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RESUMO 

 

As galactanas sulfatadas obtidas de algas marinhas vermelhas são polissacarídeos de 

estruturas heterogêneas que têm apresentado uma variedade de efeitos biológicos, 

potencialmente terapêuticos, incluindo anticoagulante, antitrombótico e anti-inflamatório. No 

entanto, a sua atividade potencial como agente anti-inflamatório para o tratamento de 

aterosclerose, uma doença inflamatória crônica que culmina com distúrbios tromboembólicos, 

não foi previamente estudada. Além disso, dados experimentais de modelos animais e estudos 

clínicos suportam conexões entre a hemostasia e inflamação na aterogênese. Estas interfaces 

entre inflamação e trombogênese têm sido sugeridas como alvos para intervenção 

farmacológica visando reduzir a progressão da doença. No presente trabalho, determinou-se a 

estrutura química de uma nova galactana sulfatada obtida da alga marinha Acanthophora 

muscoides (fração AmII) e analisou-se seu efeito sobre um modelo de aterosclerose em 

camundongos deficientes em apolipoproteína E  (ApoE−/−) de 10 semanas submetidos a dieta 

de alto teor de colesterol durante mais 4 ou 11 semanas. A fração AmII (10 mg/kg) ou veículo 

(salina) foram injetados por via subcutânea durante a segunda até a quarta semana de dieta ou 

a partir da sexta até a décima primeira semana de dieta. Ensaios in vitro de quimiotaxia de 

macrófagos também foram realizados. A estrutura da galactana sulfatada complexa foi 

caracterizada por ressonância magnética nuclear em solução e a sua massa molecular foi 

determinada por cromatografia de permeação em gel e eletroforese em gel de poliacrilamida. 

A fração AmII apresentou uma massa molecular de ~ 20 kDa e uma alternância de  α-

galactose 4 ligada e β-galactose 3-ligada, substituído com ésteres de sulfato e éteres de metil, 

juntamente com a ocorrência de unidades de 3,6-anidro-α-galactoses. No modelo de dieta de 4 

semanas, o tratamento com a fração AmII não alteraou o tamanho da placa aterosclerótica e 

demais características de vulnerabilidade intraplaca, tais como lípido, neutrófilos, macrófagos, 

metaloprotease de matriz (MMP)-9 e conteúdo de colágeno. No modelo de dieta de 11 

semanas, o tratamento com a fração AmII reduziu os conteúdos de  macrófago intraplaca e de 

fator tecidual (FT), em comparação com animais tratados com veículo. O FT intraplaca co-

localizou e positivamente correlacionou com áreas ricos em macrófagos. Não foram 

observadas alterações no tamanho da placa aterosclerótica  e nas outras características  de 

vulnerabilidade intraplaca, tais como conteúdos de lipídios, neutrófilos, MMP-9 e do 

colágeno. Além disso, a expressão de mRNA de MMPs, quimiocinas e marcadores genéticos 

de polarização de linfócitos Th1/2/reg/17 nos arcos aórticos e nos baços dos camundongos 

não foi alterada pelo tratamento AmII. In vitro, o tratamento com AmII reduziu de forma 



 

 

dose-dependente a quimiotaxia de macrófagos sem afetar a produção de FT. No geral, o 

tratamento crônico com AmII foi bem tolerado. Em conclusão, nossos resultados indicam que 

o tratamento com AmII em camundongos ateroscleróticos reduziu o conteúdo de macrófagos 

intraplaca, agindo sobre o recrutamento celular, e, concomitantemente, o conteúdo de FT 

intraplaca de originado potencialmente de macrófagos. 

 

Palavras-chave: Agente antitrombótico. Alga vermelha. Aterosclerose. Inflamação. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Sulfated galactans from red marine algae are polysaccharides with heterogeneous structures 

that have presented a variety of potentially therapeutic biological effects including 

anticoagulant, anti-thrombotic and anti-inflammatory, however, their potential activity as anti-

inflammatory agent in the treatment of atherosclerosis, a chronic inflammatory disease that 

culminates with thromboembolic disorders, has not been previously studied. Furthermore, 

experimental data from animal models and clinical studies support connections between the 

hemostasis and inflammation in atherogenesis. These interfaces among inflammation and 

thrombogenesis have been suggested as targets for pharmacological intervention to reduce 

disease progression. Herein, we determined the chemical structure of a novel sulfated galactan 

obtained from the marine alga Acanthophora muscoides (fraction AmII) and analysed its 

effect on a mice model of atherosclerosis in 10-week aged apolipoprotein E deficient 

(ApoE−/−) mice under high-cholesterol diet for additional 4 or 11 weeks. Fraction AmII (10 

mg/kg) or Vehicle were subcutaneously injected from week 2 until 4 of the diet or from week 

6 until week 11 of the diet. In vitro assays of macrophage chemotaxis were also performed. 

