
do receptor AT-1 ou inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA)
favorece menor área de lesão aterosclerótica, o que não é observado pelo
tratamento com amlodipina, isoladamente (Candido et al., 2004).
Diminuição da migração de monócitos ao leito vascular, do mRNA da
molécula de adesão vascular VCAM-1, da proliferação de células musculares
lisas e da geração de ROS e mediadores inflamatórios têm sido descritos na
terapia com inibidores de receptor AT-1 (Matsui et al., 2011; Suganuma et al.,
2007). Redução na expressão de NADPH oxidase e consequente diminuição na
produção de ROS decorrem do bloqueio do sistema-renina angiotensina, o que
contribui para atenuar a geração e o acúmulo de AGE na parede arterial. Além
disso, pode minimizar os efeitos deletérios dos AGE sobre o fluxo de lípides
celulares, os quais se encontram intimamente associados à produção de ânion
superóxido pelo sistema NADPH oxidase e mitocondrial, podendo ser
prevenidos pelo uso de antioxidantes inibidores da geração de AGE, como
aminoguanidina e benfotiamina (De Souza Pinto et al., 2012).
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Em células renais, a incubação com albumina modificada por
carboximetil-lisina promove dano ao DNA, o que é prevenido pela incubação
simultânea com candesartana, inibidor do receptor da angiotensina II (receptor
AT-1) (Schupp et al., 2005). Em podócitos, a angiotensina II aumenta a
expressão de RAGE, graças à ativação de NF-κB mediada pelo receptor AT-2,
com aumento da expressão de TNF-α (Rüster et al., 2009) o que é revertido com
a ablação deste receptor (Rüster et al., 2011), isto pode ser explicado nestas
células pela ativação da via RAGE/PI3-K (Cheng et al., 2012). Em células
endoteliais, o bloqueio do receptor AT-1 por olmesartana ou candesartana
diminui a expressão de RAGE induzida por TNF-α. Isto decorre da menor
ativação de NF-κB e de sua atividade transativadora sobre o gene do receptor
de AGE, com redução subsequente da expressão de mediadores inflamatórios
e moléculas de adesão (Fujita et al., 2006).
Em camundongos dislipidêmicos, com diabete melito induzida por
estreptozotocina,

o

tratamento

com

inibidor

de

HMGCoA

redutase,

rosuvastatina, e candesartana reduz o desenvolvimento de lesão aterosclerótica.
Este efeito é independente de variação nos lípides plasmáticos e do controle
glicêmico e associado com o menor acúmulo de AGE e menor expressão de
RAGE na placa aterosclerótica (Calkin et al., 2008). Por outro lado, em
portadores de diabete melito tipo 2 hipertensos e com nefropatia, o bloqueio de
AT-1 com irbesartana não altera a concentração plasmática elevada de
carboximetil-lisina, pentosidina (Busch et al., 2008) e carboxietil-lisina (Engelen
et al., 2011).Uma vez que a interação de RAGE com seus ligantes, assim como
a de angiotensina II com o receptor AT-1, podem estimular processos próinflamatórios associados à aterosclerose no diabete melito, e sendo ambos
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receptores expressos em macrófagos e células do músculo liso, o bloqueio
desses sistemas parece ser uma promessa terapêutica promissora (Geronikaki
et al., 2007) e uma série de estudos têm investigado a interação do eixo de
sinalização AGE/RAGE e ANGII/AT-1.
Ihara e colaboradores (2007) analisaram uma possível ligação entre a
expressão dos receptores RAGE e AT-1 em placas ateroscleróticas de
camundongos diabéticos knockout para apo E. Tanto o bloqueio quanto a
deficiência do receptor AT-1 demonstraram-se eficazes na redução da placa
aterosclerótica e na regulação exacerbada do eixo RAGE e seus ligantes. Alta
concentração plasmática de metilglioxal associa-se positivamente à regulação
do sistema renina-angiotensina (Dhar et al., 2013) em ratos alimentados com
dieta rica em AGE. A inibição da formação de AGE, por compostos químicos que
destoxificam aldeídos bifuncionais ou competem por sua ligação com proteínas,
a utilização de RAGE solúvel (sRAGE) e a inibição do sistema reninaangiotensina também são demonstrados como capazes de conter a progressão
da aterosclerose (Lee et al., 2013) e da nefropatia diabética (Schupp et al., 2005).
Da mesma forma, o bloqueio imunológico do RAGE parece exercer efeitos de
proteção renal, via ativação de AT2 (Sourris et al., 2010), e sua deficiência reduz
a expressão de AT-1 no leito vascular e atenua o desenvolvimento da doença
aterosclerótica (Soro-Paavonen et al., 2008).
Além disso, em animais dislipidêmicos e urêmicos, nos quais prevalecem
produtos de peroxidação lipídica e de glicação avançada, a inibição do sistema
renina-angiotensina com enalapril ou losartana reduz a área de lesão
aterosclerótica. Este evento associa-se à menor expressão de moléculas de
adesão e redução da oxidação de LDL no plasma (Bro et al., 2007).
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2. JUSTIFICATIVA
Estudos in vitro evidenciam que a albumina glicada exerce efeitos
potencialmente aterogênicos, caracterizados pelo aumento do estresse oxidativo
celular, disfunção endotelial e hemostática e estresse inflamatório. Além disso,
a albumina glicada interfere negativamente sobre o fluxo de lípides celulares,
aumentando a captação de LDL por macrófagos e prejudicando o transporte
reverso de colesterol nestas células. No entanto, não existem evidências sobre
o papel in vivo da albumina AGE sobre a gênese da aterosclerose e os estudos
em modelos animais de diabete melito não permitem elucidar quais
componentes, incluindo hiperglicemia, estresse oxidativo, AGE, background
genético, entre outros, contribuem para alterações no leito vascular.
Importante reiterar que a interação dos AGE com o RAGE favorece a
expressão de RAGE e a produção local de angiotensinogênio que culmina na
formação de ANG I e posteriormente ANG II. De fato, no diabete melito, onde
prevalece a formação de AGE, há maior ativação do SRA, estando sua inibição,
por meio do bloqueio do receptor AT-1, relacionada ao benefício cardiovascular.
Além de efeitos vasoconstritores, a ativação do receptor AT-1 induz o estresse
oxidativo e inflamatório celular, o que retroalimenta positivamente a via do
RAGE.
Antagonistas do receptor AT-1 reduzem a geração de espécies reativas
de oxigênio, a produção de mediadores inflamatórios e a expressão de RAGE
na parede arterial o que contribui, independentemente, do efeito hipotensor, para
a redução de eventos cardiovasculares (Yamazaki et al., 2012; Schupp et al.,
2005).
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3. OBJETIVO

Avaliar, no arco aórtico de camundongos dislipidêmicos, o efeito da
administração crônica de albumina-AGE isolada ou concomitantemente ao
tratamento com losartana sobre:
1) o infiltrado de lípides na camada íntima-média e
2) a expressão gênica e proteica de componentes do eixo AGE/RAGE,
ANGII/AT-1 e de moduladores inflamatórios e do fluxo de lípides no
arco aórtico.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Preparo da albumina murina por glicolaldeído (in vitro)

