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RESUMO 

 

Ferreira GS.  Treinamento físico aeróbio altera seletivamente a 

concentração e o metabolismo arterial de óxidos de colesterol e reduz 

colesterol na aorta de camundongos dislipidêmicos [dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Os óxidos de colesterol modulam o desenvolvimento da aterosclerose por 

mediarem a síntese, captação e exportação de colesterol, além de inflamação 

e citotoxicidade na parede arterial. O exercício físico regular previne e regride a 

lesão aterosclerótica, por melhorar o perfil lipídico, transporte reverso de 

colesterol e defesas antioxidantes. A proteína cinase ativada por AMP (AMPK) 

é um importante mediador dos efeitos metabólicos do exercício físico. Em 

macrófagos, sua ativação vincula-se ao aumento no efluxo de colesterol e 

diminuição na captação de LDL. Entretanto, não está claro se o treinamento 

físico modula as concentrações de óxidos de colesterol, refletindo seu benefício 

sobre a prevenção da aterosclerose, e se esses efeitos podem ser mediados 

pela AMPK. O objetivo do presente estudo foi avaliar, em camundongos 

dislipidêmicos, o papel de 6 semanas de treinamento físico aeróbio sobre: o 

infiltrado de colesterol arterial e a distribuição de óxidos de colesterol no arco 

aórtico e no plasma; a expressão gênica de proteínas envolvidas na 

metabolização de óxidos de colesterol na parede arterial; e o efeito da ativação 

da AMPK em macrófagos, in vitro, sobre a concentração dos óxidos de 

colesterol e expressão de genes envolvidos na metabolização de óxidos de 

colesterol. Para tanto, camundongos machos knockout para apolipoproteína E, 

com 16 semanas de idade, alimentados com dieta padrão, foram incluídos no 

estudo. O treinamento físico foi realizado em esteira, 15 m/min, por 60 min, 5 

dias/semana, durante 6 semanas. Lípides plasmáticos e glicose foram 

determinados por ensaio enzimático e glicosímetro, respectivamente, antes e 

após o treinamento físico. Colesterol arterial e óxidos de colesterol foram 

avaliados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. A 

expressão de genes envolvidos no metabolismo de lípides foi avaliada RT-

qPCR. Os resultados foram comparados por ANOVA de um fator com pós-teste 



 
 

 
 

de Newman-Keuls ou teste t de Student. Peso corporal, colesterol total, TG, 

HDL-c, glicose e óxidos de colesterol no plasma foram semelhantes entre os 

grupos. O treinamento físico aumentou a concentração de 7β-OH C (70%) e 

reduziu a de colesterol (32%) na aorta. Além disso, o exercício físico aumentou 

a expressão gênica da Cyp27a1 (54%), Cd36 (75%), Cat (70%), Prkaa1 

(AMPKα1) (40%) e Prkaa2 (AMPKα2) (51%) e reduziu Abcg1 (31%), Olr1 

(LOX-1) (65%), Cyp7b1 (35%) e Ch25h (48%). Nenhuma alteração foi 

observada na expressão de Abca1, Nr1h3 (LXRα) e Nr1h2 (LXRβ). Nos 

macrófagos, a ativação da AMPK por AICAR, reduziu o conteúdo de 7α-OH C 

após estimulo com HDL2. O tratamento com AICAR aumentou a expressão 

gênica de Abca1 (52%) e Cd36 (220%) e diminuiu Prkaa1 (19%) e Cyp27a1 

(47%), e não alterou Abcg1, Nr1h3 e Nr1h2. Em conclusão, em camundongos 

dislipidêmicos, o treinamento físico aeróbio, por 6 semanas, aumentou a 

concentração de 7 β -OH C, o que se vincula à maior expressão de Cd36 no 

arco aórtico. A rápida difusão de óxidos de colesterol, como via complementar 

ao transporte reverso de colesterol, pode também ser favorecida pelo aumento 

e redução, respectivamente, na expressão de Cyp27a1 e Cyp7b1, favorecendo 

maior liberação de 27-OH C das células. Juntamente com suas ações diretas 

que beneficiam o transporte reverso de colesterol, previamente descritas o 

treinamento físico diminui a concentração de colesterol na parede arterial, 

prevenindo a aterosclerose. Baseado nos ensaios in vitro a ativação da AMPK 

não parece contribuir para o aumento das concentrações de óxidos de 

colesterol após treinamento físico. 

 Descritores: 1. Aterosclerose; 2. AMPK; 3. Dislipidemia; 4. Efluxo de 

colesterol; 5. Exercício físico aeróbio; 4. Óxidos de colesterol.  

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Ferreira GS. Aerobic exercise training selectively changes oxysterol levels 

and metabolism reducing cholesterol accumulation in the aorta of 

dyslipidemic mice [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2017. 

 

Oxysterols modulate the development of atherosclerosis by mediating 

cholesterol synthesis, uptake and exportation as well as inflammation and 

cytotoxicity in the arterial wall. Regular physical exercise prevents and 

regresses atherosclerosis by improving lipid metabolism, reverse cholesterol 

transport and antioxidant defenses. AMP-activated protein kinase (AMPK) plays 

an important role in the beneficial metabolic adaptations of physical exercise. In 

macrophages, its activation is related to the enhancement in cholesterol efflux 

and reduction in LDL uptake. However, it is not clear whether exercise training 

benefits in atherosclerosis is mediated by its action in oxysterols concentrations, 

and whether this can be modulated by AMPK. The aim of this study was to 

evaluate the role of a 6-week aerobic exercise training program in dyslipidemic 

mice in the arterial and plasma accumulation of cholesterol and oxysterols 

subspecies; expression of genes related to oxysterols metabolisms in the aortic 

arch, and the effect of AMPK activation in macrophage on the concentration of 

oxysterols and expression of genes linked to oxysterols metabolism. Sixteen-

week-old male apoE knockout mice fed a chow diet were included in the 

protocol. Animals were trained in a treadmill running, 15 m/min, 60 min, 5 

days/week, during 6 weeks. Plasma lipids and glucose were determined by 

enzymatic techniques and glycosometer, respectively. Cholesterol in aortic arch 

and oxysterols were measured by gas chromatography/mass spectrometer. The 

expression of genes involved in lipid metabolism was determined by RT-qPCR. 

Results (mean ± SD) were compared by one-way ANOVA with Newman–Keuls 

posttest or Student’s t-test. Body weight and plasma total cholesterol, TG, HDL-

c, glucose, and oxysterols were similar among groups. The exercise training 

enhanced 7β-hydroxycholesterol (70%) and reduced cholesterol (32%) in the 



 
 

 
 

aortic arch. In addition, exercise increased Cyp27a1 (54%), Cd36 (75%), cat 

(70%), Prkaa1 (AMPKα1) (40%) and Prkaa2 (AMPKα2) (51%) mRNA. No 

changes were observed in the expression of Abca1, Nr1h3 (LXRα) and Nr1h2 

(LXRβ). In macrophages, the activation of AMPK by AICAR, reduced 7α-

hydroxycholesterol level after stimulation by HDL2. Treatment with AICAR 

increased Abca1 (52%) and Cd36 (220%), decreased Prkaa1 (19%) e Cyp27a1 

(47%), and did not change Abcg1, Nr1h3 e Nr1h2. In conclusion, in dyslipidemic 

mice aerobic exercise training increases the nonenzymatic-driven oxysterol, 7β-

hydroxycholesterol, which is related to the enhanced expression of Cd36. The 

rapid diffusion of oxysterols, as a complementary pathway for the reverse 

cholesterol transport, may also be favored by the increase and reduction of 

Cyp27a1 and Cyp7b1 expressions, respectively, which in turns favors 27-OH C 

desorption from cells. Together with its direct role in improving reverse 

cholesterol transport as previously reported, aerobic exercise training 

diminishes cholesterol accumulation in the arterial wall preventing 

atherosclerosis. Based on in vitro assays, the AMPK activation does not seem 

to contribute to the effect of exercise in increasing oxysterols. 

Key words: 1. Aerobic exercise training; 2. AMPK; 3. Atherosclerosis; 4. 

Cholesterol efflux; 5. Dyslipidemia; 6. Oxysterol.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aterosclerose e óxidos de colesterol 

 

As doenças cardiovasculares, representadas principalmente pela doença 

aterosclerótica, contribuem como a principal causa de morte no mundo, sendo 

responsáveis por, aproximadamente, um terço de todos os óbitos (GBD 

2015 Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016). 

A aterosclerose é uma doença complexa e progressiva, iniciada pelo 

acúmulo de lípides na íntima arterial. Sua gênese ocorre na infância e seu 

desenvolvimento é mais acentuado na presença de fatores de risco, como: 

dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensão arterial, tabagismo, sexo 

masculino, idade e história familiar de doença cardiovascular. Contribuem, 

ainda, fatores de risco secundários, como obesidade, sedentarismo e fatores 

psicossociais.  

Diversos estudos populacionais, sendo o mais clássico o estudo de 

Framinghan (Gordon et al., 1977; Mahmood et al., 2014), demonstram 

associação positiva entre hipercolesterolemia, caracterizada pela elevação do 

colesterol na lipoproteína de densidade baixa (LDL-c), e desenvolvimento da 

placa aterosclerótica. Somam-se ainda estudos de intervenção, na prevenção 

primária e secundária, que ao reduzirem os valores de LDL-c, evidenciaram 

diminuição da mortalidade por doenças cardiovasculares. (Zhao et al., 2016; 

Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration, 2015).  

Por outro lado, a elevação do colesterol na lipoproteína de densidade alta 

(HDL-c) associa-se forte e inversamente com o risco cardiovascular (The 

Emerging Risk Factors Collaboration, 2009) devido às propriedades 

antiaterogênicas da HDL, as quais incluem a mediação do transporte reverso 

de colesterol, atividade antioxidante, anti-inflamatória e vasodilatora (Rosenson 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GBD%202015%20Mortality%20and%20Causes%20of%20Death%20Collaborators%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GBD%202015%20Mortality%20and%20Causes%20of%20Death%20Collaborators%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gordon%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=193398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahmood%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084292
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et al., 2016). No entanto, embora os estudos epidemiológicos apoiem a 

importância do HDL-c, ensaios clínicos randomizados com o uso de drogas que 

objetivaram seu aumento, e estudos com base genética têm falhado em 

demonstrar essa associação. Dessa forma, atualmente tem sido sugerido que a 

avaliação da função da HDL, especificamente a capacidade de efluxo de 

colesterol, seria melhor preditor de eventos cardiovasculares (Siddiqi et al., 

2015). 

O desenvolvimento da lesão aterosclerótica inicia-se com o fluxo de 

partículas LDL através da barreira endotelial para o espaço subendotelial, por 

transcitose ou ultrafiltração (Michel et al., 2015). O aumento do estresse de 

cisalhamento (shear stress), bem como distúrbios no endotélio vascular 

contribuem para o aumento da retenção dessas partículas por favorecerem a 

permeabilidade vascular. Em resposta à infiltração de LDL, células do sistema 

imunológico, dentre elas, células dendríticas, natural killer, células T, mas 

especialmente os monócitos, são recrutados para o foco da lesão. Na íntima 

arterial, os componentes lipídicos e proteicos das LDL são mais efetivamente 

oxidados. Ainda, monócitos diferenciam-se em macrófagos que reconhecem 

por meio dos receptores scavenger essas particulas modificadas, captando-as 

por endocitose (Steinberg e Witztum, 2010; Goldstein e Brown, 2015). A 

excessiva captação de LDL modificadas, aliada à remoção ineficiente de 

colesterol pelas HDL, leva ao acúmulo intracelular de colesterol, 

desencadeando respostas inflamatórias e citotóxicas que sustentam o 

desenvolvimento e agravamento da lesão (figura 1) (Tabas, 2016).  

Baseados, principalmente, em estudos in vitro, muitos autores têm 

proposto que as respostas citotóxicas relacionadas às LDL oxidadas (LDLox) 

são, em grande parte, mediadas pelos óxidos de colesterol (Brown e Jessup, 

2009; Sekiya et al., 2014; Kim et al., 2015). Por outro lado, as vias que 

promovem a exportação do excesso de colesterol de macrófagos também são 

moduladas por subtipos destes esteróis (Björkhem et al., 1994). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sekiya%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24891333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26474699
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Os óxidos de colesterol são produtos derivados da modificação oxidativa 

do colesterol. Essas moléculas participam da regulação de muitos processos 

fisiológicos, dentre eles destacam-se, seu papel na homeostase intracelular de 

colesterol, síntese de ácidos biliares, ativação de receptores nucleares e 

eliminação de colesterol do sistema nervoso central (Lorbek et al., 2012; 

Demina et al., 2016; Radhakrishnan et al., 2008; Meaney et al. 2000). Embora 

presentes nas células e no plasma em concentrações muito inferiores as do 

Figura 1 - Aterogênese. A lesão aterosclerótica inicia-se com o fluxo de 

partículas de LDL nativas ou modificadas na circulação, através da barreira 

endotelial para o espaço subendotelial. Na íntima, as LDL são oxidadas mais 

eficientemente, exercendo quimiotaxia para monócitos, os quais se diferenciam 

em macrófagos. A captação excessiva de LDL modificadas pelos macrófagos leva 

ao acúmulo intracelular de colesterol, desencadeando respostas inflamatórias e 

citotóxicas que sustentam o desenvolvimento e agravamento da lesão. O efluxo 

de colesterol mediado pelas apoA-I e HDL favorece o tráfego de colesterol ao 

fígado, por meio do transporte reverso de colesterol. Esta figura foi produzida 

utilizando banco de imagens Servier Medical Art 

(http://www.servier.com.br/content/banco-de-imagens).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radhakrishnan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17428920
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colesterol, participam da gênese e evolução de diversas doenças crônicas (Poli 

et al., 2009).  