The structure of the complex sulfated galactan was characterized by solution nuclear magnetic 

resonance and its molecular mass was determined by gel permeation chromatography and 

polyacrylamide gel electrophoresis. The sulfated galactan from A. muscoides presents a 

molecular mass of ~ 20kDa and an alternating 4-linked α-galactose and 3-linked β-galactose, 

substituted with sulfate esters and methyl ethers along with the occurrence of 3,6-anhydro-α-

galactoses. In the 4 weeks diet model, treatment with fraction AmII did not alter the  

atherosclerotic plaque size, and other intraplaque features of vulnerability (such as lipid, 

neutrophil, macrophage, MMP-9 and collagen contents). In the 11 weeks diet model, 

treatment with fraction AmII reduced intraplaque macrophage and tissue factor (TF) content 

as compared to Vehicle-treated animals. Intraplaque TF co-localized and positively correlated 

with macrophage rich-areas. No changes on atherosclerotic plaque size, and other intraplaque 

features of vulnerability, such as lipid, neutrophil, MMP-9 and collagen contents, were 

observed. Moreover, mRNA expression of MMPs, chemokines and genetic markers of 

Th1/2/reg/17 lymphocyte polarization within mouse aortic arches and spleens was not 

affected by AmII treatment. In vitro, treatment with AmII dose-dependently reduced 

macrophage chemotaxis without affecting TF production. Overall, the chronic AmII treatment 

was well tolerated. In conclusion, our results indicate that AmII treatment reduced intraplaque 



 

 

macrophage content, by impacting on cell recruitment, and, concomitantly, intraplaque TF 

content of potential macrophage origin in atherosclerotic mice. 

 

Keywords: Antithrombotic drug. Atherosclerosis. Inflammation. Red alga. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Ambas as medicinas tradicional e moderna são baseadas em produtos naturais. Os 

produtos naturais, sintetizados por plantas, organismos marinhos e microorganismos, têm sido 

utilizados no desenvolvimento de antibióticos, anti-virais, anti-cancerígenos, imuno-

supressores e anti-hipertensivos, mencionando apenas algumas de suas aplicações 

(CARLOMAGNO, 2012). Estima-se que cerca de 54% dos medicamentos aprovados para 

utilização humana entre 1981 e 2010 derivam direta ou indiretamente de produtos naturais 

(NEWMAN, CRAGG, 2012). A complexidade e diversidade química de produtos naturais 

nunca poderiam ser alcançadas em bibliotecas de compostos sintetizados pelo homem. Por 

outro lado, a natureza oferece tal complexidade e diversidade química em um arsenal 

impressionante de produtos metabólicos de organismos que vivem em ambientes distintos. 

Esses metabólitos representam uma fonte contínua de inspiração para medicamentos novos, 

potentes e seletivos (CARLOMAGNO, 2012).  

 A pesquisa de produtos naturais evoluiu para tornar-se uma disciplina 

multifacetada na interface da química orgânica e analítica, bioquímica, biologia, ecologia e 

ciências farmacêuticas. A determinação estrutural de uma nova molécula a partir de um 

produto natural potencialmente fornece a base para a pesquisa nessa grande variedade de 

disciplinas, gerando, em última análise, novos agentes terapêuticos e/ou nova compreensão da 

biologia de uma determinada doença. O desenvolvimento de técnicas espectroscópicas 

modernas transformou o processo de determinação estrutural (SUYAMA et al., 2011). 

 A ressonância magnética nuclear (RMN) tem sido considerada até agora a técnica 

mais avançada e rica em informações para análises estruturais de biomoléculas, incluindo 

carboidratos complexos. A riqueza de informações geradas através da espectroscopia de RMN 

não é ultrapassada por nenhuma outra técnica analítica. Uma vasta coleção de métodos 

experimentais está disponível para RMN biomolecular, compreendendo experimentos uni ou 

multidimensionais, bem como homo e heteronucleares. O número e as combinações de 

sequências de pulso, transferência de magnetização através de diferentes isótopos (geralmente 

1
H, 

13
C e 

15
N), originam várias permutações de experiências que estão disponíveis para 

responder questionamentos estruturais (POMIN, 2014b). 