Albumina murina (Calbiochem, EDM Chemicals, Merck KGaA, Darmstadt,
Alemanha), isenta em ácidos graxos e com teor de endotoxina inferior a 0,1
ng/mg (Detoxi-GelTM Endotoxin Removing Gel; Pierce Biotechnology, Rockford
IL, USA) foi incubada na presença de glicolaldeído 10 mM (Sigma-Aldrich, FlukaBuchs, Alemanha) dissolvido em tampão fosfato (PBS) (NaCl 137 mmol/L;
Na2HPO4 4 mmol/L; KCl 2 mmol/L; K2PO4 1 mmol/L) com EDTA (pH = 7,4).
Albumina controle (C) foi preparada na presença de PBS, apenas. As incubações
foram realizadas sob condições estéreis, atmosfera de nitrogênio, banho de
água a 37°C, com agitação por 4 d (figura 1). A seguir, as albuminas glicadas
(albumina-AGE) e C foram dialisadas contra PBS e esterilizadas em filtro
0,22μm. A concentração final de proteína das amostras foi determinada pelo
método de Lowry et al. (1951) e todas as amostras foram congeladas a -70°C
até o seu uso.
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Figura 1. Albumina controle e albumina modificada por glicação avançada
in vitro. Albumina murina isenta em ácidos graxos foi submetida à glicação
avançada por meio da incubação com glicolaldeído (GAD) 10 mM dissolvido em
PBS, durante 4 d, 37°C, sob agitação, atmosfera de nitrogênio, no escuro.
Albumina controle foi incubada na presença de PBS/EDTA apenas. Observa-se
a intensa reação de escurecimento promovida pelo GAD.
4.2 Modelo animal
Os protocolos para utilização de animais deste projeto estão de acordo
com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotados pela Sociedade
Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL) e foram aprovados
pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do
HC-FMUSP. As matrizes dos animais knockout para apo E foram adquiridas
comercialmente do Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA) e possuem
base genética dos camundongos C57BL/6J. Os animais foram mantidos em
biotério convencional com ciclo de 12 h luz/12 h escuro, à temperatura de 22 ±
2ºC, recebendo água e ração padrão ad libitum. O camundongo knockout para
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apoE é um modelo animal amplamente utilizado para o estudo da aterogênese.
A apoE é um ligante para receptores que desempenham um papel fundamental
na depuração de lipoproteínas pelo fígado. Na sua ausência, há uma severa
elevação das lipoproteínas ricas em apolipoproteína B, predominantemente, as
de muito baixa densidade (VLDL) e remanescente (Plump et al., 1992). Trata-se
de um animal severamente hipercolesterolêmico que desenvolve lesão
aterosclerótica extensa por volta de 20 a 30 semanas de idade. Os animais foram
estudados a partir da décima segunda semana de idade, onde não se
evidenciam sinais de lesão avançada na aorta, porém observa-se infiltração
lipídica no espaço subendotelial. Isto permitiu elucidar a contribuição da
albumina-AGE e do sistema renina-angiotensina sobre o desenvolvimento da
aterosclerose. Cabe ainda ressaltar que a manutenção dos animais em dieta
padrão, visou impedir a exacerbação da aterosclerose por dieta rica em gordura,
o que dificultaria a análise do papel isolado da albumina-AGE.

4.3 Dosagens bioquímicas
Para determinações bioquímicas, alíquotas de sangue (140 L) foram
coletadas após período de jejum de 12 h, no início e no final do protocolo, pela
veia caudal utilizando-se capilares previamente heparinizados. Com esta
finalidade, os animais, excetuando-se a cauda, foram envolvidos em toalha com
dimensões apropriadas, objetivando-se um procedimento adequado de
imobilização. Colesterol total (CT), triglicérides (TG) foram determinados no
plasma, por meio de métodos enzimáticos colorimétricos (Labtest do Brasil). A
leitura

foi
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concentração de glicose plasmática foi determinada por meio de tiras reagentes
para leitura em glicosímetro Accu-Check Performa Nano (Roche Diagnostics EUA). A determinação do conteúdo de AGE total foi realizada por imunoensaio
enzimático ELISA (Estuche de ELISA para la cuantificación de Productos Finales
de Glicación Avazada, Lamider SA, Mexico D.F., Mexico).

4.4 Injeção intraperitoneal de albumina C ou albumina AGE nos
animais

Os animais foram dividos aleatoriamente em quatro grupos experimentais.
Uma injeção intraperitoneal diária, durante 30 dias consecutivos, foi realizada
com auxílio de seringa hipodérmica nos animais dos grupos controle (C), controle
+ losartana (C+LOS), albumina-AGE (AGE) e albumina-AGE + losartana
(AGE+LOS) (n = 20/grupo). O volume injetado não foi superior a 200 µL,
contendo 2 mg de albumina C ou albumina-AGE. O peso dos animais foi
monitorado semanalmente.

4.5 Tratamento com losartana

Os animais dos grupos C+LOS e AGE+LOS foram tratados com
bloqueador do receptor de angiotensina II, losartana (LOS, 100 mg/L água)
durante todo o período de estudo. A concentração de losartana foi previamente
padronizada em nosso laboratório de acordo com Suganuma e colaboradores
(2007) e Sayer & Bhat (2014). O fármaco foi administrado por meio da água do
bebedouro o qual foi mantido ao abrigo da luz por meio de revestimento com
papel alumínio.
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4.6 Medida da pressão arterial sistólica caudal – Pac

A medida da pressão arterial sistólica (PAS) caudal é baseada no princípio
da detecção da distensão do vaso arterial causada pelo pulso do sangue que flui
através da cauda. Um sensor piezoelétrico altamente sensível detecta a
distensão causada pelos pulsos e fornece um sinal que representa a relação da
alteração (dP/dt) do pulso que foi análogo a velocidade do pulso. O cuff de
oclusão e o sensor de pulso foram colocados suavemente sobre a cauda. Foram
consideradas apenas as medidas obtidas na ausência de movimentação do
animal. A medida de PAS foi obtida por meio da média de seis aferições
consecutivas, durante dois dias consecutivos, utilizando-se aparelho Kent
Scientific Corporation, EUA, modelo RTBP 2045.

4.7

Preparo

das

Amostras

para

Microscopia

Óptica

e

de

fluorescência

Os animais foram anestesiados com uma mistura de cloridrato de
cetamina (Ketalar - 50 mg/Kg de peso corporal; i.p.) e cloridrato de xilazina
(Rompum - 10 mg/Kg peso corporal; i.p.) e então, submetidos a uma
toracolaparotomia longitudinal, objetivando-se a extração do coração e da artéria
aorta. A seguir, as artérias foram perfundidas com criopreservante (Tissue TEKOCT, Sakura, EUA) para assegurar a integridade das estruturas histológicas e
imediatamente congeladas em nitrogenio líquido e estocadas a -80 ºC.
Utilizando-se um criostato (Leica, modelo CM1800 – Maryland, EUA), foram
realizados cortes seriados transversais no arco aórtico com 4 m de espessura
ao longo de aproximadamente 1 cm de comprimento a partir da raiz aórtica.
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Foram investigados 4 domínios com 120µm de extensão, denominados
segmentos I, II, III e IV, com intervalo de 1 mm de comprimento cada, sendo o
segmento IV o mais próximo da raiz aórtica. Em seguida, três seções de dez
cortes foram obtidas de cada segmento aórtico com intervalo de 10 µm entre
cada seção. Quinze cortes de cada segmento foram, aleatoriamente, escolhidos
para as análises histológicas e quinzes para as análises de fluorescência. Desta
maneira, trinta amostras do arco aórtico de cada animal foram analisadas
microscopicamente. Cortes alternados de cada segmento foram destinados à
análise do conteúdo lipídico e à imunofluorescência.

4.8 Obtenção do arco aórtico para quantificação de mRNA

Os animais foram submetidos à eutanásia em câmara de CO2 e então,
submetidos a uma toracolaparotomia longitudinal, objetivando-se a extração do
arco aórtico. A seguir, as artérias foram perfundidas com solução gelada de
cloreto de sódio 0,9% e imediatamente congeladas em nitrogênio líquido.

4.9 Histomorfometria do Depósito Lípídico

Cortes da aorta de aproximadamente 4 µm foram aderidos às lâminas
previamente tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO,
EUA). Estes foram submetidos a um processo de coloração específica para
lípides, empregando-se Oil red-O (Xu et al., 2010), um método semi-quantitativo
que colore áreas com presença de gordura. Uma média da soma da área de
todos os cortes, de cada fase e de cada animal foi feita e o resultado final
expresso em porcentagem (%) de marcação por % de área total. A morfometria
dos depósitos lipídicos foi determinada no segmento da parede aórtica,
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compreendendo o espaço subendotelial e a média, utilizando-se um microscópio
óptico (objetiva de 40x) conectado a uma câmera de vídeo e a um programa de
análise de imagens (Image-Pro Plus 6.0). Nesta metodologia é considerada a
positividade das áreas teciduais abrangidas pela coloração específica para
lipídios (Oil red-O). Primeiramente as imagens foram digitalizadas para obtenção
das microfotografias dos vasos em aumento de 400X, seguindo-se de seleção
da área a ser analisada (figura 2A). Posteriormente, houve a seleção da
tonalidade para a coloração de Oil red-O na área selecionada (figura 2B). Esta
tonalidade foi previamente estabelecida por três analisadores diferentes e
aplicada a todas as microfotografias provenientes das aortas estudadas. Após
aplicação do padrão, obteve-se a soma das áreas marcadas dentro da área
analisada (figura 2C) seguindo-se de conversão para mensuração da área total
selecionada (figura 2D), ambos valores foram expressos em µm². As áreas de
depósitos lipídicos foram quantificadas pela média dos cortes histológicos de
cada camundongo de acordo com Catanozi e colaboradores (2003) e expressas
em porcentagem de área marcada.