Maiores concentrações plasmáticas dos produtos de oxidação do 

colesterol são observadas em indivíduos com aterosclerose e seus valores são 

associados ao grau de estenose coronariana (Gargiulo et al., 2016; Brown e 

Jessup, 1999). Do mesmo modo, na placa aterosclerótica existe elevada 

concentração dos óxidos de colesterol e seus valores são ainda maiores com 

seu desenvolvimento (Garcia-Cruset et al., 2001). Macrófagos isolados da 

aorta de camundongos hipercolesterolêmicos possuem 16 vezes mais 

conteúdo de óxidos de colesterol que macrófagos de camundongos 

normocolesterolêmicos (Maor et al., 2000). 

Virginio et al. (2015) observaram que artérias de pacientes com doença 

arterial periférica grave possuíam maiores concentrações de 24-

hidroxicolesterol (24-OH C) e 27-hidroxicolesterol (27-OH C), quando 

comparadas às artérias de indivíduos controles. Além disso, esses esteróis se 

correlacionaram positivamente com a expressão de proteína C reativa, um 

preditor independente de risco cardiovascular. 

 

1.2 Metabolismo dos óxidos de colesterol  

 

Os óxidos de colesterol são derivados da modificação oxidativa 

enzimática ou não enzimática da molécula do colesterol. A formação dos 

óxidos de colesterol por via enzimática é catalisada por mono-oxigenases 

específicas, em especial as da família citocromo P450, que conduzem a 

oxidação, quase sempre, da cadeia lateral do colesterol. Os mais relevantes 

óxidos de colesterol formados nessa via e as respectivas enzimas 

responsáveis pela sua produção são: 7α-hidroxicolesterol (7α-OH C), citocromo 

P450, família 7, subfamília A, polipeptídeo 1 (CYP7A1); 24-OH C, citocromo 

P450, família 46, subfamília A, polipeptídeo 1 (CYP46A1); 25-hidroxicolesterol 

(25-OH C), colesterol 25-hidroxilase (CH25H); e 27-OH C, citocromo P450, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gargiulo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26648329
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Figura 2 - Formação dos principais óxidos de colesterol. Os óxidos de colesterol 

podem ser formados por meio de vias enzimáticas (direita) e não enzimáticas 

(esquerda). 7α-OH C e 25-OH C podem ser produzidos por ambas as vias (Adaptada 

de Brown e Jessup, 2009). 

família 27, subfamília A, polipeptídeo 1 (CYP27A1) (figura 2) (Brown e Jessup, 

2009). 

A dupla ligação do colesterol no anel B favorece sua oxidação 

espontânea por espécies reativas de oxigênio (ERO), contribuindo para a 

oxidação do colesterol na posição C7. O 7β-hidroxicolesterol (7β-OH C) e o 7-

cetocolesterol (7-CETO) representam os principais produtos dessa via (figura 

2) (Brown e Jessup, 2009).  

 

Além de serem produzidos endogenamente, os óxidos de colesterol, em 

especial aqueles gerados por auto-oxidação, podem ser advindos da dieta 

(Staprans et al., 2000). Alimentos de origem animal, quando submetidos a altas 

temperaturas (Min et al., 2016), desidratação (Chan et al., 1993), irradiação 
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(Lee et al., 2006) e estoque na presença de oxigênio (Conchillo et al., 2005) 

formam grandes quantidades desses produtos.   

Em relação ao preparo do alimento, a extensão da oxidação lipídica em 

carnes, está relacionada ao tempo, a temperatura e ao método de cocção. 

Segundo Pagniangvait (1995) a formação dos produtos de oxidação do 

colesterol está associada à maior temperatura e tempo de preparo. Apesar de 

o método de preparo influenciar na formação dos óxidos de colesterol, 

resultados conflitantes impedem uma afirmação mais precisa. Khan et al. 

(2015) verificaram que grelhar ou preparar no micro-ondas produtos cárneos, 

levou à uma maior produção dos óxidos de colesterol comparado ao assar. Por 

outro lado, Min et al. (2016) e Broncano et al. (2009) não observaram 

diferenças na concentração desses esteróis após diferentes métodos de 

preparo.  

Cerca de 1-5% do colesterol consumido na dieta ocidental está na forma 

oxidada (Staprans et al.,2006). Em camundongos e coelhos, a suplementação 

de óxidos de colesterol aumenta a severidade da lesão aterosclerótica 

(Staprans et al., 2000; Staprans et al., 1998). Sato et al. (2012) demonstraram 

que o consumo de óxidos de colesterol se associa ao maior desenvolvimento 

da aterosclerose e desestabilização da placa, mesmo quando seus valores 

plasmáticos não estão aumentados.  

Não existe consenso na literatura se os óxidos de colesterol são mais 

facilmente absorvidos que o colesterol, nem quanto à sua eficiência de 

absorção, com resultados variando entre 6% (Vine et al., 1997) e 93% (Bascoul 

et al., 1986). Segundo Brown e Jessup (1999) essa grande heterogeneidade 

nos resultados é devido a variações na dose, modelos e veículo utilizados para 

administração dos óxidos de colesterol.   

Assim como o colesterol, os óxidos de colesterol da dieta são absorvidos 

no intestino delgado, entram na circulação por intermédio dos quilomícrons 

(QM) e são transportados ao fígado, onde podem ser incorporados nas 

lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) (Staprans et al., 1996; Staprans 

et al., 2003).  
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Os óxidos de colesterol da superfície das lipoproteínas e no interior das 

células são esterificado pelas enzimas, lecitina colesterol aciltransferase 

(LCAT) e acil-CoA:colesterol aciltransferase (ACAT), respectivamente. É 

observado que a maior parte dos óxidos de colesterol presente nas 

lipoproteínas (Dzeletovic et al., 1995) e em macrófagos da lesão aterosclerótica 

está na forma esterificada (Brown e Jessup et al., 2009). Nas células, a 

esterificação dos produtos de oxidação do colesterol limita seu acesso à 

membrana e favorece seu armazenamento. 

Na circulação sistêmica, os óxidos de colesterol são permutáveis entre as 

lipoproteínas, pela ação da proteína de transferência de colesterol esterificado 

(CETP), e são preferencialmente transportados pelas LDL e HDL (Babiker et 

al., 1999). Daí são levados muito mais rapidamente aos tecidos, quando 

comparados ao colesterol, para serem metabolizados (Krut et al., 1997).  

O rápido catabolismo dos óxidos de colesterol é favorecido por sua maior 

hidrofilia e por entrar na via de excreção do colesterol em estágios mais 

avançados. Em relação à última capacidade citada, é interessante comentar, 

que a excreção fecal de ácidos biliares representa a principal forma de 

eliminação de colesterol corporal. Duas vias estão envolvidas na formação de 

ácidos biliares pelos hepatócitos: a via clássica, ou neutra, que representa a 

rota predominante, se inicia pela formação de 7α-OH C, sendo altamente 

regulada pela produção da CYP7A1; e a via alternativa, ou ácida, no qual a 

produção de 27-OH C pela enzima mitocondrial CYP27A1, representa uma 

etapa limitante. Apenas, cerca de 5% e 25%, em humanos e roedores, nessa 

ordem, de todo ácido biliar é produzido pela via alternativa (Duane e Javitt, 

1999; Vlahcevic et al., 1999; Lorbek et al., 2012). 

 

1.2.1 Óxidos de colesterol e homeostase celular do colesterol 

 

O colesterol é um importante componente das membranas celulares, 

onde ocupa os espaços entre as cabeças polares dos fosfolípides regulando a 
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fluidez da membrana. Ainda, possui função como precursor da síntese de 

hormônios esteroídicos, vitamina D e ácidos biliares.  

O colesterol é uma molécula de 27 carbonos, apresenta 4 anéis 

característicos do núcleo esteroide e é sintetizado a partir da polimerização do 

acetato. Nesse processo, foi de fundamental importância a descoberta da 

conversão do composto 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA (HMGCoA), em 

mevalonato, catalisado pela HMGCoA redutase, como uma etapa limitante da 

taxa de reação na biossíntese do colesterol e outros isoprenoides. De fato, a 

descoberta dos inibidores da HMGCoA redutase, estatinas, em 1976, tornou-se 

um marco na terapêutica da hipercolesterolemia (Goldstein e Brown, 2015).   

É importante que a concentração de colesterol no meio intracelular se 

mantenha dentro de uma faixa restrita, uma vez que o seu acúmulo se vincula 

a alterações na composição e funções de membranas celulares, indução de 

estresse oxidativo e de retículo endoplasmático, inflamação e diminuição da 

sobrevivência celular (Arguello et al., 2015). 

A homeostase de colesterol celular é regulada por meio dos mecanismos 

de: 1.  Síntese; 2. Captação das LDL e 3. Remoção por aceptores externos, 

como apolipoproteina A-I (apoA-I) e HDL (Demina et al., 2016). Em situações 

de privação de colesterol, sua síntese e captação são estimulados, pelo 

aumento da HMGCoA redutase e do receptor de LDL (LDLr), e sua exportação 

diminuída. Em sobrecarga de colesterol, o oposto é verdadeiro. 

 Nesses processos de ajuste, mais do que metabólitos do colesterol, os 

óxidos de colesterol são lípides bioativos e sinalizadores mais potentes em 

regular a homeostase de colesterol que o próprio colesterol.  

Variações nas concentrações intracelulares de colesterol e seus óxidos 

desencadeiam processos de ajustes, tanto na síntese quanto na captação de 

colesterol, em especial por inibir a atividade da proteína de ligação ao elemento 

responsivo a esterol (SREBP).  

A SREBP é uma proteína de 1.150 aminoácidos, que imediatamente após 

sua tradução no ribossomo, se liga a proteína ativadora de clivagem de SREBP 
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(SCAP) na membrana do retículo endoplasmático (Brown e Goldstein 1997; 

Gong et al., 2016). Em células deprimidas em esteróis, a SCAP se liga a um 

conjunto de proteínas denominado “complexo II de proteína do envoltório” 

(COPII), que medeiam o transporte vesicular do complexo SCAP-SREBP ao 

Golgi, onde a SREBP sofre duas clivagens sucessivas pelas proteases: 

protease de sítio 1 (S1p) e protease de sítio 2 (S2p). Como resultado, libera-se 

o fragmento transcricionalmente ativo que migra ao núcleo e ativa a transcrição 

de genes relacionados à síntese de colesterol, como a HMGCoA redutase, e à 

captação, como o LDLr (Sun et al., 2007). 

 Por outro lado, a sobrecarga com esteróis impede o transporte do 

complexo SCAP-SREBP ao Golgi, por aprisionar esse complexo no retículo 

endoplasmático.  

O aumento do colesterol na membrana do retículo endoplasmático, acima 

de 4-5% do total de lípides, possibilita a ligação deste com a SCAP, gerando 

mudanças conformacionais, que tornam inacessível sua região de associação 

a COP II, e permitindo sua ligação à INSIG (gene induzido por insulina), que 

estabiliza a proteína, aprisionando o complexo SCAP/SREBP na organela 

(Radhakrishnan et al., 2008; Motamed et al., 2011; Goldstein e Brown, 2015). 

No entanto, os óxidos de colesterol, principalmente aqueles oxidados na cadeia 

lateral, ligam-se diretamente à INSIG, induzindo sua associação ao complexo 

SCAP/SREBP (Radhakrishnan et al., 2008). Assim, ambos os esteróis 

impedem a SREBP de ir ao núcleo exercer seus efeitos lipogênicos. 

Além disso, os produtos de oxidação do colesterol estimulam a ligação da 

INSIG à HMGCoA redutase, conduzindo esta as ubiquitinas ligases gp78 

(glicoproteína 78) e TRC8 (translocação em carcinoma renal, cromossomo 8) 

para endereçamento à degradação proteassomal (Morris et al., 2014; Jo et al., 

2011). 

Diferentemente dos LDLr, os receptores scavengers sofrem regulação 

positiva quando macrófagos são sobrecarregados com óxidos de colesterol 

(Jedidi et al., 2006; Leonarduzzi et al., 2010). Leonarduzzi et al. (2010) 

estimularam essas células com uma mistura de óxidos de colesterol em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17428919
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radhakrishnan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19041766
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radhakrishnan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17428920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jo%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22143767
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proporções similares ao plasma humano, e demonstraram aumento no 

conteúdo dos receptores CD36 (cluster de diferenciação 36) e CD68 (cluster de 

diferenciação 68) decorrente da maior expressão de PPAR gama (receptor 

ativado por proliferador de peroxissoma gama). Esses eventos foram 

acompanhados pela maior internalização de LDLox e formação de células 

espumosas.  

Muitas ações dos óxidos de colesterol têm sido sugeridas como capazes 

de induzir o desenvolvimento da aterosclerose, dentre elas estão: 1. aumento 

do estresse oxidativo; 2. aumento do perfil inflamatório; 3. indução da morte 

celular; 4. disfunção endotelial; 5. calcificação vascular; 6. maior recrutamento 

de monócitos/macrófagos; 7. produção de células espumosas (Gargiulo et al., 

2016; Poli et al., 2009).  

Apesar de muito conhecimento ter sido desenvolvido acerca dos óxidos 

de colesterol nas últimas décadas, seu real papel na aterosclerose ainda é 

controverso. Vários autores têm constatado que quando incubados com 

diferentes tipos celulares, os óxidos de colesterol são altamente citotóxicos 

(Jedidi et al., 2006; Leonarduzzi et al., 2010; Gargiulo et al., 2016). Por outro 

lado, a maior parte desses estudos foram realizados com cultura celular e 

utilizaram quantidades supra fisiológicas desses esteróis. 