 A associação relativamente recente de RMN com glicobiologia resulta 

principalmente do recente aumento nos estudos de gliconômica, do progresso e da 

sofisticação dos métodos de RMN, permitindo a extração de informações relevantes das 
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moléculas mais flexíveis, como glicanos em solução, e das recentes descobertas sobre os 

papéis fisiológicos essenciais de carboidratos ou como potenciais candidatos a fármacos 

(POMIN, 2014b). Os glicanos são um componente universal e essencial para a vida como a 

conhecemos. Açúcares revestem as células de todos os organismos e estima-se que sejam a 

classe de moléculas orgânica mais abundante na Terra. Enquanto as estruturas dos 

monossacarídeos foram elucidadas pela primeira vez por Fischer, na metade da década de 

1880, levou quase um século para os cientistas começarem a apreciar os papéis complexos 

que estas moléculas desempenham na biologia. Este atraso na compreensão da estrutura e 

função dos glicanos é, em parte, devido à complexidade inerente à regulação e montagem 

destas biomoléculas. Glicanos não são diretamente codificados pelo genoma e, assim, a sua 

biossíntese e composição são ditadas pelo metabolismo, transdução de sinal e estado celular 

(HUDAK; BERTOZZI, 2014). 

 Os glicanos são as biomoléculas mais complexas em termos de estrutura. Seus 

tamanhos variam de um único monosacarídeo a polímeros com milhares de unidades de 

comprimento. Alto comportamento dinâmico, flutuações de conformação, diversidade de 

monômeros, de ligações glicosídicas, de enantiômeros, anomericidade, extensas e não 

homogêneas modificações pós-polimerização, são todos considerados contribuintes relevantes 

para aumentar significativamente a complexidade estrutural em glicobiologia (POMIN, 

2014a). Alguns tipos de glicanos ocorrem na maioria dos organismos, outros são restritos a 

certas linhagens (SPRINGER; GAGNEUX, 2013).  

 Os glicanos apresentam uma capacidade de regulação e diversidade estrutural 

superior a qualquer outra classe de molécula biológica. As funções dos glicanos incluem 

papéis físicos e estruturais, adicionando rigidez ou carga, e uma miríade de eventos 

biológicos, incluindo formação da matriz extracelular e morfogênese, dobramento de 

proteínas, regulação da transcrição, troca de informações entre as células, adesão e migração 

celular, desenvolvimento do organismo, progressão de doenças e modulação de respostas 

imunológicas. Muitas questões importantes sobre a evolução dos glicanos permanecem e 

novas funções continuam a ser descobertas (HUDAK; BERTOZZI, 2014; SPRINGER; 

GAGNEUX, 2013). 

 

 

1.1 Galactanas sulfatadas de algas marinhas vermelhas 
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1.1.1 Características físico-químicas e estruturais 

 

 As galactanas sulfatadas são polissacarídeos fortemente aniônicos encontradas em 

algas vermelhas e verdes, angiospermas marinhas, ascídias, e ouriços do mar. Estes polímeros 

são componentes da matriz extracelular e a sua estrutura pode variar entre espécies. As 

galactanas sulfatadas, juntamente com fucanas sulfatadas, de algas pardas e invertebrados 

marinhos, são os polissacarídeos sulfatados mais bem estudados após polissacarídeos de 

mamíferos (POMIN; MOURÃO, 2008). Nas algas vermelhas, as galactanas sulfatadas são 

formadas por uma cadeia linear composta por unidades dissacarídicas repetitivas de β-D-

galactose 3-ligada e α-galactose 4-ligada, sendo as unidades de α-galactose também 

encontradas na forma de 3,6-anidrogalactose (USOV 1998; POMIN; MOURÃO, 2008). As 

carragenanas e as agaranas são as galactanas sulfatadas mais estudadas e diferem na 

configuração enantiométrica da α-galactose, sendo da série L para agaranas e D para 

carragenanas. Estudos estruturais mais detalhados demonstram um terceiro grupo de 

galactanas, os híbridos D/L, em que as unidades de α-galactose apresentam configuração D ou 

L na mesma molécula (ESTEVEZ; CIANCIA; CEREZO, 2004). As carragenanas são 

classificadas de acordo com a posição dos grupos sulfato e ciclização (presença de 3,6-

anidrogalactose). A classificação das agaranas não é tão específica quanto a das carragenanas 

(STORTZ; CEREZO, 2000).  