4.10 Imunofluorescência

Cortes de aorta de aproximadamente 4 µm foram aderidos às lâminas
previamente tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO,
EUA). Para a reação de imunofluorescência os cortes histológicos de congelação
das artérias são submetidos a três lavagens de 10 min com PBS ph+7,2. O
bloqueio dos sítios inespecíficos é realizado primeiramente com ácido fórmico
p.a durante três minutos, seguido de duas lavagens em PBS e posteriormente
incubados com soro de cavalo 1:50 em PBS pH=7,2 durante 20 min, a
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temperatura ambiente. A seguir, as lâminas são incubadas durante 18 h, a 4°C,
com anticorpos policlonais de coelho anti AT-1 (1:50), RAGE (1:50) de
camundongos (Santa Cruz Biotech Inc.), anti 4-hidroxinonenal (1:50) (Abcam) e
CML (1:100) (Immundiagnostik). As lâminas são lavadas três vezes, durante 10
min cada, com PBS + Tween20 a 0,005% e incubadas com anticorpo anti IgG de
coelho conjugado com Alexa 488 (Sigma) diluídos em azul de Evans 0,006%
durante 90 ou 60 min, respectivamente, a temperatura ambiente. Após outro ciclo
de lavagens, as lâminas são incubadas por 15 minutos a temperatura ambiente,
com 4, 6-diamidino-2- fenilindole, diidroclorido (DAPI) diluído 1:200 em PBS
pH=7,2. Após um ciclo de três lavagens as lâminas são preparadas em meio de
montagem semipermanente (solução de glicerol/PBS) e analisadas em
microscópio de fluorescência (Olympus-BX51, Tóquio, Japão). As imagens são
digitalizadas para obtenção das microfotografias dos vasos em aumento de 400
X, seguindo-se de seleção da área a ser analisada que compreende a região da
íntima-média do vaso. Posteriormente, há a aplicação do padrão de
reconhecimento estabelecido para a fluorescência da área selecionada. Este
padrão, previamente selecionado por três analisadores diferentes, foi aplicado a
todas as microfotografias provenientes das aortas estudadas. Após aplicação do
padrão, obtem-se a soma das áreas positivas para fluorescência dentro da área
analisada, seguindo-se de uma quantificação da área total selecionada. Ambos
valores são expressos em % de área marcada (Ludovico-Martins et al., 2009).
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Figura 2. Análise histomorfométrica para quantificação de depósito lipídico
por coloração com Oil Red-O. O corte da aorta de camundongo é
microfotografado em aumento de 400X. Em A, marcação da área da íntimamédia (verde). Em B, aplicação do padrão de coloração sobre a microfotografia
(vermelho). Em C, quantificação do padrão de reconhecimento da coloração
dentro da área analisada e a expressão em µm² (Sum). Em D, a conversão para
mensuração da área total analisada, resultado expresso em µm² (Sum).

4.11 Imuno-histoquímica para CD-68

Para a reação de imuno-histoquímica os cortes histológicos das artérias
foram aderidos às lâminas previamente tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano
(Sigma, St. Louis, MO, EUA) e posteriormente submetidos a três lavagens de 10
min, em PBS. O bloqueio de sítios inespecíficos foi realizado pela incubação das
lâminas com leite desnatado 5%, durante 30 min, a temperatura ambiente. As
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lâminas foram, então, incubadas com anticorpo monoclonal anti CD-68 (Santa
Cruz Biotech Inc.) na diluição de 1:50 durante 18h, 4 ºC. Após três lavagens
consecutivas de 5 minutos cada, as lâminas são incubadas com kit de anticorpo
secundário anti-coelho diluído em 1:200 por 30 min e seguidamente incubadas
com complexo imuno-histoquímico na diluição de 1:125, por 30 min a 37ºC,
sendo que entre as incubações são realizadas 3 lavagens de 3 min Vectastain
(Vector Laboratories Inc. Burlingame, EUA). A revelação das lâminas foi feita em
DAB (3, 3'-diaminobenzidina - Sigma Co., S. Louis, EUA) por 5 min e
contracorada com eosina. As lâminas foram montadas com Entellan® (Merck,
Alemanha) e analisadas em microscópio de luz (Olympus-BX51, Tóquio, Japão)
no aumento de 400X.

4.12 Coloração com hematoxilina e eosina
Para coloração com hematoxilina e eosina (HE) as secções realizadas no
arco aórtico foram aderidas às lâminas previamente tratadas com 3aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO, EUA) e descongeladas à
temperatura ambiente por 10 minutos. As lâminas foram embebidas em água
destilada por 5 min, seguido de imersão em hematoxilina de Harris por 5 min, 1
imersão em água destilada, 3 imersões em álcool clorídrico 1%, banho em água
corrente por 5 min, 1 imersão em álcool 70%, 4 imersões em Eosina alcoólica,
álcool 70% por 30 seg, álcool 95% por 30 seg, álcool 100% por 30seg e,
finalmente, montagem em xilol. As lâminas foram analisadas em microscópio de
luz (Olympus-BX51, Tóquio, Japão) no aumento de 400X.
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4.13 Ensaio da resposta inflamatória de macrófagos peritoneais
Macrófagos peritoneais de camundongos apoE knockout foram isolados
por meio de punção peritoneal com uso de PBS estéril sem EDTA, ph 7,4. Para
esse procedimento não foi utilizada qualquer substância indutora de migração
macrofágica para a cavidade peritoneal. Estas células foram centrifugadas a 4
ºC, 1000 rpm por 2 min.
A viabilidade celular foi determinada (89 a 98%), seguido de
plaqueamento na quantidade de 1,5 x 106 e cultivadas por 48 h em placa de 24
poços em RPMI (Gibco, Grand Island, Nova Iorque, EUA) contendo 10% de soro
fetal bovino (SFB) (Vitrocell, Brasil), 100 U/L de penicilina (Gibco, Grand Island,
Nova Iorque, EUA), 100 ug/mL de estreptomicina (Gibco, Grand Island, Nova
Iorque, EUA) e 2 nM de glutamina (Gibco, Grand Island, Nova Iorque), mantida
em estufa com 5% CO2 a 37 ºC por 24 h. Após confluência, o meio foi aspirado
e os poços foram cuidadosamente lavados uma vez em tampão fosfato (PBS NaCl 137 mmol/L; Na2HPO4 4 mmol/L; KCl 2 mmol/L; K2PO4 1 mmol/L) com 1mg
de albumina isenta em ácidos graxos (FAFA – Sigma-Alderich, Steinheim,
Alemanha), pH = 7,4, seguido por incubação com 50 µg/mL de LDL acetilada em
0,5 mL de Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM – Gibco, Grand Island,
Nova Iorque, EUA)/FAFA por 24 h. Em seguida, os poços foram lavados e
novamente incubados com DMEM contendo 2mg/mL de albumina murina
controle ou glicada , acrescidos ou não com 1 µM de losartana, durante 72h.
Após aspiração do meio e cuidadosa lavagem com PBS, as céluas foram
estimuladas com 1 µg/mL de LPS de Escherichia coli (Sigma chemical Co. EUA)
por 24 horas. O meio de cultura de cada poço foi coletado para realização de
ensaio imunoenzimático para IL-6 e sendo armazenados em tubos de
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congelamento, mantidos a -80 ºC. As concentrações plasmáticas de IL-6 foram
determinadas por meio da utilização de método imunoenzimático ELISA (R&D
Systems, EUA). A densidade óptica das amostras foi determinada em leitor de
ELISA (Genius Plus-Tecan, Suiça) com filtro de 450 nm. Após coleta do meio de
cultura contento LPS, os poços foram lavados com solução gelada de cloreto de
sódio 0,9% e posteriormente foi acrescido 1 mL de Trizol (Invitogen-Life
Technologies, Carlsbad, EUA) em cada poço objetivando-se a lise celular,
realizando-se imediatamente aspiração deste 1 mL para subsequente
isolamento do RNA total pelo método de cromatografia (RNeasy Mini Kit,
Qiagen), conforme recomendações do fabricante.