Vurusaner et al. (2014), interessantemente, observaram que células 

monocíticas tratadas com baixa concentração de 27-OH C apresentam 

aumento na resposta de sobrevivência celular envolvendo o eixo ERK/Akt. Este 

efeito foi dependente da maior produção de ERO. Da mesma forma, outro 

óxido de colesterol, 7β-OH C, induziu a proliferação celular e inibiu a apoptose 

em células endoteliais do cordão umbilical humano, quando adicionado em 

baixas concentrações. (Trevisi et al., 2010). 

O 27-hidroxicolesterol é descrito como modulador seletivo do receptor de 

estrógeno (DuSell et al., 2008). Estudos em cultura de células, modelos 

animais e humanos evidenciam maior concentração deste óxido em células de 

tumor de mama positivas para receptor estrogênico. Sua concentração 

associa-se positivamente com o potencial mitogênico destas células e 
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promove, por meio da ativação de LXR, o desenvolvimento de metástases (Wu 

et al., 2013; Nelson et al., 2013). Estas e outras evidências ressaltam o 

importante papel biológico dos óxidos de colesterol. 

 

1.2.2 Óxidos de colesterol e transporte reverso de colesterol 

 

O transporte reverso de colesterol é o sistema pelo qual o excesso de 

colesterol é removido das células periféricas e transportado ao fígado para 

eliminação na bile e fezes. Uma vez que os receptores scavengers não são 

negativamente regulados pelo conteúdo de esteróis, a remoção deste para 

aceptores externos é essencial na prevenção da formação de células 

espumosas (Demina et al., 2016). Assim, não surpreende o fato de a 

capacidade de efluxo de colesterol da HDL ser inversamente associada à 

incidência de eventos coronarianos, independente de vários fatores de riscos 

clássicos (Saleheen et al., 2015). 

O efluxo de colesterol livre é inicialmente mediado pela interação da apo 

A-I, principal constituinte proteico da HDL, com o transportador A1 contendo 

cassete de ligação ao ATP (ABCA1), produzindo uma partícula discoide 

denominada pré-βHDL. Após esterificação do colesterol pela LCAT, essa 

partícula torna-se uma HDL esférica que pode ser ainda mais lipidada. Por sua 

vez, HDL maduras aceitam colesterol por intermédio do transportador G1 

contendo cassete de ligação ao ATP (ABCG1) (Demina et al., 2016). Tais 

transportadores utilizam-se da energia liberada pela hidrólise de moléculas de 

ATP, para mobilizar colesterol entre os folhetos da membrana plasmática 

disponibilizando-o aos aceptores extracelulares.  

Devido à maior concentração de colesterol no meio intracelular e em 

domínios específicos da membrana plasmática, parte do colesterol livre 

difunde-se diretamente da membrana para as partículas de HDL em um 

processo facilitado pelo receptor scavenger classe B tipo I (SR-BI) (Adorni et 

al., 2007).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adorni%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17761631
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Embora cada uma dessas vias contribua para remoção do colesterol de 

macrófagos, in vitro o ABCA1 representa sua principal via de exportação 

(Adorni et al., 2007). In vivo, o papel do ABCA1 no transporte reverso de 

colesterol é evidenciado na doença de Tangier, no qual o gene ABCA1 é 

mutado, resultando em baixa concentração de HDL, além de acúmulo de 

colesterol em macrófagos e aterosclerose prematura (Rust et al., 1999). Do 

mesmo modo, a deleção do Abca1 em células mieloides de camundongos 

alimentados com dieta aterogênica, resulta no aumento de placas avançadas, e 

intensa elevação do conteúdo de colesterol de macrófagos peritoneais (Bi et 

al., 2014).  

Semelhantemente, a perda de função do ABCG1 em camundongos 

resulta em acúmulo de lípides em macrófagos (Kennedy et al., 2005). Apesar 

de nenhum distúrbio genético ter sido encontrado até o momento envolvendo 

defeito no ABCG1 em humanos (Demina et al., 2016), Mauldin et al. (2008) 

reportaram que a diminuição de sua expressão e funcionalidade podem estar 

associados ao maior desenvolvimento da aterosclerose em diabéticos do tipo 

2.  

O ABCG1 foi descrito como um transportador de óxidos de colesterol. 

Chen et al. (2015) demonstraram que ao contrário da apoA-I, a HDL foi um 

eficiente aceptor de óxidos de colesterol. Terasaka et al. (2007) demonstraram 

que a HDL exerce um efeito protetor sobre a apoptose induzida por 7-CETO 

em macrófagos que expressam ABCG1, mas não naqueles com deficiência 

nessa proteína, provavelmente devido a maior efluxo de 7-CETO da célula. Em 

contraste, o transportador ABCA1 não estimulou o efluxo de 7-CETO. 

Corroborando esses achados, Engel et al. (2014) observaram acúmulo de 

vários óxidos de colesterol no pulmão de camundongos knockout para ABCG1.  

Embora a maior parte dos estudos demonstrem que os derivados 

oxigenados do colesterol são retirados das células especificamente pelo 

transportador ABCG1, Tam et al. (2006) em fibroblastos e Matsuda et al. (2013) 

em neuroblastomas, observaram a capacidade do ABCA1 no efluxo dessas 

moléculas. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adorni%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17761631
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kennedy%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16054053
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O acréscimo de um radical polar confere aos óxidos de colesterol maior 

solubilidade no meio aquoso e a capacidade de atravessar membranas 

lipofílicas a taxas mais elevadas que o colesterol, fazendo com que sua 

velocidade de efluxo na presença de HDL seja muitas vezes mais rápida, 

permitindo assim que células possam eliminar grandes quantidades de óxidos 

de colesterol através de livre difusão (Meaney et al., 2002; Morel et al., 1996). 

Lange et al. (1995) demonstraram que a transferência de 25-OH C da 

hemácia para aceptores do plasma ocorre 2.000 vezes mais rápida que a do 

colesterol. Da mesma forma, a taxa de troca espontânea entre vesículas de 

fosfolípides foi mais eficiente para os óxidos de colesterol oxidados no carbono 

7, quando comparados ao colesterol (Kan et al., 1992). 

Esse sistema é especialmente importante no cérebro, onde o 24-OH C 

representa a principal forma de eliminação de colesterol, em humanos e ratos, 

devido sua habilidade de atravessar a barreira hematoencefálica (Björkhem et 

al. 1998; Meaney et al. 2000). 

Björkhem et al. (1994) ao observarem que macrófagos humanos podem 

eliminar grandes quantidades de colesterol na forma de 27-OH C, sugeriram 

que a formação desse esterol é uma rota adicional de retirada colesterol. 

Respaldando essa hipótese, pacientes com a rara doença 

cerebrotendinoxantomatose (CTX), caracterizada por mutação no gene e 

ausência de atividade da 27α-hidroxilase, reduzem a síntese do ácido biliar 

quenodeoxicólico e acumulam colestanol e colesterol em vários tecidos, 

incluído o cerebral (Bhattacharyya et al., 2007). Apesar de concentração 

circulante de colesterol total (CT) dentro de valores de referência, há o 

desenvolvimento prematuro de aterosclerose, o que é atribuído à eliminação 

deficiente de 27-OH C pelos macrófagos. 

Alguns autores sugerem que o aumento na produção de 27-OH C poderia 

acontecer em resposta a situações de deficiência no transporte reverso de 

colesterol pelas HDL (Nunes et al., 2014).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morel%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8895069
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Em camundongos e humanos com deficiências em proteínas e enzimas 

que participam do metabolismo das HDL (ABCA1, apoA-I e LCAT, CETP) e 

que condicionam redução no HDL-c, observa-se maior concentração 

plasmática de 27-OH C quando corrigida pela colesterolemia (27-OH C / CT) 

(Karuna et al., 2011). Igualmente, indivíduos com hipoalfalipoproteinemia 

(concentração reduzida de HDL no plasma), evidencia-se maior concentração 

circulante de 27-OH C (Nunes et al., 2014). Independentemente da origem 

metabólica ou genética, a variação no HDL-c parece explicar cerca de 40% na 

variação do 27-OH C ligado à HDL (Karuna et al., 2011). 

O receptor hepático X (LXR) é reconhecido como um regulador chave na 

manutenção de colesterol. Sua ativação resulta no aumento da expressão de 

proteínas relacionadas ao efluxo de colesterol, como: ABCA1, ABCG1, ABCG5 

(Transportador G5 contendo cassete de ligação ao ATP), ABCG8 

(Transportador G8 contendo cassete de ligação ao ATP), CYP7A1 e apoE 

(apolipoproteína E), levando a maior eficiência na retirada de lípides. O que é 

demonstrado em vários modelos animais, nos quais a ativação farmacológica 

de LXR resulta em dramática atenuação do desenvolvimento da aterosclerose 

(Honzumi et al., 2012). 

Estudos in vitro classicamente demonstram que os óxidos de colesterol, 

em especial aqueles oxidados na cadeia lateral, são importantes ligantes de 

LXR (Janowski et al., 1996). Por outro lado, existe uma ampla discussão sobre 

a importância desses metabólitos como ativadores de LXR in vivo, uma vez 

que suas concentrações são extremamente baixas.  

Shafaati et al. (2011) observaram limitada alteração na expressão de 

genes relacionados ao LXR, apesar de forte aumento do 24-OH C em 

camundongos que superexpressavam a enzima CYP46A1. Do mesmo modo, a 

maior produção de 27-OH C, dada a maior expressão da enzima CYP27A1 ou 

deficiência na CYP7B1 (Citocromo P450, família 7, subfamília B, polipeptídeo 

1) (enzimas responsáveis pela sua metabolização), teve pouco efeito na 

homeostase do colesterol corporal e hepático, e na expressão de genes alvos 

de LXR (Meir et al., 2002; Li-Hawkins et al., 2000; Heverin et al., 2016). Por 

outro lado, Chen et al.  (2007) observaram redução na expressão do mRNA de 
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proteínas reguladas por LXR em resposta à dieta hipercolesterolêmica, em 

camundongos com tripla deficiência de CYP46A1, CYP27A1 e CH25H. 

 Apesar de os efeitos benéficos sobre o efluxo de colesterol, partículas de 

HDL enriquecidas em óxidos de colesterol apresentam menor capacidade de 

remover colesterol celular (Gesquière et al., 1997). Gaus et al. (2001) 

observaram que o acúmulo de 7-CETO desestabiliza os domínios da 

membrana plasmática prejudicando o efluxo de colesterol para apoA-I. 

Korytowski et al. (2015) evidenciaram redução no conteúdo dos 

transportadores ABCA1 e ABCG1 de macrófagos expostos ao 7-

hidroperoxicolesterol, o que foi acompanhado pelo prejuízo no efluxo de 

colesterol. 

O fato de os óxidos de colesterol modularem diversos mecanismos 

ligados à homeostase do colesterol e por estarem presentes na lesão 

aterosclerótica em altas quantidades, coloca esses metabólitos em evidência 

como moduladores do início e progressão da doença macrovascular 

aterosclerótica.  

 

1.3 Exercício físico e aterosclerose 

 

A prática regular de exercícios físicos é uma ferramenta não 

farmacológica que contribui para a prevenção e o tratamento das doenças 

crônicas degenerativas. Em especial, no processo aterosclerótico, estudos em 

modelos animais e em humanos evidenciam que o treinamento físico previne e 

regride a lesão aterosclerótica independentemente de alterações na 

colesterolemia (Napoli et al., 2006; Shimada et al., 2007; Ramachandran et al., 

2005; Kurose et al., 2015). Além disso, o exercício físico regular melhora a 

estabilidade da placa, aumentando a espessura da capa fibrosa e sua 

composição de colágeno e elastina (Kadoglou et al., 2013; Kadoglou et al., 

2011). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadoglou%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23549462
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadoglou%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21389732
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As ações antiaterogênicas do exercício físico são, em grande parte, 

devido aos seus efeitos sobre fatores de risco para a doença macrovascular, 

como: redução da pressão arterial, auxílio na redução da massa corporal, 

aumento da sensibilidade periférica à insulina e melhora no metabolismo 

lipídico.  

Especificamente no metabolismo lipídico, o exercício físico aeróbio tem 

um modesto impacto sobre o colesterol total e LDL-c plasmáticos, sendo que 

somente 15% e 21% dos estudos, respectivamente, demonstram uma redução 

significativa dessas variáveis após treinamento físico (Kelley e Kelley, 2006). É 

possível que a atenuação do colesterol total e LDL-c observadas em alguns 

estudos seja secundária a perda de peso (Parto et al., 2015). 

O efeito mais aparente do exercício físico é a redução da trigliceridemia, o 

que ocorre devido à melhora da metabolização da VLDL e redução da 

secreção dessa lipoproteína pelo fígado (Al-Shayji et al., 2012; Tsekouras et 

al., 2008).  

Classicamente, a hidrólise mais eficiente das lipoproteínas ricas em TG 

(quilomícrons e VLDL) após uma sessão de exercício, é atribuída ao aumento 

na massa e atividade da enzima lipoproteína lipase. Mais recentemente, 

Ghafouri et al. (2015) demonstraram que o treinamento físico, também, 

melhora a afinidade das VLDL à essa enzima. Em última instância, a melhor 

deslipidação, leva a VLDL menores e mais densas, eventualmente formando 

grandes LDL (Kraus et al., 2002). Sua redução de tamanho possibilita o 

desprendimento de componentes de superfície, como colesterol livre, 

fosfolípides e apolipoproteínas, para formação de HDL nascentes, aumentando 

o HDL-c (Sarzynski et al., 2015). 