 Nas galactanas sulfatadas de diferentes espécies de algas, vários grupos 

hidroxilados podem ser substituídos por éster de sulfato, grupo metil ou ácido pirúvico, sendo 

a principal variação estrutural o padrão de sulfatação. A distribuição do sulfato ao longo da 

estrutura de galactanas é muito heterogênea, como ocorre em glicosaminoglicanos de origem 

animal (POMIN; MOURÃO, 2008; POMIN, 2010). As galactanas sulfatadas geralmente 

apresentam altas massas moleculares (≥ 100 kDa) e densidade de carga altamente 

eletronegativa devido à presença de grupos éster sulfato. Suas interações intermoleculares 

com proteínas específicas, desencadeando seus efeitos biológicos, têm sido geralmente 

consideradas estéreo-específicas ao invés de uma mera ou simples consequência de interações 

de cargas (POMIN, 2010). 

 Algas da ordem Ceramiales (Rhodophyta), a qual pertence a Acanthophora 

muscoides estudada no presente trabalho, incluem gêneros que caracteristicamente produzem 

galactanas estruturalmente complexas (DUARTE et al., 2004; FERREIRA et al., 2012). Uma 

fração homogênea de agarana da alga Palisada flagellifera (Ceramiales) foi obtida por 
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extração aquosa, à temperatura ambiente, seguida por cromatografia de troca iônica. Esta 

galactana apresentou uma estrutura altamente complexa com, pelo menos, 18 tipos diferentes 

de derivados. As unidades 3-ligadas foram encontradas majoritariamente piruvatadas, 2-

sulfatadas (~34%) e 6-metiladas (~34%), com esta última parcialmente 2- e 2,4-sulfatadata. 

As unidades 4-ligadas são L-açúcares constituídos essencialmente de seus derivados 

ciclizados, 3,6-anidrogalactose e 3,6-anidro-2-O-metilgalactose (~56%). Uma quantidade 

significativa (~18%) das unidades de α-L-galactopiranosil estão ligadas a resíduos de β-D-

galactose 2-sulfato piruvatados. Uma parte importante das unidades B (20%) é representada 

por α-L-galactose 6-sulfato substituídos em C-3 por xilosil, galactosil e/ou unidades de 2,3-di-

O-metilgalactose ou grupos sulfato que impedem a ciclização de derivado 3,6-

anidrogalactosil. A complexidade estrutural deste polissacarídeo é aumentada pela presença 

de α-L-galactose 2- e 3,6-sulfatada, com este último, adicionalmente, 2-O-metilado 

(FERREIRA et al., 2012). 

 O extrato aquoso da alga vermelha Laurencia obtusa (Ceramiales) apresentou 

unidades β-D-galactose 3-ligadas parcialmente sulfatadas na posição 2 ou metiladas na 

posição 6, enquanto que as unidades 4-ligadas são principalmente 3,6-anidro-L-α-galactose e 

α-L-galactose 6-sulfata, algumas destas últimas unidades são substituídas com β-D-xilose na 

posição 3, impedindo a ciclização alcalina. As agaranas obtida por extração aquosa de L. 

filiformis apresentaram unidades de β-D-galactose 3-ligadas principalmente sulfatadas na 

posição 2, mas aproximadamente metade destes resíduos também apresentou o grupo 4,6-O-

L-carboxietilideno. As unidades α-L-galactose 3,6-anidro-4 ligadas são metiladas ou 

substituídas em parte, com β-D-xilose na posição 2. É importante destacar que esta é a 

primeira vez que a substituição com xilose em 3,6-anidro-α-L-galactose é relatada. Além 

disso, α-L-galactose 2-sulfato, apresentando β-D-xilose na posição 3, também foi detectada 

(CANELÓN et al., 2014). 

 As agaranas da alga A. spicifera apresentaram unidades A altamente substituídas 

com grupos sulfato em C-2 (28-30%), sulfatos em C-2 e grupos 4,6-di-O- (1'-

carboxietilidene) (9-15% ), e apenas os C-2 grupos sulfato (5-8%), com pequenas quantidades 

de sulfato em C-6, 6-O-metil e resíduos não substituído. As unidades B apresentoaram 

principalmente 3,6-anidro-α-L-galactose (15-16%) e seu precursor, α-L-galactose 6-sulfato 

(10-17%), em conjunto com quantidades menores de 3,6-anidro-α-L-galactose 2-sulfato, α-L-

galactose 2,6-dissulfato, α-L-galactose 2,3,6-tri-sulfato, α-L-galactose 2,6-dissulfato 3-xilose, 

2-O-metil-α-L-galactose e α-L-galactose não substituída (DUARTE et al., 2004). 