4.14 Quantificação do conteúdo do mRNA e expressão gênica de
macrógafos peritoneais e do arco aórtico por reação de transcrição reversa
quantitativa seguida de reação em cadeia da polimerase (qRT-PCR)

A extração e purificação do RNA total de macrófagos e do arco aórtico
foram realizadas em espécimes armazenadas em tubo de congelamento e
congeladas em nitrogênio líquido, segundo o protocolo baseado na lise de
células com Trizol (Invitogen-Life Technologies, Carlsbad, EUA), realizando
subsequente isolamento do RNA total pelo método de cromatografia (RNeasy
Mini Colums Kit, Qiagen GmbH, Hilden, Alemanha), conforme recomendações
do fabricante. O RNA total extraído foi quantificado e analisado quanto à sua
integridade pela avaliação das bandas correspondentes ao RNA ribossomal 18s
e 28s no equipamento 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Inc., EUA).
Para a síntese de cDNA foram utilizados 100 ng de RNA total seguindose o protocolo do conjunto de reagentes High Capacity RNA-to-cDNA kit (Applied
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Biosystems, EUA). A reação foi realizada em termociclador PTC-100 (MJ
Reasearch Inc, Watertown, Massachusetts, EUA), de acordo com o protocolo do
fornecedor (60 min a 37°C, 5 min a 95°C seguido de incubação a 4°C). O cDNA
obtido foi armazenado a -20 °C até sua utilização. Para a análise da expressão
gênica por amplificação do cDNA foram utilizadas sondas marcadas com FAM
(6-carboxy-fluorescein) adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays
(Applied Biosystems, EUA). Para esta análise dos genes Ager, Agtr1a, Agt,
Nfkb1, Msr1, Ccl2, Abca1, Abcg1, Olr1, Cybb, Tnf, Il1b e Il18 são desenhados
primers das junções exônicas destes genes a fim de evitar a amplificação de
DNA genômico. Como normalizador das reações, realizou-se ensaios com
quatro genes endógenos descritos na literatura, sendo gliceraldeído-3-fosfato
desidrogenase (GAPDH - Gapdh) e β-actina (Atcb) os genes mais estáveis para
aorta e macrófagos, respectivamente.
As reações de qRT-PCR foram realizadas com a utilização de solução
demoninada Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems, EUA), conforme
recomendações

do

fabricante,

no

equipamento

StepOnePlus

(Applied

Biosystems) e analisadas pelo programa StepOne Software 2.0 (Applied
Biosystems, EUA) que gera curvas logarítimicas dos sinais de fluorescência
emitidios durante a amplificação dos genes. O programa oferece o parâmetro
ciclo em que o sinal de fluorescência é significativo, denominado t threshold (Ct)
(Kubista et al., 2006; Bustin & Muller, 2005). Para cada amostra de cDNA, o Ct
de cada gene é registrado e comparado com o controle endógeno escolhido. Os
valores de expressão gênica foram calculados pela fórmula 2-∆∆Ct, no qual ∆Ct =
Ct gene alvo – Ct do controle endógeno, considerando-se a eficiência do ensaio
(90 a 110%) (Livak & Schmitgen, 2001).
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4.15 Análise estatística
As comparações estatísticas foram feitas pelo programa GraphPad Prism
4 (GraphPad Software, Inc. 2003), utilizando o teste ANOVA de um fator com
pós teste de Newman-Keuls para comparação entre os animais. Em todos os
casos, são consideradas significantes todas as situações nas quais o nível
descritivo de significância for inferior a 5 % (p< 0,05). A avaliação dos dados foi
feita com a utilização do programa GraphPad Prism (GraphPad Software Inc.,
EUA). Tabelas e figuras apresentam dados expressos como média ± EP.
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5. PROTOCOLO EXPERIMENTAL
In vivo:
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In vitro:
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6. RESULTADOS

Peso corporal, lípides plasmáticos (CT e TG), glicose e PAS foram
determinados em camundongos knockout para apo E com 12 semanas de idade
no início e término do protocolo experimental. Não houve diferença dos
parâmetros analisados entre os grupos no período basal. Ao final do tratamento,
os grupos que foram tratados com losartana apresentaram PAS menor quando
comparados aos respectivos grupos não tratados. Todavia, CT, TG, peso e
glicose não diferiram entre os grupos ao final do tratamento (tabela 1).

Tabela 1 - Peso corporal, perfil bioquímico e pressão arterial sistólica dos
camundongos apoE knockout tratados com albumina controle ou albumina-AGE,
na presença ou ausência de losartana, nos períodos basal e final.

C

C+LOS

AGE

AGE+LOS

Basal
Peso (g)

26 ± 0,5

25 ± 0,5

27 ± 0,5

26 ± 0,4

CT (mg/dL)

470 ± 13

496 ± 24

460 ± 19

506 ± 27

TG (mg/dL)

108 ± 6

106 ± 4

121 ± 12

123 ± 7

Glicose (mg/dL)

107 ± 3

97 ± 4

96 ± 5

100 ± 4

PAS (mmHg)

77 ± 2

76 ± 4

78 ± 4

77 ± 2

Final
Peso (g)

26 ± 2

26 ± 2

27 ± 2

26 ± 2

CT (mg/dL)

481 ± 84

417 ± 108

491 ± 98

518 ± 90

TG (mg/dL)

111 ± 8

115 ± 5

116 ± 10

133 ± 7

Glicose (mg/dL)

111 ± 23

102 ± 15

100 ± 16

111 ± 29

76 ± 3

73 ± 3*

77 ± 3

74 ± 4*

PAS (mmHg)
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O infiltrado de lípides na camada íntima/média do arco aórtico foi
determinado por coloração com Oil red-O. Conforme pode ser observado na
figura 3, os animais tratados com albumina-AGE apresentaram aumento de 5,3
vezes no infiltrado de lípides em comparação aqueles tratados com albumina-C.
O tratamento com losartana foi capaz de prevenir o acúmulo lipídico na aorta,
sendo semelhante aos dos animais que receberam albumina C.

Figura 3. Infiltrado lipídico no aorco aórtico de camundongos apo E KO
tratados com albumina-C, albumina C + LOS, albumina-AGE e albumina
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AGE + LOS. Secções do aorco aórtico foram realizadas, aderidas às lâminas
previamente tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO,
EUA) e submetidas à coloração por oil Red-O. Em A, imagens representativas
de cortes histológicos. INT = camada íntima; MED = camada média; ADV =
camada adventícia. As setas evidenciam a positividade da reação.

Em B,

representação gráfica da porcentagem do infiltrado lipídico no arco aórtico (%
área total). Os grupos foram comparados por ANOVA de um fator com pós-teste
de Newman Keuls (média ± EP). Aumento: 400 x.

A expressão de genes envolvidos no fluxo de lípides, resposta inflamatória
e de componentes do SRA em macrófagos foi quantificada por RT-PCR. Na
figura 4, observa-se que a expressão de mRNA de Ager (RAGE) e Tnf (TNF-α)
foi de 1,4 vezes e 2,4 vezes maior na artéria de camundongos tratados com
albumina-AGE em comparação à albumina-C, respectivamente. Para ambos os
genes, a elevação foi prevenida pela losartana. Não houve alteração na
expressão de Msr1 (MCP-1).
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Figura 4. Expressão de mRNA de Ager, Tnf e Msr1 no arco aórtico de
camundongos apoE KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS,
albumina-AGE e albumina AGE + LO, por qRT-PCR em tempo real. O cDNA
foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído do arco aórtico de camundongos
apoE knockout, tratados com 2 µg/mL de albumina controle ou glicada,
concomitante ou não ao tratamento com 100 mg/mL de losartana. Para
amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridaso formato TaqMan
Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm01134790_g1 (Ager), Mm00446214_m1 (Msr1) e Mm00443258_m1 (Tnf). O
gene Gapdh (Mm99999915_g1) foi escolhido como normalizador da reação de
PCR. Às sondas e ao cDNA, foi adicionada a solução Gene Expression Master
Mix (Applied Biosystem) e a reação de PCR em tempo real foi realizada no
aparelho SetOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems). Os valores
de expressão gênica foram calculados pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ΔCt = Ct gene
alvo – Ct do controle endógeno. Os grupos foram comparados por ANOVA de
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um fator com pós-teste de Newman Keuls (média ± EP). A) Ager, p < 0,05; B)
Tnf, p < 0,05; e C) Msr1, p > 0,05.
O tratamento com losartana não reduziu a expressão de Cybb (Nox2), a
qual foi induzida pela albumina-AGE (figura 5A). Em comparação aos animais
que receberam albumina-C, houve maior expressão do mRNA de Orl1 (LOX-1)
nos animais que receberam albumina-AGE (figura 5B). Isto foi prevenido pela
loartana (albumina-AGE + losartana). A losartana também reduziu a expressão
de Orl1 nos animais C+LOS em comparação ao grupo C. A expressão dos genes
que codificam os receptores Abca1 (ABCA-1) e Abcg1 (ABCG-1) não diferiu
entre os grupos (figuras 5C e 5D, respecitvamente).