Um segundo mecanismo pelo qual o exercício melhora a composição das 

lipoproteínas é a redução da atividade da lipase hepática (Bergeron et al., 

2001). Essa enzima catalisa a hidrólise de triglicérides e fosfolípides das 

lipoproteínas, produzindo LDL e HDL menores, além de agir sinergicamente 

com o receptor SR-BI na captação de HDL pelo fígado (Tani et al., 2016; Fan et 

al., 1994). Sendo assim, a diminuição da sua atuação favorece tanto o aumento 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergeron%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11730820
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do HDL-c quanto do tamanho das partículas (Sarzynski et al., 2015). 

Corroborando esta afirmação, Sarzynski et al. (2015) em uma metanálise de 6 

estudos, contendo 1.555 indivíduos, sobre o efeito do exercício no perfil das 

subclasses de lipoproteínas, encontraram que o treinamento aumentou a 

concentração de grandes HDL e LDL, e reduziu a quantidade de grandes VLDL 

e LDL pequenas e densas, independentemente do IMC. 

É digno de nota, que mudanças no tamanho e composição das 

lipoproteínas afetam sua funcionalidade e são correlacionados com doenças 

cardiovasculares (Mutharasan et al., 2017). LDL menores possuem maior 

potencial aterogênico, pois penetram facilmente na íntima arterial, são mais 

suscetíveis à oxidação e captadas mais rapidamente por macrófagos (Michel et 

al., 2015; de Graaf et al., 1991).  

Como esclarecido anteriormente, importante função antiaterogênica da 

HDL é a realização do transporte reverso de colesterol. Rocco et al. (2011) 

utilizando camundongos transgênicos para CETP humana, um modelo animal 

que se assemelha ao transporte reverso de colesterol em humanos, evidenciou 

que o treinamento físico por 6 semanas, aumentou a eficiência do transporte 

reverso de colesterol in vivo, demonstrado pela maior recuperação de 

colesterol radioativo, advindo de macrófagos, no plasma, fígado e fezes. Por 

outro lado, macrófagos da cavidade peritoneal de camundongos selvagens 

exercitados não demonstraram maior eficiência na retirada de colesterol. Além 

disso, não se evidenciaram alterações na expressão de genes envolvidos no 

fluxo de lípides, após programa de exercício aeróbio (Pinto et al., 2015). 

Nesses dois modelos, o aumento no transporte reverso de colesterol pelo 

exercício regular foi atribuído a moduladores sistêmicos, como o aumento do 

HDL-c e maior expressão de receptores hepáticos para as lipoproteínas, como 

SR-BI e B-E. Corroborando o pensamento de que o exercício físico é um 

modulador positivo do transporte reverso de colesterol, outros autores ainda 

demonstram aumento da expressão gênica de Abca1, Abcg1 e Nr1h3 (LXRα) 

em diferentes tecidos (Butcher et al., 2008; Ghorbanian et al., 2013; Khabazian 

et al., 2009; Rocco et al., 2011; Kazeminasab et al., 2013). 
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Devido ao maior consumo de oxigênio, é observado aumento do estresse 

oxidativo, oxidação da LDL e da peroxidação lipídica logo após uma sessão de 

exercício físico, o qual é normalizado após algumas horas (Arquer et al., 2010). 

Uma vez que o colesterol é altamente sensível ao ataque das ERO para 

formação dos produtos de oxidação do colesterol, Cardenia et al. (2017) 

demonstraram, no fígado de ratos, elevação dessas moléculas em resposta a 

sessão de exercício até a exaustão.  

 Em contrapartida, o treinamento aeróbio crônico induz o incremento de 

defesas antioxidantes, no plasma e outros tecidos, reduzindo a formação de 

LDLox (Elosua et al., 2003). Na aorta, Meilhac et al. (2001) observaram em 

camundongos knockout para o receptor de LDL, alimentados com dieta 

aterogênica, que o treinamento aeróbio aumentou as enzimas antioxidantes 

óxido nítrico sintase (eNOS) e catalase, o que foi acompanhado de redução da 

progressão da lesão aterosclerótica em 40% (Meilhac et al., 2001).  

Apesar de pouco se conhecer sobre relação dos óxidos de colesterol e 

exercício físico, parece que o exercício físico pode modular a formação desses 

produtos e influenciar no desenvolvimento da aterosclerose. 

 

1.4 Exercício físico e proteína cinase ativada por monofosfato 

de adenosina (AMPK) 

 

A AMPK é uma serina/treonina cinase considerada reguladora primária do 

metabolismo energético celular. Embora existam outros mecanismos, a 

fosforilação e ativação da AMPK são particularmente sensíveis às 

concentrações de monofosfato de adenosina (AMP), refletindo o status 

energético celular. Essa proteína é formada por um complexo heterotrimétrico 

composto por uma subunidade catalítica α, na qual se localiza o sítio de 

fosforilação e ativação (treonina 174 na α1 e 172 na α2 ), e duas subunidades 

regulatórias: β, necessária para a montagem do complexo heterotrimétrico e 
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que possui um sítio de ligação ao glicogênio, nesse caso diminuindo a 

atividade da AMPK (McBride et al., 2009); e γ, composta por 4 domínios 

cistationina β-sintetase (CBS), também denominados domínios Bateman, que 

se ligam a  moléculas contendo adenosina aos pares (Chen et al., 2012).  

O AMP ao se ligar no domínio CBS induz a mudanças conformacionais na 

molécula da AMPK, tornando-a mais sensível a fosforilação por cinases 

ascendentes (upstream), em especial a LKB1 (cinase hepática B1), e 

protegendo-a contra desfosforilação (Sanders et al., 2007). Apesar de não 

promover ativação alostérica da AMPK, o ADP (difosfato de adenosina) 

influencia a atividade dessa enzima por inibir a ação de fosfatases. Por outro 

lado, a ligação com o ATP (trifosfato de adenosina) antagoniza os efeitos de 

ativação e/ou proteção do AMP e ADP (Xiao et al., 2011).  

Uma vez ativa a AMPK atenua vias anabólicas, como a síntese de 

macromoléculas: proteína, ácidos graxos, colesterol e glicogênio, e estimula 

captação e oxidação dos substratos energéticos e biogênese mitocondrial, com 

objetivo de restaurar o balanço energético celular (Shirwany et al., 2014). Em 

particular ao colesterol, um dos focos dessa pesquisa, a fosforilação em serina 

872 da HMGCoA redutase pela AMPK, bloqueia sua atividade catalítica e, 

portanto, a síntese de colesterol (Shirwany et al., 2014). É importante salientar 

que os efeitos celular e tecidual/local da ativação da AMPK dialogam com 

alterações sistêmicas, demonstrando a importância dessa proteína no 

metabolismo corporal, sendo um possível alvo terapêutico nas doenças 

metabólicas.  

Setes genes codificam as subunidades da AMPK e suas isoformas: 

PRKAA1, PRKAA2, PRKAB1, PRKAB2, PRKAG1 e PRKAG2, que produzem 

as proteínas, respectivamente, AMPKα1, α2, β1, β2, γ1, γ2 e γ3. Variações na 

expressão das subunidades são encontradas entre os tecidos. Enquanto β1, y1 

e y2 são ubiquamente expressos, a porção α2 é localizada predominantemente 

no fígado, coração e músculo esquelético, este também é o principal local de 

produção das isoformas β2 e y3 (Stapleton et al.,1996; Cheung et al., 2000). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McBride%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19117544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shirwany%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24389195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shirwany%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24389195
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Pelo menos, teoricamente, 12 combinações diferentes da AMPK 

poderiam ser formadas. Embora complexos específicos sejam 

preferencialmente formados em diferentes locais, como cada um é gerado e 

sua real função permanece desconhecida. Além disso, a composição dos 

complexos da AMPK não é estática e pode ser alterada por mudanças no 

ambiente celular (Dasgupta et al., 2016). 

No músculo esquelético a AMPK é classicamente ativada em resposta ao 

exercício físico. A elevação da demanda energética durante exercício, embora 

mantenha as concentrações de ATP relativamente estáveis, causa importante 

aumento dos valores de AMP e ADP, potencializando a ativação da AMPK 

(Stephens et al., 2002; Chen et. al., 2003).  

Nesse tecido, ativação da AMPK pelo exercício agudo é dependente da 

sua intensidade e volume. (Ahtiainen et al., 2015; Sriwijitkamol et al., 2007; 

Wojtaszewski et al.,2002). A AMPKα2 é a principal isoforma ativada pelo 

exercício físico aeróbio no músculo esquelético. Diferentes autores têm citado 

que atividades em torno de 60% do VO2 pico são requeridas para aumentar 

sua atividade (Chen et al., 2002; Stephens et al., 2002; Chen et al. 2003). 

Contudo, uma vez que o volume é outra variável a ser considera, Wojtaszewski 

et al. (2002) demonstraram que mesmo exercício a 45% do VO2 pico, quando 

realizado até a exaustão também eleva sua fosforilação e atividade. Por outro 

lado, apenas atividades de alta intensidade parecem produzir aumento da 

atividade da AMPKα1 (Chen et al., 2003). 

Em relação ao tipo de exercício, Ogasawara et al. (2014), Ahtiainen et al. 

(2015) e Kido et al. (2016), observaram elevações semelhantes na atividade da 

AMPK em resposta ao exercício de força quando comparada ao exercício 

aeróbio. 

  Aliado ao aumento da fosforilaçao e ativação, o exercício modula a 

expressão do mRNA e proteína da AMPK, e todos esses efeitos são 

observados também em resposta ao treinamento crônico (Takekoshi et al., 

2006). Além disso, apesar da maior parte do nosso conhecimento relacionado 

à AMPK e exercício advir de investigações do músculo esquelético, tem sido 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahtiainen%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stephens%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11832374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stephens%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11832374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5002915/#phy212907-bib-0031
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahtiainen%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861013
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demonstrado que a AMPK de outros tecidos também respondem ao 

treinamento.  De fato, Takekoshi et al. (2006) verificaram em ratos Wistar, que 

o treinamento aeróbio por 12 semanas foi capaz de aumentar a atividade basal 

da AMPK, bem como a expressão do mRNA e proteína das subunidades 

catalíticas alfa1 e alfa2 no tecido adiposo visceral e fígado. Correspondendo a 

maior atividade da AMPK, existiu um significante aumento da 

fosforilação/inibição da acetil-Coa carboxilase, enzima responsável pela síntese 

de malonil-Coa e diminuição da oxidação de ácidos graxos. 

Recentemente, Chen X et al. (2016) estudando a aorta abdominal de 

camundongos selvagens e knockout para AMPKα2, observaram que, no 

primeiro, o treinamento crônico levou à ativação da AMPKα2, que por sua vez 

favoreceu o aumento da expressão e ativação da eNOS, do conteúdo 

mitocondrial e da capacidade antioxidante mitocondrial. Estes eventos 

culminaram na melhor função vascular, analisada pela melhora da 

vasodilatação arterial em resposta à acetilcolina. Por outro lado, todos esses 

efeitos foram perdidos nos camundongos knockout para AMPKα2, 

demonstrando um papel preponderante dessa proteína na melhora da função 

vascular promovida pelo exercício. Cacicedo et al. (2011), Kröller-Schön et al. 

(2011) e Barbosa et al. (2012), encontraram resultados semelhantes em 

diferentes modelos experimentais e protocolos de exercício aeróbio.  

Tem sido hipotetizado que o aumento da tensão de cisalhamento (shear-

stress) na artéria, devido ao aumento do fluxo sanguíneo, e a elevação da 

produção de ERO, são fatores que contribuem para maior fosforilação dessa 

cinase na aorta, em resposta ao exercício físico (Kim et al., 2014). 

A ativação da AMPK no leito vascular estimula processos 

antiaterogênicos. A infusão de AICAR (5-aminoimidazol-4-carboxiamida-

imidazol ribonucleotídeo) reduziu o acúmulo de colesterol e 7-CETO em células 

endoteliais da aorta de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica o que 

foi acompanhado de maior conteúdo de ABCG1 (Li et al., 2010a). Ainda, em 

outro estudo, Li et al. (2010b) demonstraram in vitro que a ativação 

farmacológica da AMPK, aumentou o conteúdo de ABCG1 em macrófagos, 

favorecendo o efluxo de colesterol. Chen B et al. (2016) observaram que a 
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ativação da AMPK atenuou a captação de LDLox em macrófagos via redução 

do conteúdo de LOX-1, o que se refletiu, in vivo, pela atenuação da 

aterosclerose em camundongos. 

Contudo, até o momento nenhum estudo tem relacionado a ação do 

exercício sobre a AMPK na artéria e seus efeitos antiaterogênicos, em 

particular, vinculados à modulação do conteúdo total e das subespécies de 

óxidos de colesterol.  
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2. OBJETIVOS 

 

1) Avaliar o efeito do treinamento físico aeróbio em camundongos 

dislipidêmicos sobre: 1) o infiltrado arterial de colesterol e a concentração de 

óxidos de colesterol no arco aórtico e no plasma; 2) a expressão gênica da 

AMPK e de proteínas envolvidas na metabolização de óxidos de colesterol na 

parede arterial. 

 

2) Avaliar o efeito, in vitro, da ativação da AMPK em macrófagos 

sobre a concentração de óxidos de colesterol, e na expressão de genes 

envolvidos na metabolização de óxidos de colesterol.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão 

de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP (CAPPesq - nº 074/14), realizados de acordo com US National Institutes 

of Health Guidelines, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 

(Institute of Laboratory Animal Research, 1996) e com os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal, adotados pela Sociedade Brasileira de Ciências em 

Animais de Laboratório (SBCAL).  

 

3.1 Modelo animal  

Foram utilizados camundongos knockout para apoE (apoE -/-), machos 

com 16 semanas de idade. As matrizes dos animais knockout para apoE foram 

adquiridas comercialmente do Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA). 