17 

 

 

1.1.2 Atividades biológicas 

 

 As galactanas sulfatadas de algas vermelhas apresentam uma ampla gama de 

potenciais efeitos biológicos terapêuticos, tais como anticoagulante, antitrombótico 

(FONSECA et al., 2008; POMIN, 2014a), antioxidante (SOUZA et al., 2012), antiviral 

(MENDES et al., 2014), antinociceptivo (QUINDERÉ et al., 2013), anti-inflamatório 

COURA et al., 2012) ou pró-inflamatória (ARAÚJO et al., 2011; ASSREUY et al., 2008) e 

antitumoral (FEDOROV et al., 2013). Entre todas as atividades relatadas, as anticoagulante e 

antitrombótica são as mais investigadas, principalmente por estes compostos apresentarem 

potencial terapêutico como alternativa a heparina (POMIN, 2012).  

 Os efeitos das galactanas sobre o sistema cardiovascular vêm sendo os mais 

investigados. Dentre estes, destacam-se as galactanas das espécies de algas Botryocladia 

occidentalis e Gelidium crinale, que em consequência de suas diferenças estruturais, 

apresentam distintos efeitos anticoagulantes e antitrombóticos. Os resultados indicam que 

pequenas diferenças observadas nas proporções e/ou distribuição de resíduos de sulfato ao 

longo da cadeia polissacarídica podem ser consideradas críticas para suas interações com 

proteases, inibidores e ativadores do sistema de coagulação, resultando assim em um padrão 

distinto de atividades anti e pró-coagulante e anti e pró-trombótica (FONSECA et al., 2008). 

 A atividade antiviral de polissacarídeos sulfatados também tem sido bastante 

relatada (YASUHARA-BELL; LU, 2010). A estrutura química, incluindo grau de sulfatação, 

peso molecular, açúcares constituintes, conformação e estereoquímica, afeta a atividade 

antiviral (VO; KIM, 2010). Esta atividade tem sido atribuída principalmente a um bloqueio na 

adsorção do vírus à célula e, em menor proporção, a um efeito inibitório na internalização do 

vírus (DUARTE, et al., 2004; PUJOL et al., 2012). 

 A atividade antitumoral de oligo e polissacarídeos de algas tem sido relatada 

(FEDOROV et al., 2013). As galactanas sulfatadas da alga Champia feldmannii apresentaram 

propriedades imunoestimulantes e antitumorais. Os polissacarídeos não apresentaram 

citotoxicidade in vitro significante, porém apresentaram efeito antitumoral in vivo. Além de 

aumentarem significativamente o peso do baço, também foram capazes de reverter a 

diminuição no número de linfócitos causada pelo tumor Sarcoma 180 e de aumentar o número 

de anticorpos totais e específicos para ovoalbumina no soro de animais imunizados (LINS et 

al., 2009).  As galactanas sulfatada da alga C. feldmannii também apresentaram efeito 
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antinocicpetivo, em modelo de contorções abdominais induzidas por ácido acético, e pró-

inflamatório produzindo edema quando aplicada por via s.c. na pata de ratos e induzindo a 

migração de leucócitos quando administrada na cavidade peritoneal (ASSREUY et al., 2008). 

 Um polissacarídeo do tipo agarana isolado a partir da alga vermelha Grateloupia 

filicina, denominado GFP08, apresentou efeito antitumoral in vivo, diminuindo o peso do 

tumor em camundongos portadores de sarcoma 180. O GFP08 também apresentou atividade 

anti-angiogênica em ensaio de membrana corioalantóica de galinha  e inibiu a diferenciação 

de células endoteliais da veia umbilical humana em estruturas do tipo capilar in vitro (YU et 

al., 2012).  

 Em estudos de inflamação, as carragenanas comerciais têm sido tradicionalmente 

utilizadas como agente inflamatório em experimentos que buscam avaliar os potenciais efeitos 

anti-inflamatórios de novos compostos (SILVA et al., 2010). Em modelo de peritonite, a 

carragenana induz a migração de neutrófilos para a cavidade peritonial de ratos via ativação 

de macrófagos (SOUZA et al., 1988). O modelo do edema de pata induzido por carragenana 

envolve aumento de permeabilidade vascular, seguido da infiltração celular, principalmente 

de neutrófilos (POSADAS et al., 2004).  