Figura 5. Expressão de mRNA de Cybb, Orl1, Abca1 e Abcg1 no arco aórtico
de camundongos apoE KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS,
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albumina-AGE e albumina AGE + LOS, por qRT-PCR em tempo real. O cDNA
foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído do arco aórtico de camundongos
apoE knockout, tratados com 2 µg/mL de albumina controle ou glicada,
concomitante ou não ao tratamento com 100 mg/mL de losartana. Para
amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridaso formato TaqMan
Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm01287743_m1 (Cybb), Mm00454586_m1 (Orl1), Mm00442646_m1 (Abca1)
e Mm00437390_m1 (Abcg1). O gene Gapdh (Mm99999915_g1) foi escolhido
como normalizador da reação de PCR. Às sondas e ao cDNA, foi adicionada a
solução Gene Expression Master Mix (Applied Biosystem) e a reação de PCR
em tempo real foi realizada no aparelho SetOnePlus Real Time PCR System
(Applied Biosystems). Os valores de expressão gênica foram calculados pela
fórmula 2-ΔΔCt, no qual ΔCt = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Os grupos
foram comparados por ANOVA de um fator com pós-teste de Newman Keuls
(média ± EP). A) Cybb, p < 0,05; B) Orl1, p < 0,05; C) Abca1, p > 0,05; e D)
Abcg1, p > 0,05.
Não houve indução da expressão de mRNA de Agtr1a (receptor AT-1)
pela albumina-AGE. Por outro lado, a losartana reduziu o mRNA de Agtr1a em
ambos os grupos, albumina-C + losartana e albumina-AGE + losartana (figura
6A). A expressão do mRNA de Agt (angiotensinogênio) foi semelhante entre os
camundongos que receberam albumina-C e albumina-AGE (figura 6B).
Finalmente, o mRNA de Nfkb1 (NF-KB) foi semelhante entre todos os grupos
experimentais (figura 6C).
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Figura 6. Expressão de mRNA de Agtr1a, Agt e Nfkb no arco aórtico de
camundongos apoE KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS,
albumina-AGE e albumina AGE + LOS, por qRT-PCR em tempo real. O cDNA
foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído do arco aórtico de camundongos
apoE knockout, tratados com 2 µg/mL de albumina controle ou glicada,
concomitante ou não ao tratamento com 100 mg/mL de losartana. Para
amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridaso formato TaqMan
Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm01166161_m1 (Agtr1a), Mm00599662_m1 (Agt) e Mm00476361_m1 (Nfkb).
O gene Gapdh (Mm99999915_g1) foi escolhido como normalizador da reação
de PCR. Às sondas e ao cDNA, foi adicionada a solução Gene Expression
Master Mix (Applied Biosystem) e a reação de PCR em tempo real foi realizada
no aparelho SetOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems). Os
valores de expressão gênica foram calculados pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ΔCt =
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Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Os grupos foram comparados por
ANOVA de um fator com pós-teste de Newman Keuls (média ± EP). A) Agtr1a,
p < 0,01; B) Agt, p > 0,05; e C) Nfkb, p > 0,05.

A análise por imunofluorescência não apresentou diferença quanto ao
conteúdo de AT-1 na parede do vaso entre os grupos (figura 7).

Figura 7. Imunofluorescência para AT-1 no arco aórtico de camundongos
apo E KO tratados com
albumina-C, albumina C + LOS, albumina-AGE e albumina AGE + LOS.
Secções do arco aórtico aderidas às lâminas previamente tratadas com 3aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO, EUA) e submetidas a
imunofluorescência com anticorpo policlonal de coelho anti-AT-1, conforme a
sessão Materiais e métodos. Em A, imagens representativas da imunomarcação.
INT = camada íntima; MED = camada média; ADV = camada adventícia. As setas
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evidenciam a positividade da reação. Em B, representação gráfica da
porcentagem da imunomarcação dos grupos estudados. Os grupos foram
comparados por ANOVA de um fator com pós-teste de Newman Keuls (média ±
EP). Aumento: 400 x.
A quantificação de CML por imunofluorescência foi realizada nos cortes
do arco aórtico, considerando-se que a CML é o principal AGE formado em áreas
de lesão aterosclerótica. Observou-se aumento de 4,8 vezes no conteúdo de
CML nos animais tratados com albumina-AGE em compração aqueles tratados
com albumina-C (figura 8).

Figura 8. Imunofluorescência para CML no arco aórtico de camundongos
apo E KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS, albumina-AGE e
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albumina AGE + LOS. Secções do arco aórtico aderidas às lâminas
previamente tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO,
EUA) e submetidas a imunofluorescência com anticorpo policlonal de coelho
anti-CML, conforme a sessão Materiais e métodos. Em A, imagens
representativas da imunomarcação. INT = camada íntima; MED = camada
média; ADV = camada adventícia. As setas evidenciam a positividade da reação.
Em B, representação gráfica da porcentagem da imunomarcação dos grupos
estudados. Os grupos foram comparados por ANOVA de um fator com pós-teste
de Newman Keuls (média ± EP). Aumento: 400 x.

O receptor para produtos de glicação avançada (RAGE) e o marcador de
peroxidação lipídica, 4-hidroxinonenal (4-HNE) foram, respectivamente, 1,7 e 2,6
vezes maiores no grupo albumina-AGE em comparação ao grupo albumina-C
(figuras 9 e 10, respectivamente). Em todos os casos, observou-se efeito
benéfico da losartana, a qual preveniu a elevação destas proteínas no grupo
albumina-AGE + losartana, sendo similar ao grupo albumina-C + losartana.
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Figura 9. Imunofluorescência para RAGE no arco aórtico de camundongos
apo E KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS, albumina-AGE e
albumina AGE + LOS. Secções do arco aórtico aderidas às lâminas
previamente tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO,
EUA) e submetidas a imunofluorescência com anticorpo policlonal de coelho
anti-RAGE, conforme a sessão Materiais e métodos. Em A, imagens
representativas da imunomarcação INT = camada íntima; MED = camada média;
ADV = camada adventícia. As setas evidenciam a positividade da reação. Em B,
representação gráfica da porcentagem da imunomarcação dos grupos
estudados. Os grupos foram comparados por ANOVA de um fator com pós-teste
de Newman Keuls (média ± EP). Aumento: 400 x.
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Figura

10.

Imunofluorescência

para

4-HNE

no

arco

aórtico

de

camundongos apo E KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS,
albumina-AGE e albumina AGE + LOS. Secções do arco aórtico aderidas às
lâminas previamente tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis,
MO, EUA) e submetidas a imunofluorescência com anticorpo policlonal de coelho
anti-4-HNE, conforme a sessão Materiais e métodos. Em A, imagens
representativas da imunomarcação. INT = camada íntima; MED = camada
média; ADV = camada adventícia. A seta evidenciam a positividade da reação.
Em B, representação gráfica da porcentagem da imunomarcação dos grupos
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estudados. Os grupos foram comparados por ANOVA de um fator com pós-teste
de Newman Keuls (média ± EP). Aumento: 400 x.

Coloração com hematoxilina-eosina foi realizada com a finalidade de se
observar a composição celular da vasculatura em todos os grupos
experimentais. Neste ensaio, observou-se marcação positiva de células da
musculatura lisa do vaso e fibroblastos. Além disso, notou-se alterações
morfológicas das fibras elásticas no grupo AGE, ao passo que o tratamento com
losartana impediu a elastólise das mesmas, sendo morfologicamente
semelhante aos grupos C e C + LOS (figura 11).

Figura 11. Imagens representativas de cortes histológicos do arco aórtico
de camundongos apoE KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS,
albumina-AGE e albumina AGE + LOS, corados por hematoxilina-eosina.
Secções do arco aórtico aderidas às lâminas previamente tratadas com 3aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO, EUA) e submetidas a com
hematoxilina-eosina, conforme a sessão Materiais e métodos. INT = camada
íntima; MED = camada média; ADV = camada adventícia. Nota-se a intensa
elastólise presente no grupo AGE em relação aos grupos C e C + LOS, que
apresentam disposição normal das fibras elásticas ao longo da parede da artéria.
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Em AGE + LOS, observa-se diminuição da elastólise, sendo similar aos grupos
C e C + LOS. Aumento: 400 x.

A análise de marcação de imunohistoquímica para CD-68 encontra-se
evidenciada na figura 12. Apenas uma tênue marcação para CD-68 foi
evidenciada na parede do vaso. Em todos os grupos experimentais houve
ausência de imunomarcação para este receptor na camada íntima–média do
aorco aórtico.