Os animais foram mantidos em biotério convencional (até 6 animais por gaiola), 

com ciclo de luminosidade de 12 h claro/12 h escuro, a temperatura de 22 ± 2 

°C, recebendo água filtrada e ração padrão ad libitum.  

A utilização de animais em pesquisa é um valioso modelo para 

compreensão dos mecanismos fisiológicos e patofisiológicos humanos. Os 

principais modelos animais no estudo da aterosclerose são os camundongos 

C57BL/6 com inativação do gene que codifica para apoE ou para o receptor de 

LDL (LDLr -/-).  

A apoE é uma proteína de superfície presente em quase todas as 

lipoproteínas, e que interage com alta afinidade com receptor de LDL mediando 

a captação de QM, VLDL e seus remanescentes, especialmente pelo fígado 

(Kolovou et al., 2008). Devido à grande participação tanto da apoE quanto do 

LDLr na depuração plasmática das lipoproteínas ricas em triglicérides, a 

inativação dessas proteínas produz severa hipercolesterolemia, favorecendo 

assim, o desenvolvimento da aterosclerose. Ainda, devido a diversas funções 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kolovou%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18289060
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antiaterogênicas da apoE no organismo, como por exemplo: a participação no 

efluxo de colesterol e atividade antioxidante, sua ablação gênica propicia o 

avanço da placa por mecanismos além da hipercolesterolemia (Mabile et al., 

2003; Langer  et al., 2000). 

A principal vantagem dos camundongos apoE-/-, em relação aos 

camundongos LDLr-/-, é o desenvolvimento de intensa aterosclerose 

espontânea independente da administração de dieta hiperlipídica, que poderia 

ser um fator de confusão para interpretação dos resultados do estudo. Neste 

modelo experimental a evolução da lesão aterosclerótica é similar àquelas 

encontradas em humanos. Segundo Nakashima et al. (1994) em dieta padrão, 

as estrias gordurosas começam a aparecer após, aproximadamente, 10 

semanas. Na 15° semana já é possível detectar lesões intermediárias com 

células espumosas e células musculares lisas, e placas fibrosas com núcleo 

necrótico aparecem após 20 semanas.   

Com o avançar do ateroma, eleva-se também as concentrações dos 

óxidos de colesterol (Brown e Jessup et al., 1999; Vaya et al., 2001; Garcia-

Cruset et al., 2001). 

 

3.2 Desenho experimental  

Os animais foram divididos em 2 grupos experimentais: treinado (T) e 

sedentário (S). Ao completarem 16 semanas de idade os animais foram 

separados aleatoriamente em grupos treinado e sedentário. Antes e depois do 

treinamento físico foram avaliados a massa corporal, colesterol total, HDL-c, 

triglicérides e glicose plasmáticos e a capacidade máxima de exercício. Após 6 

semanas de treinamento físico uma alíquota (cerca de 600 µL) de sangue foi 

coletada pela veia caudal para obtenção de plasma e, após eutanásia, o arco 

aórtico foi removido para análise dos óxidos de colesterol e mRNA (figura 3). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mabile%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14587032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langer%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933584
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Figura 3 - Desenho experimental. Ao completarem 16 semanas de idade os animais 

foram separados aleatoriamente em grupos treinado e sedentário. Antes e depois do 

treinamento físico foram avaliados a massa corporal e colesterol total (CT), colesterol 

presente na partícula de HDL (HDL-c), triglicérides (TG) e glicose plasmáticos e a 

capacidade de esforço máximo. Após 6 semanas de treinamento físico uma alíquotas 

de sangue (cerca de 600 µL) foram coletadas para obtenção de plasma e, após 

eutanásia, o arco aórtico foi removido para análise dos óxidos de colesterol e mRNA 

de genes envolvidos na homeostase de colesterol e óxidos de colesterol celular.  
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3.3 Consumo de ração 

O controle do consumo de ração foi avaliado semanalmente pela 

diferença de peso (g) entre a ração oferecida e a ração remanescente ao 

término de cada semana. O consumo de ração médio foi obtido após correção 

do consumo semanal pelo número de animais por caixa e pelos dias de 

alimentação. 

 

3.4 Protocolo de treinamento físico 

O treinamento foi precedido por 3 sessões de adaptação (10 min, a 

15/min), realizadas tanto pelos camundongos treinados quanto pelos 

sedentários. Foram incluídos no estudo apenas os animais corredores. A 

exclusão pela incapacidade de correr na esteira foi de 10,2%.  

Os animais treinados realizaram treinamento físico aeróbio em esteira 

rolante própria para camundongos, a uma velocidade de 15 m/min, durante 60 

min, 5 vezes por semana, durante 6 semanas, sendo a primeira semana de 

aclimatação e 5 semanas de treinamento.  

A semana de aclimatação foi realizada em velocidade de 12 m/min. A 1° e 

a 2° sessões de exercício físico tiveram 30 min de duração, e a cada dia de 

treinamento eram acrescentados 10 min, até atingir 60 min. 

As sessões foram realizadas sempre no período da tarde, sob a 

supervisão do mesmo pesquisador e as coletas de sangue para análises 

bioquímicas e coleta de tecidos foram realizadas após 24 h da última sessão 

de treinamento.  

Este protocolo de treinamento é uma versão modificada do utilizado por 

Kadoglou et al. (2013) e foi escolhido por sua eficiência na redução da área de 

lesão aterosclerótica avançada e por aumentar a estabilidade da placa. 

(Kadoglou et al., 2013).  
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Alguns artigos sugerem a utilização da máxima velocidade alcançada no 

teste incremental como base para determinar o protocolo de treinamento em 

animais (Ferreira et al., 2007; Teixeira et al., 2012). Nesses artigos, 

aproximadamente, 60% da velocidade máxima representou a máxima fase 

estável do lactato, uma variável frequentemente utilizada para prescrição de 

exercício de intensidade moderada. No presente estudo a velocidade de 

treinamento representou entre 75 - 58%, da máxima velocidade alcançada no 

teste de esforço máximo. 

 

3.5 Teste de esforço máximo 

A capacidade máxima de exercício físico foi avaliada por meio de teste 

progressivo em esteira rolante até a exaustão (Ferreira et al., 2007).  

O animal iniciou o teste a uma velocidade de 8 m/min, sem inclinação na 

esteira. A cada três min a velocidade foi incrementada em três m/min até a 

exaustão do animal, que foi avaliada pela não capacidade em manter o padrão 

de corrida. O tempo para exaustão e a variação no tempo para exaustão 

(tempo total para exaustão na condição basal – tempo para exaustão após as 6 

semanas de treinamento) foram as variáveis utilizadas para confirmar a eficácia 

do treinamento físico. 

 

3.6 Dosagens bioquímicas 

Aproximadamente 200 µL de sangue foram coletados da veia caudal dos 

animais e depositados em tubos heparinizados, antes e no final da sexta 

semana do protocolo de treinamento, sempre após, aproximadamente, 12 h de 

privação alimentar. Para isso, o corpo dos animais, excetuando-se a cauda, foi 

envolvido em toalha, com dimensão apropriada, objetivando-se um 

procedimento adequado de imobilização e coleta (Conybeare et al., 1988). A 

determinação do colesterol total, triglicérides e HDL-c no plasma foi realizada 

por meio de kits enzimáticos colorimétricos (Labtest do Brasil). A glicose 
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plasmática foi medida por meio de glicosímetro comercial (Accu-Chek 

Performa). 

 

3.7 Coleta de sangue para dosagem dos óxidos de colesterol 

A coleta de sangue para dosagem dos óxidos de colesterol foi realizada 

com os camundongos em jejum, de aproximadamente 12 h, e imediatamente 

antes da eutanásia. O máximo de sangue possível foi coletado através da veia 

caudal (cerca de 600 µL) em tubos heparinizados. Ao plasma foram 

acrescentados 2,5 µL de hidroxitolueno butilado (BHT; Sigma-Aldrich, St. Louis, 

EUA) para inibir a oxidação do colesterol, sendo, posteriormente, mantidos 

congelados a -80 °C. 

 

3.8 Coleta de tecidos 

Após eutanásia em câmara de CO2, com enchimento gradual (taxa de 

deslocamento de 10% a 30% da câmara vol/min), os animais foram submetidos 

à toracolaparotomia crânio-caudal, objetivando-se a extração do coração e do 

arco aórtico. Com auxílio de um estereoscópio, as aortas foram dissecadas e 

perfundidas com solução gelada de cloreto de sódio 0,9%.  

Em seguida, foi realizada a resseção total do músculo sóleo de ambos os 

membros posteriores. Tanto a aorta quanto o sóleo foram armazenados a -

80°C. 

 

3.9 Extração de lípides do arco aórtico 

O conteúdo lipídico do arco aórtico foi extraído por 6 mL de 

clorofórmio/metanol (2:1, v:v) e 2 mL de água e centrifugado a 1800 rpm a 4°C 

por 5 min. Em seguida, a aorta foi mantida em NaOH 1 N, por um dia, para 
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digestão do tecido e realização da medida da concentração de proteína pelo 

método de Lowry et al. (1951).   

 

3.10 Concentração de óxidos de colesterol em macrófagos 

tratados com AICAR 

Macrófagos da linhagem J774 foram incubados com RPMI (meio 

Roswell Park Memorial Institute) contendo soro fetal bovino 10%, em estufa 

com atmosfera de CO2 5%, a 37°C. Após remoção das células não aderidas, 

os macrófagos foram incubados com DMEM (Meio Eagle modificado por 

Dulbecco; Gibco, Grand Island, Nova Iorque, EUA) contendo 0,1% de albumina 

isenta em ácidos graxos e sobrecarregados com 75 µg/mL de LDL acetilada 

(LDL-ac), durante 48 h. A LDL utilizada no experimento foi isolada de plasma 

humano e acetilada in vitro seguindo o protocolo de Basu et al. (1976). 

Após lavagem com solução isotônica (Tampão fosfato-salina, PBS) 

contendo 1 mg/mL de albumina isenta de ácidos graxos, as células foram 

mantidas por 24 h com DMEM acrescido, ou não, de 0,25mM de AICAR 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) para ativação da AMPK. A concentração de 

AICAR utilizada representou a máxima dose entregue sem elevação da morte 

celular, avaliado pela presença da enzima lactato desidrogenase no meio de 

cultura. 

Após lavagem, as células foram incubadas com HDL2 (50 µg/mL), ou 

não, por 6 h, para estimulo do efluxo de colesterol (figura 4). A HDL2 utilizada 

era composta por: 7α-OH C, 48,6 (ng/mg de proteína); 7β-OH C, 111,4 (ng/mg 

de proteína); 7-CETO, 12,6 (ng/mg de proteína); colesterol total 229,7 (µg/mg 

de proteína). 

Os lípides celulares foram extraídos com solução de hexana:isopropanol 

(3:2; v:v). A massa dos óxidos de colesterol foi determinada por cromatografia 

gasosa acoplada ao espectrômetro de massa.  
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Após a extração lipídica as células aderidas na placa de cultura foram 

incubadas com 5 mL de NaOH 0,2 N, durante 3 h, a temperatura ambiente, 

para lise celular e medida da concentração de proteína pelo método de Lowry 

et al. (1951).  

 

3.11 Obtenção de lipoproteínas do plasma humano 

As LDL e HDL2 foram isoladas do plasma humano para a realização do 

ensaio de avaliação da concentração de óxidos de colesterol em macrófagos. 

Para isso, sangue de doadores voluntários normolipidêmicos foi coletado, após 

 

Figura 4 - Protocolo de avaliação da concentração de óxidos de colesterol em 

macrófagos tratados com AICAR. Macrófagos J774 foram tratados com 75 µg /mL 

de LDL-ac por 48 h. Após, as células foram mantidas 24 h em meio suplementado, ou 

não, com 0,25 mM de AICAR (Sigma-Aldrich) para ativação da AMPK. Em seguida o 

efluxo de esteróis foi estimulado, ou não, por 6 h por 50 µg/mL de HDL2. Por fim, 

foram dosadas as concentrações de colesterol e óxidos de colesterol, por 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa, e o mRNA de proteínas 

relacionadas com a homeostase de colesterol. 

  

Macrófagos - J774

+

LDL-acetilada (75 µg/mL)

AICARCONTROLE AICARCONTROLE24 h

6 h HDL2 HDL2- -

7α-hidroxicolesterol

7β-hidroxicolesterol

7-cetocolesterol

Concentração dos óxidos de 

Colesterol
mRNA – RT-qPCR

Abca1

Abcg1

Nr1h2 

Nr1h3 

Cyp27A1

Ch25h

Prkaa1

Cd36



32 
 

 
 

jejum de 12 h, em tubos contendo EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) (1 

mg/mL) e, imediatamente, centrifugado a 3000 rpm a 4oC para separação do 

plasma. Todos os voluntários foram informados quanto ao risco mínimo do 

procedimento e assinaram termo de consentimento informado. Os seguintes 

conservantes foram adicionados ao plasma: aprotinina (10 L/mL), 

benzamidina 2 mM (5 L/mL), gentamicina 0,5%: cloranfenicol 0,25% (20 

L/mL) e fluoreto de fenilmetilsulfonila (0,5 L/mL). 

As lipoproteínas, LDL e HDL foram isoladas do plasma por 

ultracentrifugação sequencial utilizando-se rotor 50 Ti, ultracentrífuga Beckman 

modelo L-80 (Beckman Instruments, Palo Alto, CA, EUA), segundo Havel et al. 

(1955). 

 As VLDL foram retiradas após ultracentrifugação de 12 h. Então, a 

densidade do plasma foi ajustada para as respectivas frações das lipoproteínas 

com KBr sólido, sendo ultracentrifugado a 40.000 g a 4oC: LDL (d < 1,063 

g/mL) (20 h) e HDL (d = 1,063-1,21 g/mL) (40 h).  