 Araújo et al. (2011) demonstraram que a κ-carragenana isolada da alga Solieria 

filiformis apresentou potencial inflamatório, envolvendo prostaglandinas, óxido nítrico e 

citocinas primárias como interleucina (IL) -1 e fator de necrose tumoral-α (TNF-α) em sua 

ação. As galactanas da alga vermelha Amansia multifida mostraram-se pró-inflamatórias, 

induzindo a migração celular para a cavidade peritoneal e aumento na produção de IL-6. 

Além disso, apresentaram ação anti-angiogênica e efeito citotóxico em linhagens 3T3 

(fibroblastos de camundongos Balb/c) e em linhagem HeLa (câncer cervical humano) 

(SOUZA, et al., 2012). 

 Efeitos anti-inflamatórios de galactanas sulfatadas, principalmente agaranas, 

isoladas de diferentes espécies de algas marinhas têm-se destacado nos últimos anos em 

estudos envolvendo principalmente modelos clássicos de inflamação aguda tais como edema 

de pata induzido por carragenana ou dextrano sulfatado e peritonite induzida por carragenana. 

As galactanas sulfatadas da alga Gracilaria cornea apresentaram atividade anti-inflamatória 

em modelo de edema pata induzido por carragenana e por dextrano sulfatado e em modelo de 

peritonite, reduzindo a migração neutrofílica (COURA et al. 2012). 

 A galactana sulfatada de Gelidium crinale apresentou efeito anti-inflamatório 

relacionado a inibição de histamina e de metabólitos do ácido araquidônico (SOUSA et al., 



19 

 

2013). Vanderlei et al. (2011) reportaram o envolvimento da via da hemoxigenase-1 na ação 

anti-inflamatória da galactana sulfatada da alga Gracilaria birdiae, visto que seu efeito 

antiedematogênico foi inibido por zinco protoporfirina IX. 

 Os polissacarídeos sulfatados obtidos da alga vermelha Digenea simplex 

apresentaram efeito anti-inflamatório no edema induzido por carragenana, dextrano sulfatado, 

histamina, serotonina e bradicinina. Estes polissacarídeos também inibiram a migração de 

neutrófilos induzida por carragenana tanto para pata do rato e a cavidade peritoneal, que foi 

acompanhada pela diminuição nos níveis de IL1-β e TNF-α no fluido peritoneal. Além disso, 

os polissacarídeos sulfatados de D. simplex também apresentaram efeitos antinociceptivos, 

reduzindo o tempo total de lambedura em ambas as fases do teste de formalina e aumentando 

o tempo de latência no teste da placa quente (PEREIRA et al., 2014). 

 A fração polissacarídica sulfatada obtida da alga vermelha Agardhiella 

ramosissima, cujo principal componente é uma ι-carragenana, reduziu o edema da pata 

induzido por carragenana, dextrano sulfatado histamina e serotonina, e também foi capaz de 

inibir a migração de leucócitos para a cavidade peritoneal e de diminuir a concentração de 

mieloperoxidase no tecido da pata. Nos testes de atividade antinociceptivas, o pré-tratamento 

com o polissacarídeo sulfatado reduziu o número de contorções, o tempo de lambedura, mas 

não aumentou o tempo de latência no teste da placa quente (BATISTA et al., 2014). 

 

1.1.2.1 Atividades biológicas da galactana sulfatada da alga Acanthophora muscoides 

 

 A galactana sulfatada da alga A. muscoides foi avaliada quanto a sua toxicidade 

através de ensaio de toxicidade subcrônica, em que camundongos foram tratados diariamente 

durante 14 dias. Sinais consistentes de dano sistêmico não foram observados, conforme 

revelado pela avaliação do peso corporal e dos órgãos fígado, rim, coração, baço, timo e 

linfonodo e das análises bioquímicas, hematológicas e histopatológicas (QUINDERÉ et al., 

2013). 