Figura 12. Imagens representativas de cortes histológicos do arco aórtico
de camundongos apoE KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS,
albumina-AGE e albumina AGE + LOS, marcados para CD-68 por
histoquímica. Secções do arco aórtico aderidas às lâminas previamente
tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO, EUA) e
submetidas a histoquímica para CD-68, conforme a sessão Materiais e métodos.
INT = camada íntima; MED = camada média; ADV = camada adventícia. A seta
evidencia a positividade da reação. A expressão para CD-68 aparece negativa
nos grupos C, C + LOS e AGE + LOS, enquanto no grupo AGE observa-se uma
expressão tênue neste grupo. Aumento: 400 x.
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A análise da expressão gênica de Il1b e Il18, marcadores de ativação do
inflamasoma NLRP3, não apresentou diferenças entre os grupos (figura 13A e
13B, respectivamente).

Figura 13. Expressão de mRNA de Il1b e Il18 no arco aórtico de
camundongos apoE KO tratados com albumina-C, albumina C + LOS,
albumina-AGE e albumina AGE + LOS, por qRT-PCR em tempo real. O cDNA
foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído do arco aórtico de camundongos
apoE knockout, tratados com 2 µg/mL de albumina controle ou glicada,
concomitante ou não ao tratamento com 100 mg/mL de losartana. Para
amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato TaqMan
Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm00434228_m1(Il1b)

e

Mm00434225_m1

(Il18).

O

gene

Gapdh

(Mm99999915_g1) foi escolhido como normalizador da reação de PCR. Às
sondas e ao cDNA, foi adicionada a solução Gene Expression Master Mix
(Applied Biosystem) e a reação de PCR em tempo real foi realizada no aparelho
SetOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems). Os valores de
expressão gênica foram calculados pela fórmula 2 -ΔΔCt, no qual ΔCt = Ct gene
alvo – Ct do controle endógeno. Os grupos foram comparados por ANOVA de
um fator com pós-teste de Newman Keuls (média ± EP).
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Macrófagos isolados da cavidade peritoneal de camundongos knockout
para apoE não tratados, foram incubados com sobrecarga de colesterol e
tratados por diferentes intervalos de tempo com albumina-C ou albumina-AGE
na ausência ou presença de losartana (1 µM). Nas 24 h seguintes foram
expostos a 1 µg/mL de lipopolissacarídeo bacteriano. Após 72 h de tratamento,
a albumina-AGE aumentou a expressão de mRNA de genes envolvidos com a
ativação de inflamassoma NLRP-3, Il1b (IL-1B) e Il18 (IL-18) em comparação à
albumina-C (figura 13). Isto não foi prevenido pela losartana.

Figura 14. Expressão de mRNA de Il1b e Il18 em macrófagos
peritoneais de camundongos apoE KO tratados com albumina-C, albumina
C + LOS, albumina-AGE e albumina AGE + LOS, por qRT-PCR em tempo
real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de macrófagos da
cavidade peritoneal de camundongos apoE knockout, tratados com 2 µg/mL de
albumina controle ou glicada, concomitante ou não ao tratamento com 1 µM de
losartana. Para amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no
formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas
pelo código Mm00434228_m1(Il1b) e Mm00434225_m1 (Il18). O gene Actb
(Mm00607939_s1) foi escolhido como normalizador da reação de PCR. Às
sondas e ao cDNA, foi adicionada a solução Gene Expression Master Mix
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(Applied Biosystem) e a reação de PCR em tempo real foi realizada no aparelho
SetOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems). Os valores de
expressão gênica foram calculados pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ΔCt = Ct gene
alvo – Ct do controle endógeno. Os grupos foram comparados por ANOVA de
um fator com pós-teste de Newman Keuls (média ± EP). A) Il1b p > 0,05; B) Il18
p > 0,05.

O tratamento com albumina AGE induziu secreção de IL-6 maior do que
o grupo C e o grupo AGE + LOS (p < 0,05). O tratamento com losartana impediu
a secreção de IL-6, sendo semelhante ao grupo C + LOS.

Figura 15. Secreção de IL-6 por macrófagos isolados da cavidade
peritoneal de camundongos apoE KO tratados com albumina-C, albumina
C + LOS, albumina-AGE e albumina AGE + LOS, por ELISA. Macrófagos da
cavidade peritoneal foram isolados e incubados em placas de cultura com 2
μm/mL de albumina-C ou albumina-AGE, concomitante ou não ao tratamento de
1 μM de losartana, durante 72 h. Posteriormente, foi adicionado 1 μg/mL de LPS
de Escherichia coli por 24 horas. O meio celular onde as células foram cultivadas
foi coletado ao final do experimento para determinação da secreção celular de
IL-6 através do método ELISA. Os grupos foram comparados por ANOVA de um
fator com pós-teste de Newman Keuls (média ± EP).
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7. DISCUSSÃO
A associação independente entre produtos de glicação avançada e o
desenvolvimento da doença marcovascular aterosclerótica se dá, em parte,
pelo prejuízo no metabolismo de lípides e lipoproteínas. Os AGE impedem a
metabolização de lípides no plasma e seu reconhecimento por receptores
celulares (Barlovic et al., 2011). Além disso, induzem a geração intracelular de
espécies reativas de oxigênio e propagam o insulto inflamatório, associados ao
acúmulo de colesterol em macrófagos da íntima arterial (Folli et al., 2011).
O papel dos AGE na alteração da homeostase celular de lípides tem sido
bem caracterizado em modelos experimentais animais e em humanos (Hanssen
et al., 2015; Del Turco & Basta, 2012; Ahmed et al., 2009). A albumina modificada
por glicação - principal proteína modificada no compartimento plasmático por
glicação - prediz o espessamento vascular e risco de doença aterosclerótica
(Furusyo et al., 2013), além da gravidade e extensão angiográfica da doença
coronariana em pacientes com diabete melito do tipo 2 (Lu et al., 2009).
No entanto, não é conhecido se os AGE, por si, induzem aterogênese in
vivo, independentemente da presença de outras alterações bioquímicas do
diabete melito ou de condições de estresse carbonila. No presente estudo,
avaliamos o papel do tratamento crônico de albumina-AGE, em modelo animal
de dislipidemia grave (camundongo knockout para apoE), sobre o infiltrado de
lípides no arco aórtico e a expressão de genes e conteúdo de proteínas
vinculadas ao eixo AGE/RAGE, ANGII/AT-1, mediadores inflamatórios e
oxidativos.
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O tratamento com albumina-AGE acelerou o infiltrado de lípides na região
íntima-média do arco aórtico em comparação aos animais que receberam
albumina-C (figura 3). Isto ocorreu mesmo na ausência de variação na
concentração plasmática de lípides e glicose (tabela 1).
Animais dislipidêmicos apresentam aumento de estresse oxidativo
plasmático e tecidual e, em decorrência, maior geração de carboximetil-lisina em
áreas de lesão aterosclerótica, independentemente da presença de diabete
melito (Palinsky et al., 2005). Em nosso modelo experimental, a albumina-AGE
aumentou a marcação imuno-histoquímica para CML na íntima-média arterial
(figura 10). Neste sentido, não é sabido o grau de infiltração de albumina-AGE
na íntima arterial e se a CML nesta região é consequência direta da albumina
modificada. Por outro lado, a CML pode ser também resultado de sua síntese de
novo a partir do estresse oxidativo local gerado.
O aumento de CML foi acompanhado pelo maior conteúdo proteico do
RAGE (figura 9) e de seu mRNA (figura 4) na parede arterial. Por meio de sua
ligação ao RAGE, a CML favorece a gênese de estresse oxidativo e inflamatório.
De fato, observou-se maior marcação para 4-HNE, marcador de peroxidação
lipídica (figura 10). Este achado evidencia maior insulto oxiativo na íntima arterial,
o qual propicia a modificação oxidativa de LDL e sua captação por macrófagos
por intermédio de receptores scavenger. Este evento é crucial nas etapas inciais
da aterogênese e predispõe à formação de células espumosas.
As análises de imuno-histoquímica para CD-68 evidenciaram marcação
tênue no grupo tratado com albumina-AGE (figura 12), o que foi reiterado pela
análise morfológica da artéria por coloração com HE, a qual revelou ausência de
infiltrado significativo de macrófagos na íntima-média da aorta (figura 11).
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Interessantemente, a coloração por HE revelou elastálise das fibras elásticas do
vaso no grupo tratado com albumina-AGE. Todavia, a losartana foi capaz de
impedir essa alteração morfológica. Estudos futuros serão necessários para
compreensão dessas alterações na parede do vaso.
Observou-se ainda, maior expressão do mRNA de Orl1. O LOX-1 é um
receptor específico para LDL oxidada e sua atividade vincula-se à maior
progressão da aterosclerose (Sawamura et al., 2015). A ativação de receptores
scavenger e de RAGE, invariavelmente, propiciam a geração de ROS por meio
do sistema NADPH oxidase (Ott et al., 2014). Há evidências na literatura de que
os AGE, além de aumentarem o estresse oxidativo e se ligarem a LOX-1,
modulam positivamente a expressão deste receptor (Jono et al., 2002). Isso foi
corroborado neste estudo, com o aumento da peroxidação lipídica através da
marcação por 4-HNE (figura 10) e da expressão do mRNA de LOX-1 (figura 9B)
nos camundongos tratados com albumina-AGE.
Maior expressão de mRNA de (NOx2), a isoforma de NADPH oxidase
mais encontrada no leito vascular, foi induzida pela albumina-AGE (figura 9A). A
combinação