As lipoproteínas isoladas foram dialisadas contra tampão fosfato (NaCl 

0,9%, Na2HPO4 0,3%, NaH2PO4 0,2%, NaOH 0,38% e EDTA 0,01%), pH 7,4, 

por 24 h. Seu conteúdo em colesterol total e triglicérides foi avaliado por meio 

de kits enzimáticos colorimétricos e a concentração de proteína foi determinada 

pelo método de Lowry et al. (1951). 

 

3.12 Análise dos óxidos de colesterol por cromatografia gasosa 

acoplada a espectrometria de massa  

A massa dos óxidos de colesterol foi determinada em cromatógrafo a gás 

acoplado ao espectrômetro de massa (GC-MS) (Shimadzu GCMS-QP2010) 

utilizando a versão 2.5 do software GCMS solution. Foram utilizados isótopos 

deuterados como padrão interno, o que torna o método mais sensível e 

específico, pois corrige as perdas que podem ocorrer no processo de dosagem, 

de acordo com o método de Dzeletovic et al. (1995). Amostras de plasma (0,5 

mL) ou extratos lipídicos obtidos das artérias ou células foram misturados com 
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quantidades conhecidas dos padrões internos deuterados e antioxidante BHT 

(50μg/mL).  

Para a hidrólise dos ésteres de óxidos de colesterol, as amostras foram 

saponificadas, com 0,4M de KOH em etanol, por 2 h em temperatura ambiente. 

Em seguida, foi realizada purificação da amostra através de extração líquido-

líquido, no qual foram adicionados 100 µL de ácido fosfórico, 20 mL de 

clorofórmio e 6 mL de água, seguindo-se centrifugação a 2000 rpm durante 15 

min. A fase superior foi descartada e a fase orgânica evaporada e redissolvida 

em tolueno. Na última fase de purificação, os óxidos de colesterol foram 

separados do colesterol por meio de extração em fase sólida (coluna 

Supelclean™ LC-Si SPE Tube).  

Os esteróis foram derivatizados com solução silanizante, composta por 

100 μL de piridina e 100 μL de BSTFA (N, O-bis (trimetilsilil) trifluoroacetamida) 

+ 1% TMCS (trimetilclorosilano) (1:1, v/v) (Supelco 33155-U) e incubados por 1 

h a 60°C. 

Um microlitro da amostra derivatizada foi injetada no cromatógrafo pelo 

injetor automático em modo de injeção splitless. 

A separação foi realizada na coluna capilar Restek (100% dimethyl 

polysiloxane - Rxi13323) 1ms, 30 m de comprimento, diâmetro interno 0,25 

mm, por 30 min, usando hélio como fase móvel, com velocidade linear 

constante de 44.1 cm/s. O forno foi iniciado em 240ºC com incremento de 

5ºC/mim por 7 min até 290ºC. O espectrômetro de massa operou em modo de 

elétron de impacto a uma voltagem de ionização de 70eV com a temperatura 

da fonte de íons e da interface a 300ºC.  

Os íons dos esteróis foram identificados e monitorados no espectrômetro 

de massa pelo método SIM (Single Ion Monitoring - monitoramento do íon 

selecionado). A quantificação pelo GC-MS/SIM foi feita pela comparação com 

as áreas dos picos e os espectros de massa da curva padrão de íons com 

correção pelos padrões internos deuterados (Avanti polar lipids, Alabama, 

EUA) (figura 5). 

Os óxidos de colesterol e colesterol foram identificados com um limite de 

quantificação de 15 ng e 5 µg, respectivamente. 
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A precisão do procedimento de extração e quantificação dos óxidos de 

colesterol, foi avaliado pelo coeficiente de variação de 6 dosagens da mesma 

amostra de plasma, representando, aproximadamente 19% de variação. 

 

3.13 Análise da expressão gênica relativa por transcrição 

reversa seguida da reação em cadeia da polimerase 

quantitativa em tempo real (RT-qPCR) 

3.13.1 Preparação dos tecidos e extração de RNA 

Macrófagos J774 ou artérias foram homogeneizados em 350 µL de 

tampão de lise (tampão RLT, Qiagen) acrescido de 1% de β-mercaptoetanol e 

armazenados em -80°C. Para extração e purificação do RNA, foi utilizado o 

conjunto RNeasy Mini Kit (Qiagen Gmbh, Hilden, Alemanha). 

Avaliações quantitativas e qualitativas do RNA foram realizadas no 

instrumento 2100 Bioanalyzer (Agilent Thecnologies, EUA) associado ao kit 

RNA 6000 nano (Agilent Thecnologies, EUA), por gel de eletroforese capilar 

sobre chip. 

O número da integridade do RNA (RIN) é um algoritmo utilizado no 

sistema Agilent 2100 Bioanalyzer, para avaliação da degradação e qualidade 

do RNA. A escala do RIN varia de 1 a 10, no qual 1 é o mais degradado e 10 o 

mais integro, sendo esse valor determinado, entre outras variáveis, por meio da 

quantificação das bandas de RNA ribossomal 28S e 18S. Segundo Fleige e 

Pfaffl (2006), um RIN de 5 é necessário para uma eficiente reação de 

polimerase em cadeia. 

No presente estudo um RIN maior ou igual a 7 para células, e 5 para 

artérias foi considerado suficiente para análise de expressão gênica.  
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Figura 5 - Cromatogramas demonstrativos dos óxidos de colesterol e seus 

padrões deuterados. 200 ng de óxidos de colesterol e seus padrões internos 

deuterados (Avanti polar lipids, Alabama, EUA) foram derivatizados com solução 

silanizante (100 μL de piridina e 100 μL de BSTFA) por 1 h a 60°C. Um microlitro da 

amostra foi injetada no cromatógrafo pelo injetor automático em modo de injeção 

splitless. Os íons dos esteróis foram identificados e monitorados no espectrômetro de 

massa pelo método SIM. Picos cromatográficos demonstrados pelo método TIC 

(cromatograma de íons totais). 
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3.13.2 Quantificação do conteúdo de mRNA 

A quantificação do conteúdo de mRNA dos diferentes genes analisados 

(tabela 1) foi realizada por RT-qPCR, utilizando o sistema de amplificação 

TaqMan Two Step RT-qPCR (Applied Biosystems, Foster City, EUA).  

Tabela 1 - Lista de genes utilizados no estudo 

Gene 
Identificação 

(Applied Biosystem) 

Abca1 Mm00442646_m1 

Abcg1 Mm00437390_m1 

Actb Mm00607939_s1 

Cat Mm01340247_m1 

Cd36 Mm01135198_m1 

Ch25h Mm00515486_s1 

Cyp27a1 Mm00470430_m1 

Cyp7a1 Mm00484150_m1 

Cyp7b1 Mm00484157_m1 

Nr1h2 Mm00437265_g1 

Nr1h3 Mm00443451_m1 

Olr Mm00454586_m1 

Prkaa1 Mm00443451_m1 

Prkaa2 Mm01264789_m1 

  

A reação RT-qPCR foi precedida pela conversão de 100 ng de RNA em 

DNA complementar (cDNA) segundo instruções do conjunto comercial High 

Capacity RNA-to-cDNA (Applied Biosystems, EUA). O cDNA obtido foi 

armazenado, quando necessário, a -20 °C até a realização do RT-qPCR. 

A segunda etapa consistem na análise de expressão gênica por 

amplificação do cDNA em tempo real. Para isso, primers (iniciadores da 
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replicação do DNA) específicos para cada gene, adquiridos no formato TaqMan 

Gene Expression Assays (Applied Biosystems, EUA), foram incubados com o 

cDNA da amostra e Gene Expression Master Mix (solução da Applied 

Biosystems contendo a Taq DNA polimerase e desoxirribonucleotídeos 

fosfatados). A reação de RT-qPCR foi realizada em 40 ciclos de ampliação do 

cDNA, no aparelho StepOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems, 

EUA).  

A quantificação relativa foi utilizada para avaliação da expressão gênica. 

Para isso, o Ct (Limiar do ciclo; do inglês: Cycle threshold; momento em que 

sinal de fluorescência emitida é significativamente maior que a fluorescência 

basal da reação e localizada na fase exponencial da mesma) do gene alvo é 

corrigido pelo Ct do gene de controle endógeno da amostra. Para o controle 

endógeno da reação foi utilizado a expressão da Actb (β-actina). Actb foi o 

gene de escolha como controle endógeno devido sua alta estabilidade nas 

amostras avaliadas quando comparada a outros 3 genes descritos na literatura 

(Gapdh, Hprt1, Tbp) o que foi demonstrado em estudos anteriores do nosso 

laboratório (Silva, 2016).   

Os valores de expressão gênica foram calculados pela fórmula 2-ΔΔCt, no 

qual ΔCt = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno e ΔΔCt = ΔCt do grupo com 

intervenção - ΔCt do grupo sem intervenção, considerando-se a eficiência do 

ensaio (90 a 110%) (Livak e Schmitgen, 2001). 

3.14 Análise estatística 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (DP). O teste 

de normalidade de Shapiro-Wilk foi realizado em todos os grupos para 

avaliação da dispersão da amostra. As comparações entre os grupos treinado 

e sedentário foram realizadas pelo teste-t de Student não pareado ou Mann 

Whitney considerando a dispersão da amostra.  

Para análise do tempo para exaustão no teste de esforço máximo foi 

realizada a análise de variância pelo teste ANOVA de um fator com pós-teste 

de Newman–Keuls para comparação de todos os pares de colunas.  
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Utilizou-se o programa GraphPad Prisma Versão 5.0, e considerou-se 

significantes todas as situações nas quais o nível descritivo de significância foi 

inferior a 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

A massa corporal e as concentrações plasmáticas de CT, HDL-c, TG e 

glicose foram semelhantes entre os grupos sedentário e treinado, tanto no 

período basal, quanto após o treinamento físico (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Massa corporal e variáveis bioquímicas dos animais sedentários e 

treinados  

  
S 

(n = 32) 

T 
(n = 29) 

Massa corporal (g) Basal 27,1 ± 2,9  26,7 ± 2,2 

 

Final 27,8 ± 3,3 27,6 ± 2,9 

 
   

CT (mg/dL) Basal 474 ± 100 453 ± 88 

 

Final 431 ± 126 438 ± 110 

 
   

TG (mg/dL) Basal 93 ± 26 97 ± 31 

 

Final 99 ± 22 103 ± 32 

 
   

HDL-c (mg/dL) Basal 20 ± 7 19 ± 5 

 

Final 18 ± 5 17 ± 6 

 
   

Glicemia (mg/dL) 
Basal 107 ± 14 110 ± 16 

Final 98 ± 12 102 ± 16 

Resultados expressos como média ± DP, foram comparados por teste t de Student 

não pareado, Sedentário (S) vs treinado (T). CT = colesterol total; TG = triglicérides; 

HDL-c = colesterol da HDL. 

 

O consumo diário de ração (g) foi maior nos camundongos treinados (4,5 

± 0,5; n = 11) em comparação aos sedentários (4,1 ± 0,6; n = 11; p < 0,05). 

Ao final do protocolo experimental, o tempo para exaustão, 

determinado no teste de esforço máximo, foi maior nos animais treinados 

em comparação aos sedentários. Os camundongos treinados melhoraram 
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a tolerância ao exercício quando comparado ao período basal (figura 6 

A).  

A análise do teste de esforço máximo pela variação no tempo de 

exaustão (tempo total para exaustão na condição basal – tempo para 

exaustão após as 6 semanas de treinamento) evidenciou que o grupo 

treinado aumentou seu condicionamento físico quando comparado ao 

sedentário (figura 6 B).  

  

 

Os óxidos de colesterol foram determinados por CG-MS. Os óxidos de 

colesterol mais prevalentes no plasma foram o 7-CETO e o 7β-OH C, 

representando 34%, e 29%, respectivamente, do total de óxidos circulantes. As 

concentrações plasmáticas de 7α-OH C, 27-OH C e 25-OH C foram 

semelhantes, representando aproximadamente 18%, 12% e 7% 

respectivamente, do total de óxidos plasmáticos (tabela 3).  

 

Figura 6 - Tempo para exaustão (A) e variação do tempo para exaustão (B) no 

teste de esforço máximo dos grupos sedentário (S) e treinado (T), antes (basal) 

e após (final) o treinamento físico. O tempo para exaustão foi comparado por 

ANOVA de um fator, com pós-teste de Newman-Keuls. A variação do tempo para 

exaustão foi analisada por teste t de Student não pareado.  Resultados expressos 

como média ± DP. Sedentário n = 32; Treinado n = 29. * p < 0,05; *** p < 0,001. 
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Tabela 3 - Concentração de óxidos de colesterol no plasma e no arco 

aórtico de camundongos treinados (T) e sedentários (S). 

 

Plasma  
(ng / mg colesterol) 

Arco aórtico 
(ng / mg de proteína)  

 

S  
(n = 8) 

T  
(n = 8) 

S  
(n = 5) 

T  
(n = 4) 

7α-OH C 47,7 ± 26,1 36,4 ± 14,9  43,3 ± 16,1 61,2 ± 16,6 

7β-OH C 72,5 ± 36,9 57,8 ± 12,7 31,2 ± 4,4 53,0 ± 7,7* 

7-KETO 79,3 ± 30,4 76,2 ± 27,0 116,0 ± 48,1 99,1 ± 15,4 

25-OH C 14,6 ± 3,3 15,1 ± 2,1 ND ND 

27-OH C 30,6 ± 14,6 26,3 ± 9,1 ND ND 

TOTAL 246,2 ± 43,4 211,6 ± 18,1 190,5 ± 46,7 213,3 ± 42,7 

Resultados expressos como média ± DP, foram comparados por teste t 

de Student não pareado. 7α-OH C = 7α-hidoxicolesterol; 7β-OH C = 

7β-hidroxicolesterol; 7-CETO= 7-cetocolesterol; 25-OH C = 25-

hidroxicolesterol; 27-OH C = 27-hidroxicolesterol; ND = Não detectado.  