 Estudos em modelos clássicos de nocicepção mostraram que a referida galactana 

foi capaz de reduzir o número de contorções abdominais induzidas por ácido acético 0,8% e o 

tempo de lambedura da pata induzida por formalina 1% somente na segunda fase do teste, o 

que indica efeito nociceptivo de ação periférica. Estes resultados foram confirmados pelo não 

prolongamento no tempo de reação do teste da placa quente, específico para drogas de efeito 

central (QUINDERÉ et al., 2013). Em modelos de inflamação, a galactana sulfatada mostrou-
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se anti-inflamatória, reduzindo a migração neutrofílica no modelo de peritonite induzida por 

carragenana (QUINDERÉ, 2011) e reduzindo a permeabilidade vascular no modelo de edema 

de pata induzido por dextrano sulfatado e histamina (QUINDERÉ et al., 2013). 

 A mesma galactana também foi estudada quanto a seus efeitos anticoagulante e 

antitrombótico. Com relação a coagulação sanguínea, os resultados obtidos mostraram que a 

galactana apresentou baixa atividade anticoagulante no teste do tempo de tromboplastina 

parcial ativada, tempo de trombina e tempo de proterombina. Em ensaios com proteases e 

inibidores purificados da coagulação, a galactana apresentou um aumento na inibição da 

trombina mediada por antitrombina ou cofator II da heparina ou fator Xa por antitrombina 

somente em altas concentrações (QUINDERÉ et al., 2014b). 

 Os estudos relacionados a atividade antitrombótica in vivo da referida galactana, 

utilizando o modelo de trombose venosa, mostraram que esta apresentou efeito semelhante a 

heparina até a concentração de 0,50 mg/kg, sendo esse efeito revertido quando administrada 

em concentrações superiores. Em ensaio in vitro, o fator XII foi ativado nas mesmas 

concentrações em que o efeito antitrombótico foi suprimido in vivo, sugerindo que a redução 

da atividade antitrombótica pode estar relacionada à sua ativação. Já em modelo de trombose 

arterial, a galactana apresentou efeito antitrombótico estatisticamente semelhante ao controle 

positivo heparina em todas as concentrações analisadas. Além disso, diferentemente da 

heparina, a galactana não apresentou efeito hemorrágico (QUINDERÉ et al., 2014b). 

 

1.2 Doenças cardiovasculares 

 

 As doenças cardiovasculares compreendem uma ampla gama de desordens, das 

quais a mais comum é a doença cardíaca coronária, que consiste principalmente da doença 

isquêmica do coração, e causa 46% das mortes por doenças cardiovasculares em homens e 

38% nas mulheres. A doença cerebrovascular é a doença cardiovascular com o segundo maior 

índice de mortalidade, correspondendo a 34% das mortes por doenças cardiovasculares em 

homens e 37% nas mulheres. As doenças cardiovasculares são hoje a principal causa de 

mortalidade no mundo. Mais de 17 milhões de pessoas morrem de doenças cardiovasculares a 

cada ano, que corresponde o equivalente a 30% de todas as mortes no mundo e, estima-se que 

este número poderá crescer para 23,6 milhões até 2030. Atualmente, países de baixa e média 

renda sofrem desproporcionalmente, concentrando mais de 80% de todos os óbitos causados 

por doenças cardiovasculares (WONG, 2014). Principalmente nesses países, a rápida 
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urbanização e fatores secundários, como o aumento da obesidade, a má alimentação e a falta 

de exercício, combinaram-se para impulsionar a elevada incidência das doenças 

cardiovasculares (KOVACIC; CASTELLANO; FUSTE, 2012). 

 Atualmente no Brasil, cerca de 32% das mortes são causadas por doenças 

cardiovasculares. Apesar das disparidades regionais na prevalência de fatores associados à 

relação inversa entre renda e mortalidade, as doenças cardiovasculares têm sido a principal 

causa de morte em todas as regiões brasileiras desde os anos 1970 (CIPRIANO JR et al., 

2014). Na Europa Ocidental e na América do Norte, o declínio da mortalidade por doenças 

cardiovasculares está relacionado, pelo menos em parte, ao sucesso da prevenção e da terapia, 

mas ainda continua a ser a causa mais comum de mortes em países desenvolvidos (MURRAY 

et al., 2012; LIBBY; LICHTMAN; HANSSON, 2013). A melhora da taxa de sobrevivência 

após o infarto do miocárdio tem como consequência o aumento da prevalência de doença 

coronariana, da incapacidade crônica e dos custos do tratamento (FALK et al., 2013). 