de

alterações

celulares

como

metabolismo

mitocondrial

prejudicado, ativação de NADPH e hiperlipidemia contribuem para o aumento do
estresse oxidativo (Tan et al., 2002; Inoguchi et al., 2000). A atividade de Nox2
na parede endotelial, contribui para produção de ânion superóxido e diminuição
do sequestro de NO, o que favorece a geração de ROS e se correlaciona com a
progressão da aterosclerose. Esse cenário é potencializado na presença de
AGE, LDL oxidada e consequente ativação de RAGE e LOX-1. Em células
epiteliais de córnea, obervou-se que os AGE são capazes de fosforilar a
subunidade p47phox de Nox2 (Shi et al., 2013), reduzir a atividade da NOS
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endotelial (Baumann, 2012), enquanto eleva a produção de endotelina 1
(Quehenberger et al., 2000). Além disso, os AGE sequestram NO (Bucala et al.,
1991), o que prejudica a resposta vasodilatadora (Yamagishi et al., 2012),
contribuindo para o insulto oxidativo. De forma semelhante, a LDL oxidada
promove estresse oxidativo na parede do vaso por meio de uma maior atividade
desta oxidase (Galle et al., 2003; Heinloth et al., 2000; Galle et al., 1999)
Por meio da ativação de Nox2, sinalizações de vias pró-apoptóticas e
alteração do equilíbrio oxidativo associam-se o aumento do estresse do RE, que
tem sido considerado de importante relevância quanto às consequências de
alterações fisiopatológicas relacionadas ao balanço redox (Laurindo et al., 2014).
Em macrófagos, a indução do estresse do RE por meio de 7-cetocoletesterol
induziu apoptose e aumento oxidativo (Li et al., 2010).
Estudos prévios evidenciaram que a albumina-AGE, em macrófagos,
reduz a remoção de colesterol celular, mediada por apoA-1 e HDL (MachadoLima et al., 2013), o que eleva a concentração intracelular de esteróis totais e,
particularmente, de 7-cetocolesterol, derivado oxigenado do colesterol altamente
citotóxico (Iborra et al., 2011). A albumina-AGE aumenta a geração de ROS via
sistema NADPH oxidase e mitocondrial. A utilização de aminoguanidina composto antioxidante e inibidor da formação e AGE - reduziu em 45% a geração
de ROS em macrófagos tratados com albumina-AGE, o que corrigiu o efluxo de
colesterol celular, mediado pela apoA-1 via receptor ABCA-1 (De Souza Pinto et
al., 2012).
Na artéria de animais tratados com albumina-AGE observou-se maior
expressão gênica de Tnf (TNF-α), o que vai ao encontro da maior expressão de
Ager (figura 4). A presença de TNF-α está associada a maior produção de ROS
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proveniente da ativação de Nox2 em células endoteliais (Brandes et al., 2014).
As ROS são apontadas como importantes mediadoras das respostas celulares
causadas por TNF-α (Chen et al., 2008).
As vias de sinalização geradas a partir da ativação de receptores do tipo
toll-like 4 (TLR4), presentes na membrana de células endoteliais, ativam Nox2
(Menden et al., 2013), podendo sua atividade ser aumentada devido à resposta
de inflamassomas (Brandes et al., 2014). Modelos animais suscetíveis à
aterosclerose apresentam células espumosas com presença de inflamassomas
do tipo NLRP3, o que reforça o papel do sistema imunológico no
desenvolvimento da aterosclerose (Duewell et al., 2010). A ativação de citocinas
inflamatórias como IL-1β e IL-18 é independentemente regulada pelo
inflamassoma tipo NLRP3 e, juntamente com o acúmulo de colesterol na parede
arterial, leva à progressão da aterogênese (Harijith et al., 2014). Cristais de
colesterol presentes em lesões ateroscleróticas mostraram-se potentes
ativadores de NLRP3 (Harijith et al., 2014; Duewell et al., 2010)
A associação entre ROS e a ativadores de NLRP3 tem sido objetivo de
investigação em diversos estudos, apontando evidências de que o estresse
oxidativo e a atividade de caspase-1 mediada por ATP dependente de ROS são
derivados da ativação de Nox e ativadores de NLRP3 (Hua et al., 2013; Riteau
et al., 2012; Bauernfeind et al., 2011; Cruz et al., 2007), contribuindo para o perfil
inflamatório.
A análise dos genes que transcrevem IL-1β e IL-18 no arco aórtico dos
animais não apresentou diferenças (figura 13A e B). Isso pode ser explicado de
forma temporal, possivelmente pelo estágio precoce da aterogênese, uma vez
que o ensaio in vitro com macrófagos isolados da cavidade peritoneal de
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camundongos apoE knockout demonstrou que o tratamento com albumina
glicada aumenta a transcrição dos genes relacionados a NLRP3 (figura 13C e
D) e consequente aumento da secreção de IL-6 para o meio de cultura em
comparação ao tratamento com albumina-C (figura 14). Interessante mencionar,
que estudos têm buscado um melhor entendimento a respeito da participação de
NLRP3 sobre o desenvolvimento da aterosclerose em modelos animais. Menu e
colaboradores (2011) demonstraram, utilizando matrizes apoE knockout
intercruzadas com modelos de ablação de NLRP3, caspase 1, ou de ASC, que
parece não haver uma participação importante do inflamassoma NLRP3 na
aterogênese neste modelo animal. Todavia, em camundongos apoE knockout
alimentados com dieta rica em gordura, o silenciamento do gene que codifica
NLRP3 resultou em estabilidade da placa, previniu a progressão da
aterosclerose e a indução de citocinas inflamatórias (Zheng et al.,2014). Estudos
seguintes são necessários para observarem a correlação entre NLRP3 e
aterogênese e sua progressão em modelos animais e humanos, uma vez que o
mecanismo pelo qual a ativação de NLRP3 e componenentes ativados por sua
via de sinalização na imunidade inata endotelial não são totalmente
compreendidos devido a escassez de modelos de ablação genética específicos
para células endoteliais ou de superexpressão de moléculas cruciais para as vias
de sinalização da resposta imunológica inata (Chen et al., 2014).
Nas incubações realizadas in vitro com macrófagos expostos à albumina
AGE e lipopolissacarídeos observou-se a maior secreção de IL-6, confirmando
o insulto inflamatório promovido pela albumina-AGE (figura 14). Okuda e
colaboradores (2012) demonstaram que a albumina-AGE sensibiliza macrófagos
ao estímulo inflamatório mediado por lipopolissacarídeos e calgranulina, o que
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favorece a secreção de várias citocinas inflamatórias e o prejuízo no conteúdo
de ABCA-1 e efluxo de colesterol celular.
Não foram observadas alterações na expressão de mRNA de Nfkb na
aorta dos animais tratados com albumina-AGE em comparação à albumina-C
(figura 6C). Este achado é surpreendente, uma vez que o NF-KB é apontado
como elo na sinalização de vários receptores scavenger, RAGE e toll-like
receptors, os quais convergem para a transcrição de genes inflamatórios
(Manigrasso etr al., 2014; Hayden & Ghosh, 2012; Patel & Santani, 2009).
Entretanto, a determinação do mRNA de Nfkb pode não refletir sua atividade
transcricional no núcleo celular (Bierhaus et al., 2001).
O acúmulo intracelular de colesterol, estresse oxidativo e inflamatório,
promovidos