* p < 0,05. 
 

 

No arco aórtico, a concentração de 7-CETO correspondeu a 54% do total 

de óxidos de colesterol, seguida pelo 7α -OH C (26%). Neste compartimento, 

evidenciou-se maior concentração de 7β-OH C nos camundongos treinados em 

comparação aos controles sedentários (tabela 3). Não houve alteração no 

conteúdo de 7-CETO entre os grupos.  

Observou-se menor conteúdo de colesterol total no arco aórtico nos 

camundongos treinados em comparação ao grupo sedentário (figura 7). 
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As expressões de Prkaa1 (AMPK α1) e Prkaa2 (AMPK α2), proteínas- 

chave no metabolismo energético celular, ativadas pelo exercício e 

relacionadas ao efluxo de esteróis; Cyp27a1, enzima responsável pela 

produção do 27-OH C; Cd36, receptor que medeia a captação de ácidos 

graxos e LDL modificadas; e Catalase, enzima antioxidante, foram maiores nos 

animais treinados em comparação aos sedentários (figura 8).   

Por outro lado, os genes descritos a seguir foram negativamente 

regulados pelo treinamento físico: Abcg1, transportador de colesterol e óxidos 

de colesterol para partículas maduras de HDL; Ch25h, enzima responsável 

pela formação do 25-OH C; Cyp7b1, enzima responsável pela metabolização 

do 27-OH C; e Olr1 (LOX-1), receptor envolvido na captação de LDLox (figura 

8). 

Nas condições descritas nos materiais e métodos para análise de RT-

qPCR não foi possível a quantificação do gene Cyp7a1 na aorta dos 

camundongos. 

Figura 7 - Concentração de colesterol total (µg / mg de proteína) no arco aórtico de 

camundongos treinados e sedentários.  Os resultados (média ± DP) foram comparados 

por teste t de Student não pareado. Sedentário (S) n = 5; Treinado (T) n = 4. * = p < 0,05 
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Figura 8 - Expressão de genes envolvidos no metabolismo de colesterol e 

óxidos de colesterol no arco aórtico em animais treinados e sedentários. A 

expressão gênica foi avaliada por RT-qPCR. O gene Actb (β-actina) foi escolhido 

como normalizador da reação.  Os valores de expressão gênica foram calculados pela 

fórmula 2-ΔΔCt, na qual ΔCt = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno e ΔΔCt = ΔCt do 

grupo sem intervenção - ΔCt do grupo com intervenção. Os resultados (média ± DP) 

foram comparados pelo teste t de Student não pareado. Sedentário (S) n = 8; Treinado 

(T) n = 6. 

 

Considerando-se o aumento da expressão da Prkaa1 e Prkaa2 pelo 

treinamento físico, avaliou-se o efeito da ativação da AMPK em macrófagos 
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J774 sobre a concentração de óxidos de colesterol e a expressão de genes 

relacionados à homeostase desses esteróis. Para tanto, macrófagos foram 

cultivados na presença de AICAR 0,25 mM (ativador de AMPK) por 24 h e, 

posteriormente, incubados na presença ou ausência de HDL, como aceptor 

exógeno de lípides, por 6 h.  

A incubação de macrófagos com AICAR, na ausência de HDL, não 

alterou a concentração de esteróis celulares em comparação às células 

controles mantidas apenas em meio de cultura (tabela 4). 

Por outro lado, a ativação da AMPK em macrófagos incubados com HDL2 

reduziu a concentração intracelular de 7α-OH C, mas não alterou a 

concentração de 7β-OH C, 7-CETO e colesterol (tabela 4). 

 

Tabela 4 - Concentração dos óxidos de colesterol (ng/mg de proteína) em 
macrófagos tratados com AICAR 0,25mM e HDL2 

 

Controle AICAR 
Control + 

HDL2          

AICAR + 

HDL2                       

 

(n = 7) (n = 7) (n = 7) (n = 7) 

7α-OH C 4,7 ± 2,3 4,7 ± 2,1 11,4 ± 4,9     6,1 ± 1,8 * 

7β-OH C 8,4 ± 2,1 7,4 ± 4,1 14,1 ± 4,8  10,4 ± 2,6 

7-CETO 53,1 ± 11,3 42,4± 14,4 74,8 ± 27,8 53,2 ± 17,8 

Colesterol 34,6 ± 13,5 37,6 ± 13,5 46,6 ± 20,4 43,9 ± 18,8 

Macrófagos J774 foram tratados com 75 µg/mL de LDL-ac, por 48 h. Após 

lavagem, as células foram mantidas 24 h em meio suplementado, ou não, com 

0,25 mM de AICAR (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) para ativação da AMPK. Em 

seguida, foram incubadas com 50 µg/mL de HDL2. As concentrações de óxidos 

de colesterol foram avaliadas, por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massa (CG-MS). Os resultados (média ± DP) foram 

comparados por ANOVA por teste t de Student não pareado. * p < 0,05. 

 

Nestas mesmas células, observou-se maior expressão do transportador 

de colesterol para a apoA-I, Abca1 e de Cd36. Foi verificada uma redução da 
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expressão da Prkaa1 (AMPKα1) e da Cyp27a1 e nenhuma diferença foi 

observada no mRNA de Abcg1, Nr1h3 (LXRα) e Nr1h2 (LXRβ) (figura 9).  

Do mesmo modo que ocorreu com as artérias, alguns genes não puderam 

ser quantificados nos macrófagos, foram eles: Cyp7a1, Cyp7b1, Olr1 e Prkaa2. 

    

Figura 9 - Expressão de genes envolvidos no metabolismo de colesterol e óxidos de 

colesterol em macrófagos tratados com AICAR. Macrófagos J774 foram tratados com 75 

µg/mL de LDL-ac por 48 h. Após, as células foram mantidas 24 h em meio suplementado, ou 

não, com 0,25 mM de AICAR (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) para ativação da AMPK. O 

gene Actb (β-actina) foi escolhido como normalizador da reação de PCR. Os valores de 

expressão gênica foram calculados pela fórmula 2-ΔΔCt, na qual ΔCt = Ct gene alvo - Ct do 

controle endógeno e ΔΔCt = ΔCt do grupo tratado - ΔCt do grupo controle. Os resultados 

(média ± DP) foram comparados entre grupos por teste t de Student não pareado.  Controle 

n = 7; AICAR n = 6. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O exercício físico regular reduz a gênese e a evolução da aterosclerose, 

em particular, por modular favoravelmente o perfil de lípides e lipoproteínas no 

compartimento plasmático e arterial (Ramachandran et al., 2005; Kurose et al., 

2015; Rocco et al., 2011). Considerando-se o papel dos óxidos de colesterol 

sobre o controle da síntese e exportação de lípides, bem como inflamação e 

apoptose no leito arterial, avaliamos o efeito do treinamento físico aeróbio em 

camundongos knockout para apoE, sobre a concentração plasmática e arterial 

de colesterol e óxidos de colesterol e a expressão de genes que modulam sua 

metabolização.  

Ao final, o protocolo de treinamento aeróbio realizado consistiu em, 

aproximadamente, 58% da velocidade máxima alcançada no teste de esforço 

máximo, o que sugere um treinamento de intensidade moderada (Ferreira et 

al., 2007; Teixeira et al., 2012). O maior incremento da capacidade física, 

observada tanto no tempo para exaustão quanto na variação no tempo de 

exaustão nos animais treinados assegura a eficiência protocolo de treinamento. 

No plasma e no arco aórtico dos camundongos apoE-/-, o 7-CETO foi o 

principal óxido de colesterol, representando, respectivamente, 34% e 54% do 

total dos óxidos de colesterol avaliados. Esses resultados estão de acordo com 

estudos anteriores realizados neste mesmo modelo experimental (Maor et al., 

2000; Vaya et al., 2001). Vaya et al. (2000) mensuraram seis óxidos de 

colesterol na aorta de camundongos apoE-/- e observaram que os produtos da 

oxidação do colesterol no carbono 7 (7-CETO > 7β-OH C > 7α-OH C) 

representaram cerca de 80% do conteúdo de óxidos de colesterol, sendo o 7-

CETO o mais abundante. Maor et al. (2000) demonstraram que o 7-CETO é o 

óxido de colesterol mais abundante (51% do total de óxidos de colesterol) em 

macrófagos isolados da aorta de camundongos apoE-/-. Na aorta deste mesmo 

modelo animal, Shentu et al. (2012) descreveram que o 7α-OH C e o 7β-OH C 

foram mais abundantes que o 7-CETO.  
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O fato de o 7-CETO ser formado em grande quantidade durante a 

oxidação da LDL e ser o principal óxido de colesterol acumulado em 

macrófagos incubados com essa lipoproteína sugere que a maior fonte desse 

óxido na lesão aterosclerótica seja proveniente da captação de LDL-ox (Brown 

et al., 1996; Maor et al., 2000). Ainda, o 7-CETO e outros óxidos de colesterol 

podem ser formados pela oxidação do colesterol na própria célula (Wen et al., 

2007).  

No presente estudo, o treinamento físico aumentou a concentração de 

7β-OH C no arco aórtico dos camundongos, o qual foi acompanhado da 

redução do conteúdo de colesterol arterial (figura 7), independentemente de 

alterações no peso, colesterolemia, HDL-c e concentração dos óxidos de 

colesterol no plasma. Além disso, o aumento e redução das enzimas Cyp27a1 

e Cyp7b1, respectivamente, no arco aórtico, sugerem maior conteúdo de 27-

OH C, embora não tenha sido possível quantificar a concentração deste 

esteroide em nossas análises por CG-MS. Outros autores também foram 

incapazes de quantificar as concentrações de 27-OH C na aorta de 

camundongos apoE knockout (Vaya et al., 2001; Maor et al., 2000). Isto pode 

ser atribuído ao rápido fluxo de 27-OH C para fora das células, em via 

alternativa ao TRC, conforme previamente descrito (Björkhem et al., 1994 ) 

Dois autores já sugeriram que o aumento do conteúdo de óxidos de 

colesterol poderia favorecer a redução da lesão aterosclerótica, devido ao 

aumento da apoptose de macrófagos (Tarling et al., 2010; Zhong et al., 2016). 

De fato, a maior apoptose de macrófagos, diminui a celularidade local e tem 

sido associada ao menor desenvolvimento da lesão aterosclerótica inicial 

(Linton et al., 2016). Por outro lado, em lesões avançadas, com ineficiente 

eferocitose, a maior apoptose poderia contribuir para aumentar o núcleo 

necrótico e a vulnerabilidade da placa (Linton et al., 2016). É importante 

observar que nenhum dos dois artigos demonstrou um efeito causal do 

aumento de óxidos de colesterol e redução da aterosclerose.  

Intensa citotoxicidade e aumento da apoptose são observadas quando 

células musculares lisas, células endoteliais, linfócitos e macrófagos são 

suplementados diretamente com óxidos de colesterol (Brown e Jessup, 2009; 
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Lizard et al., 1996). Contudo, no presente estudo, nenhum marcador de 

apoptose foi mensurado, dificultando maiores conjecturas. 

A homeostase de colesterol e óxidos de colesterol nos macrófagos 

arteriais é regulada por meio da modulação da captação de LDLox, do efluxo 

para HDL e apoA-I e sua síntese. Desta forma, a maior concentração de óxidos 

de colesterol nos camundongos treinados reflete o balanço destas três vias. 

São escassos os estudos que avaliaram a influência do exercício físico 

na formação dos produtos de oxidação do colesterol e estes apresentaram 

diferentes resultados. Musman et al. (2016) observaram que o treinamento 

físico por 4 semanas reduziu o conteúdo de colesterol e óxidos de colesterol no 

plasma e em mitocôndrias isoladas do coração em camundongos obesos ob/ob 

submetidos à isquemia/reperfusão. Segundo o autor, este resultado foi devido 

à diminuição do colesterol mitocondrial e ao aumento da capacidade 

antioxidante do tecido cardíaco.   

Em outro estudo, o exercício físico até a exaustão elevou as 

concentrações dos óxidos de colesterol 7α-OH C, 7β-OH C, 7-CETO e 27-OH 

C no fígado de ratos, o que foi prevenido por 45 dias de dieta rica em extrato 

de brócolis, um vegetal capaz de aumentar as defesas antioxidantes (Cardenia 

et al., 2017).  Diferenças no protocolo de treinamento (agudo vs crônico), tecido 

analisado, e intensidade de exercício, podem ter influenciado nas diferenças 

entre os estudos. Tanto Musman et al., (2016), quanto Cardenia et al., (2017), 

deram grande importância à modulação das defesas antioxidantes na formação 

dos óxidos de colesterol.  

Ao contrário do exercício físico agudo que favorece o estresse oxidativo 

e, desse modo, pode contribuir para a síntese dos óxidos de colesterol não-

enzimáticos, o treinamento físico crônico tem sido correlacionado com o 

aumento da produção de enzimas antioxidantes (Meilhac et al., 2001). Isso é 

evidenciado no estudo de Meilhac et al. (2001), no qual após exercício físico 

agudo, observou-se elevação de proteínas oxidadas no plasma de 

camundongos knockout para o receptor de LDL, ao passo que após 12 

semanas de treinamento, esse marcador de estresse oxidativo não foi diferente 
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quando comparado ao grupo sedentário. Além disso, o treinamento crônico 

aumentou a atividade da enzima antioxidante catalase na aorta e reduziu a 

lesão aterosclerótica (Meilhac et al., 2001).  