pela

albumina-AGE

vinculam-se

ao

estresse

do

retículo

endoplasmático. A resposta do RE frente ao mal enovelamento de proteínas,
ocorre por meio de uma gama complexa de sinalização denominada resposta à
proteínas mal enoveladas que envolve a atividades de chaperonas especificas
do RE. Estudos evidenciam que diversos tipos de Noxs atuam em conjunto com
RE nas respostas ao estresse e que chaperonas como a proteína dissulfeto
isomerase, estão envolvidas na regulação dessas oxidases (Laurindo et al.,
2014). Castilho e colaboradores (2012) demonstraram que a albumina-AGE
aumenta de maneira tempo-dependente a expressão de proteínas marcadoras
do estresse de retículo (chaperonas Grp78 e 94, calreticulina e proteína
dissulfeto isomerase) e da via adaptativa a proteínas mal enoveladas (EIF2α e
ATF6). O uso de chaperona química, ácido-4-fenilbutírico, que reduz o estresse
do retículo, foi capaz de restaurar o conteúdo de ABCA-1 e o transporte reverso
de colesterol de macrófagos, os quais foram diminuídos pela albumina-AGE. No
61

presente estudo, entretanto, não foram observadas alterações na expressão dos
genes que codificam para os receptores de HDL, ABCA-1 e ABCG-1 (figuras 5C
e D). Neste aspecto, convém ressaltar que o conteúdo proteico destes
transportadores não foi determinado, o que impede conclusões sobre suas
concentrações no leito arterial.
O conteúdo de ABCA-1 é, principalmente, regulado por sua degração póstraducional, nos sistemas proteasomal, lisossomal e pela ação de calpaínas de
superfície. Resultados recentes de Iborrra e colaboradores (2015) evidenciaram
que a albumina-AGE aumenta a degradação proteasomal de ABCA-1 em
macrófagos, em comparação à albumina-C.
A ablação gênica ou o bloqueio imunológico de RAGE reduz a
aterosclerose, a formação de neoíntima e a geração de ANGII por rotas
alternativas (Koka et al. 2008; Soro-Paavonen et al., 2008). Camundongos
knockout

para

apoE

urêmicos,

tratados

com

anticorpo

anti-RAGE,

independentemente de alteração na concentração de lípides plasmáticos,
apresentaram redução da aterosclerose (Bro et al., 2008). Estudos recentes de
Machado-Lima e colaboradores (2015) evidenciaram que o RAGE medeia os
efeitos deletérios da albumina-AGE sobre a homeostase lipídica em
macrófagos. Macrófagos obtidos de camundongos knockout para RAGE ou
tratados com RNA de interferência para RAGE, não apresentam redução no
conteúdo de ABCA-1 e efluxo de colesterol quando incubados com albuminaAGE.
Os achados do presente estudo revelam uma íntima conexão entre todos
os eventos observados. Em outras palavras, o estresse oxidativo pode favorecer
a geração de AGE, mas também é consequente da sinalização destes
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compostos via RAGE, o que exacerba a resposta oxidativa e inflamatória,
potencializando o acúmulo de lípides na íntima-média arterial. A administração
de albumina-AGE em camundongos knockout para apo E não alterou a
concentração plasmática de lípides e glicose, excluindo a ação destes fatores
sobre a gênese da aterosclerose (tabela 1). No entanto, não foram avaliadas
alterações

tecido-específicas

que

poderiam

contribuir

para

o

risco

cardiovascular, como fígado e tecido adiposo. Neste sentido, estudo em
andamento em nosso grupo tem evidenciado que, em ratos Wistar, o tratamento
crônico com albumina-AGE, por 3 meses, aumenta a secreção de citocinas
inflamatórias pelo tecido adiposo periepididimal e induz o acúmulo de triglicérides
no fígado. Já foi demonstrado que a albumina- AGE altera a citoarquitetura e a
função das ilhotas pancreáticas (Costal et al., 2013), aumenta a inflamação e
fibrose hepática (Cai et al., 2014) e, perifericamente prejudica a sensibilidade
insulínica (Uribarri et al., 2011). Sendo assim, as ações da albumina-AGE in vivo
podem ser múltiplas, com reflexo na maior taxa de desenvolvimento de
aterosclerose.
A superexpressão do SRA também contribui para a fisiopatologia de
eventos cardiovasculares (van Thiel et al., 2015; Montezano et al., 2014). A
hipertensão arterial é fator de risco clássico para doença cardiovascular e
agravamento do diabete melito. O bloqueio do receptor AT-1 por meio de
antagonistas hipotensores tem sido utilizado há longa data, objetivando-se não
só a redução da pressão arterial, mas também uma melhora no funcionamento
cardiovascular e no perfil metabólico de pacientes diabéticos e com nefropatia
(Miyajima et al., 2015; Moan et al., 1996). A participação do sistema reninaangiotensina nas patologias associadas ao diabetes em humanos é embasada
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pela diminuição de incidência em complicações diabéticas, além de efeitos
renoprotetores através da utilização de bloqueadores do receptor AT-1 (Cooper,
2004). Modelos animais de DM1 e DM2 tratados com bloqueadores de AT-1
apresentaram redução de incidências cardiovasculares (Senador et al., 2009;
Amazonas et al., 2006; Hsieh et al., 2005).
A expressão de componentes do SRA não foi alterada pela albuminaAGE, o que contraria nossa hipótese inicial de exacerbação do potencial
oxidativo e inflamatório pela transativação de Agtr1a e Agt pela albumina-AGE
(figuras 6A e B). Por outro lado, foram observados efeitos favoráveis com o
bloqueio do receptor AT-1 pela losartana, a qual preveniu a infiltração de lípides
na parede do aorco aórtico dos animais tratados com albumina-AGE de forma
semelhante ao dos animais tratados com albumina-C + losartana (figura 7).
A pressão arterial foi reduzida pela losartana nos grupos C e AGE (tabela
1), o que é invariavelmente observado na literatura em modelos animais em uso
deste ou outros bloqueadores de AT-1 em concentrações semelhantes (Tiyerili
et al., 2012; Tomono et al., 2008; Ihara et al., 2007; Zhu et al., 2007; Candido et
al., 2004). Entretanto, a ação benéfica da losartana foi independente de seu
efeito sobre a redução da pressão arterial, uma vez que seu efeito foi semelhante
nos grupos que receberam albumina-C e albumina-AGE. Isto tem sido
evidenciado em estudos que mostram efeito da losartana na prevenção da
doença cardiovascular, também aparte de sua ação hipotensora (Zhang et al.,
2014; Zhu et al., 2007). Xu e colaboradores (2013) evidenciaram que a losartana
reduziu a área de lesão aterosclerótica em coelhos hipercolesterolêmicos,
independentemente de variação nos lípides plasmáticos, porém relacionado à
diminuição da concentração sérica de IL-6 e proteína C reativa. Resultados
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semelhantes foram observados no presente estudo, onde se evidenciou redução
da expressão gênica de Ager e Tnf na aorta dos animais AGE+LOS em
comparação ao grupo não tratado (figura 4A e B).
Resultados da qRT-PCR para AT-1 indicam que a losartana reduziu a
expressão do mRNA deste receptor no modelo experimental utilizado neste
estudo (figura 6A). Todavia, ainda isto não é refletido sobre a expressão
proteica de AT-1 na parede arterial (figura 7), diferentemente aos dados da
literatura em que a expressão do gene deste receptor é aumentada nas células
do leito vascular, tanto em camundongos quanto em humanos (Wassmann et
al., 2004). Em acordo com o mRNA de AT-1, não foi observada alteração da
expressão de angiotensinogênio (figura 6B), componente da via clássica de
produção de angiotensina II.
Frente ao exposto, o aumento do infiltrado de lípides observado nos
animais do grupo tratado com albumina-AGE não se relaciona com ativação
local de componentes do SRA, mas com a indução de estresse oxidativo e
inflamatório causados pelos AGE. Os efeitos da losartana sobre a redução do
mRNA e da proteína de RAGE, assim como consequente redução do conteúdo
de AGE na íntima-média arterial são acompanhados pela prevenção da
resposta inflamatória e peroxidação lipídica. Além disso, é possível que a
losartana module direta ou indiretamente a expressão de outros receptores,
como AT-2 e Mas, ECA-2 ou a concentração de angioensina II, que não foram
avaliados na presente investigação .
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8. CONCLUSÃO

Os dados obtidos neste estudo demonstram que a albumina modificada
por glicação avançada, independentemente da presença de diabete melito,
alterações nos lípides plasmáticos, pressão arterial e ativação do sistema
renina-angiotensina local, favorece o infiltrado de lípides na parede do aorco
aórtico de camundongos dislipidêmicos, o que se vincula ao aumento do
estresse oxidativo e inflamatório. Estes eventos podem ser contrapostos pelo
bloqueio do receptor AT-1 com losartana.
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