No presente estudo, a maior expressão da cat no arco aórtico observada 

nos camundongos treinados não impediu a elevação dos óxidos de colesterol, 

mostrando que outros mecanismos estão influenciando sua concentração. Por 

outro lado, é possível conjecturar que o aumento desta enzima seja capaz de 

contrabalançar os efeitos dos óxidos de colesterol sobre o estresse oxidativo 

intracelular. 

Na aterosclerose é proposto que a principal fonte de óxidos de colesterol 

seja a captação de LDL modificadas por oxidação. Na íntima arterial, a LDLox é 

reconhecida e captada pelos receptores scavenger de macrófagos, incluindo 

receptor scavenger classe A (SR-A), SR-BI, CD36 e LOX-1. Se persistente, a 

excessiva internalização de LDLox, leva ao acúmulo de óxidos de colesterol, 

dos quais os principais são aqueles modificados no carbono 7, formação de 

células espumosas e o desenvolvimento da placa (Brown e Jessup, 1999).  

SR-A e CD36 (receptor scavenger tipo B) são os principais receptores 

de LDLox em macrófagos, suscitando até 90% da captação dessa lipoproteina 

(Kunjathoor et al., 2001). Por outro lado, células endoteliais captam as LDLox 

preferencialmente via LOX-1 (Levitan et al., 2010).  

Tem sido observado, que tanto o grau de oxidação da LDL quanto os 

óxidos de colesterol, em especial o 7α-OH C, regulam positivamente a 

quantidade dos receptores scavengers presentes na célula, favorecendo a 

captação de LDLox (Leonarduzzi et al., 2008). A modulação do CD36 ou do 

LOX-1 influenciam a aterosclerose. Guy et al. (2007) e Mehta  et al. (2007), 

demonstraram que a deleção de CD36 ou LOX-1, em camundongos 

suscetíveis a aterosclerose, reduziu o acúmulo de lípides na aorta.  

  Na presente investigação, o treinamento aumentou em 75% a 

expressão gênica do receptor scavenger Cd36, e reduziu 65% do Olr1 (LOX-1) 

no arco aórtico. Corroborando esse resultado, em leucócitos isolados de 

plasma humano, o treinamento aeróbio por 8 semanas aumentou a expressão 
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do mRNA de CD36 comparado aos sedentários (Butcher et al., 2008). Segundo 

Butcher et al. (2008) o aumento do CD36 poderia proporcionar um mecanismo 

para a depuração dos lípides quando associado a um eficiente processo de 

transporte reverso de colesterol. De fato, em nosso estudo, apesar do aumento 

desse receptor, houve expressiva diminuição do conteúdo de colesterol arterial.  

Recentemente, Pinto et al. (2015) verificaram maior expressão do mRNA 

de Cd36 e Olr1 (LOX-1) na aorta de camundongos selvagens treinados, 

imediatamente após a sessão de exercício físico. No entanto, após 48 h 

apenas a expressão de Olr1 estava supra regulada. Nesse mesmo estudo, ao 

contrário da medida arterial, ambos receptores foram negativamente regulados 

em macrófagos de peritônio imediatamente após a sessão de exercício. É 

interessante comentar, que o metabolismo do colesterol é diferente entre 

camundongos selvagens e apoE-/-, de tal forma que mesmo quando 

alimentados com dieta hiperlipídica, pouco, ou nenhum, acúmulo de colesterol 

é evidenciado na parede arterial dos selvagens.  

Não é de nosso conhecimento qualquer estudo que sobreponha a 

influência do receptor CD36 sobre LOX-1 e vice-versa na aterosclerose. 

Contudo, a maior expressão de Cd36 poderia suportar o aumento de óxidos de 

colesterol observada nos camundongos treinados. 

Rocco et al. (2011), utilizando camundongos transgênicos para CETP 

humana, evidenciaram que o treinamento físico por 6 semanas aumentou a 

eficiência do transporte reverso de colesterol in vivo, demonstrado pela maior 

recuperação de colesterol, advindo de macrófagos, no plasma, fígado e fezes. 

Por outro lado, macrófagos da cavidade peritoneal de camundongos selvagens 

exercitados não demonstraram maior eficiência na retirada de colesterol (Pinto 

et al., 2015). Além disso, não se evidenciaram alterações na expressão de 

genes envolvidos no fluxo de lípides, após programa de exercício aeróbio 

(Pinto et al., 2015). Nesses dois modelos, o aumento no transporte reverso de 

colesterol pelo treinamento físico foi atribuído a moduladores sistêmicos, como 

o aumento no HDL-c e maior expressão dos receptores hepáticos B-E e SR-BI.  
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Corroborando o pensamento de que o exercício físico é um modulador 

positivo do transporte reverso de colesterol, outros autores ainda demonstram 

aumento da expressão gênica de Abca1, Abcg1 e Nr1h3 (LXRα) em diferentes 

tecidos (Butcher et al., 2008; Ghorbanian et al., 2013; Kazeminasab et al., 

2013; Rocco et al., 2011).  

No presente estudo houve redução da expressão do transportador 

Abcg1 na parede arterial. Entendemos que a menor expressão desse 

transportador seja secundária à redução da massa de colesterol. Apesar de o 

colesterol ser um pobre ativador de LXR, outros esteróis relacionados ao 

colesterol possuem papel fundamental na regulação dessa proteína e, 

consequentemente, na síntese dos transportadores ABCA1 e ABCG1 (Spann 

et al., 2012). 

Spann et al. (2012) demonstraram que a sobrecarga de colesterol em 

doses crescentes, em macrófagos, resultou em maiores concentrações de 

desmosterol, precursor de colesterol, devido à extrema inibição da enzima 24-

dehidrocolesterol redutase, responsável em converter desmosterol em 

colesterol. O desmosterol é apontado, por estes autores, como o principal 

ativador de LXR em macrófagos. Neste sentido, mesmo que a afinidade do 

desmosterol ao LXR seja um quinto daquela observada nos mais potentes 

óxidos de colesterol (24-OH C, 25-OH C, 27-OH C e 24,25-epoxicolesterol), 

sua concentração, em macrófagos, é cerca de 20 vezes maior.  

Além do transporte mediado por receptor, as células possuem a 

capacidade de eliminar grandes quantidades de óxidos de colesterol através de 

difusão livre, uma vez que o acréscimo de um radical polar confere a essa 

molécula maior eficiência para atravessar membranas lipofílicas, especialmente 

àqueles oxidados na cadeia lateral, mas também aos oxidados no anel 

esteroide (Meaney et al. 2002). Kan et al. (1992) observaram que a meia-vida 

para troca de 7α-OH C e 7β-OH C entre membranas de fosfolípides 

representou mais de 100 vezes aquela do colesterol. 

Maior expressão, no arco aórtico, da enzima Cyp27a1 e redução da 

Cyp7b1, responsáveis pela síntese e metabolização do 27-OH C 
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respectivamente, após treinamento físico, sugere elevação nos níveis desse 

óxido de colesterol. A CYP27A1 é uma enzima localizada na mitocôndria, 

responsável pela adição de uma hidroxila no carbono 27 do colesterol. Ainda, 

apresenta baixa atividade de hidroxilação do carbono 25 (Li et a., 2007).  A 

CYP27A1 é amplamente expressa nos tecidos corporais (Pikuleva, 2006; Uno 

et al., 2014). No fígado, inicia a produção de ácidos biliares na via ácida 

levando à formação principalmente do ácido quenodeoxicolico. Em 

macrófagos, a alta expressão dessa enzima representa um mecanismo de 

defesa contra o acúmulo de colesterol (Björkhem et al., 1994). Segundo 

Björkhem et al. (1994) macrófagos humanos podem eliminar grandes 

quantidades de colesterol na forma de 27-OH C por meio de difusão passiva, 

indicando uma rota adicional de efluxo de colesterol. Em macrófagos murinos 

RAW 264.7 foi demonstrado que a superexpressão da CYP27A1 estimula o 

efluxo de colesterol por aumentar a expressão de ABCA1 (Mukhamedova et al. 

2008; Escher et al., 2003). 

Dessa forma, o aumento das concentrações dos óxidos de colesterol por 

meio do exercício físico poderia facilitar a retirada de colesterol celular, 

favorecendo a redução da aterosclerose.  

No arco aórtico, verificamos um aumento da expressão dos mRNA dos 

genes Prkaa1 e Prkaa2, que codificam as proteínas AMPKα1 e AMPKα2, 

respectivamente. A maior ativação da AMPK é um importante mediador dos 

efeitos metabólicos do exercício físico, especialmente no músculo esquelético, 

mas também em outros tecidos, modulando a maior captação dos substratos 

energéticos, a biogênese mitocondrial e mudanças no tipo de fibras para um 

perfil mais oxidativo. 

A ativação farmacológica da AMPK, em macrófagos, vincula-se ao 

aumento do efluxo de colesterol e à diminuição da captação de LDL, por 

aumentar e reduzir o conteúdo de ABCG1 e LOX-1, respectivamente (Li et al., 

2010b; Chen B et al., 2016). Além disso, em células endoteliais foi observado 

maior efluxo de 7-CETO após ativação da AMPK, e a infusão de AICAR, em 

camundongos alimentados com dieta hiperlipídica, reduziu o acúmulo de 
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lípides em células endoteliais isoladas da aorta (Chen B et al., 2016; Li et al., 

2010a).  

Considerando a maior expressão da AMPK pelo exercício físico no 

presente trabalho e os dados da literatura, propomos que o efeito do exercício 

físico sobre a concentração de colesterol e óxidos de colesterol no arco aórtico 

pudesse ser mediado por essa proteína. A ativação da AMPK foi avaliada in 

vitro pelo tratamento de macrófagos J774, sobrecarregados com LDL acetilada, 

com AICAR (0,25 mM). Nos macrófagos, a ativação da AMPK não alterou a 

concentração de colesterol, contudo levou à uma menor concentração de 7α-

OH C após indução do efluxo de esteróis pela HDL2, o que foi acompanhado 

da maior expressão de Abca1.  É digno de nota que o ABCA1 não é um bom 

transportador para HDL, contudo partículas de apoA-I podem dissociar-se da 

HDL estimulando o efluxo de colesterol por meio desse transportador (Liang et 

al., 1994). Apesar de o ABCG1 ser considerado o principal transportador de 

óxidos de colesterol, Tam (2006) e Matsuda (2013) observaram que óxidos de 

colesterol podem ser transportador com eficiência por meio do ABCA-1. Assim, 

o aumento da expressão de Abca1 por AICAR pode ter contribuído para 

redução do acúmulo do 7α-OH C. Sugerindo redução da concentração de 27-

OH C menor expressão da enzima Cyp27a1 foi observada nas células tratadas 

com AICAR. A redução da expressão do mRNA da Prkaa1 o gene da AMPK 

pode ser explicada como um mecanismo compensatório ao aumento de sua 

atividade, 

Os achados in vitro com ativação de AMPK, não parecem refletir a 

biologia dos óxidos de colesterol arteriais sob influência do treinamento físico 

aeróbio. Sendo, assim, de acordo com as condições experimentais do presente 

estudo, a AMPK não pode ser definida como uma mediadora dos efeitos do 

exercício sobre o metabolismo óxidos de colesterol e transporte reverso. Li et 

al. (2010b) descreveram em macrófagos uma expressão aumentada do gene e 

do conteúdo proteico de ABCG1 e maior efluxo de colesterol nas células com 

ativação de AMPK. No entanto, naquela investigação, a concentração de 

AICAR utilizada foi 1 mM, o qual foi evidenciada por nosso grupo e por outros 

como citotóxica (Chang et al., 2016; Russe et al., 2014; Santidrián et al., 2010). 
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O exato papel da AMPK na mediação dos efeitos do treinamento físico sobre a 

homeostase lipídica da parede arterial deve ser mais bem investigado. 

Em conclusão, em camundongos dislipidêmicos, o treinamento físico 

aeróbio, por 6 semanas, aumentou a concentração de 7 β -OH C, o que se 

vincula à maior expressão de Cd36 no arco aórtico. A rápida difusão de óxidos 

de colesterol, como via complementar ao transporte reverso e colesterol, pode 

também ser favorecida pelo aumento e redução, respectivamente, na 

expressão de Cyp27a1 e Cyp7b1, favorecendo maior liberação de 27-OH C 

das células. Juntamente com suas ações diretas que beneficiam o transporte 

reverso de colesterol, previamente descritas (Rocco et al., 2011), o treinamento 

físico diminui a concentração de colesterol na parede arterial, prevenindo a 

aterosclerose. Baseado nos ensaios in vitro a ativação da AMPK não parece 

contribuir para o aumento das concentrações de óxidos de colesterol após 

treinamento físico.  
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6. CONCLUSÃO  

 

Em camundongos dislipidêmicos, o treinamento físico aeróbio aumenta a 

concentração de 7 β -OH C, o que se vincula à maior expressão de Cd36 no 

arco aórtico. A rápida difusão de óxidos de colesterol, como via complementar 

ao transporte reverso de colesterol, pode também ser favorecida pelo aumento 

e redução, respectivamente, na expressão de Cyp27a1 e Cyp7b1, favorecendo 

maior liberação de 27-OH C das células. Juntamente com suas ações diretas 

que beneficiam o transporte reverso de colesterol, previamente descritas, o 

treinamento físico diminui a concentração de colesterol na parede arterial, 

prevenindo a aterosclerose. Baseado nos ensaios in vitro a ativação da AMPK 

não parece contribuir para o aumento das concentrações de óxidos de 

colesterol após treinamento físico.  
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