 Na maioria dos casos, a causa subjacente das doenças cardiovasculares é a 

aterosclerose, uma inflamação crônica das artérias, que se desenvolve ao longo de décadas em 

resposta aos efeitos biológicos de fatores de risco (MICHAS et al., 2014). O processo 

aterosclerótico progride silenciosamente durante anos antes de se tornar clinicamente evidente 

(LIBBY; LICHTMAN; HANSSON, 2013). A aterosclerose provoca doença clínica através do 

estreitamento luminal ou por precipitação de trombos que obstruem o fluxo sanguíneo para o 

coração (doença coronariana), cérebro (acidente cardiovascular isquêmico) ou extremidades 

inferiores (doença vascular periférica). A mais comum destas manifestações é a doença 

coronariana, incluindo a angina estável e as síndromes coronarianas agudas (angina instável e 

infarto do miocárdio) (BENTZON et al., 2014). 

 Um aumento da concentração sanguínea de lipoproteínas contendo 

apolipoproteína (Apo) B, das quais a lipoproteína de baixa densidade (LDL) geralmente é a 

forma mais prevalente, pode ser uma causa suficiente de aterosclerose, como em casos de 

hipercolesterolemia familiar. Mais frequentemente, no entanto, a doença se desenvolve em 

níveis mais baixos de LDL em combinação com outros fatores de risco que facilitam a 

aterosclerose, caracterizando assim uma doença multifatorial (BENTZON et al., 2014). Esses 

fatores incluem história familiar, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, sexo 

masculino, níveis elevados de LDL, baixos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL), 

aumento dos níveis de triglicerídeos, nível elevado de glicose, obesidade ou excesso de peso 

(FRUCHART et al., 2004; WONG, 2014). Pessoas com LDL excessivamente baixa 
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geralmente não desenvolvem aterosclerose clinicamente relevante, independentemente da 

presença de outros fatores de risco, ressaltando a importância central da LDL como um fator 

causal (BENTZON et al., 2014). 

 Modificações no estilo de vida, tais como aderência a uma dieta saudável, hábitos 

de exercícios regulares, evasão de produtos do tabaco e manutenção de um peso saudável são 

componentes críticos da promoção da saúde e da redução do risco de doença cardiovascular 

aterosclerótica, associado ou não ao uso de medicamentos redutores de colesterol (STONE et 

al., 2014). Juntos, os conhecidos fatores de risco modificáveis explicam mais de 90% da 

ocorrência de infarto do miocárdio em todo o mundo (BENTZON et al., 2014). 

 

1.2.1 Anatomia da aorta 

 

 O coração é aproximadamente do tamanho de um punho fechado, pesa entre 250 e 

350 g e bate cerca de 100 mil vezes por dia. O sangue desoxigenado entra no átrio direito, flui 

para o ventrículo direito e é bombeado para os pulmões através das artérias pulmonares, onde 

os resíduos são removidos e o oxigênio é substituído. O sangue oxigenado é transportado 

através das veias pulmonares para o átrio esquerdo e entra no ventrículo esquerdo. Quando o 

ventrículo esquerdo contrai, o sangue é ejetado através da aorta para o sistema arterial 

(FIGURA 1) (SHAFFER; MCCRATY; ZERR, 2014). 

 A aorta é o maior vaso sanguíneo no corpo humano e origina-se no ventrículo 

esquerdo do coração, a partir do qual transporta sangue oxigenado por todo o corpo. O 

tamanho da aorta é proporcional à altura e ao peso do indivíduo e é tipicamente maior na 

saída do coração e menor em sua extremidade final. A aorta pode ser dividida em segmentos 

anatômicos, denominados aorta ascendente, arco da aorta e aorta descendente, que inclui a 

aorta torácica e a aorta abdominal (FIGURA 2) (COLLINS et al., 2014; MURILLO et al., 

2012). 

 A aorta ascendente surge a partir do ventrículo esquerdo e em média seu 

comprimento é de 5 a 7 cm e sua largura é de 2,5 a 3,0 cm. A aorta ascendente é dividida em 

raiz aórtica e aorta ascendente tubular. A raiz aórtica inicia no anel aórtico e termina na 

junção sinotubular, onde a porção tubular da aorta ascendente começa. A raiz da aorta 

compreende o anel aórtico, as válvulas aórticas, os seios aórticos (os seios de Valsalva) e as 

origens das artérias coronárias, que fornecem sangue oxigenado para o tecido cardíaco. Os 

três seios aórticos são nomeados de acordo com a sua relação com as artérias coronárias: seios  
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Figura 1 − Anatomia da aorta ascendente e arco aórtico e relações com estruturas adjacentes. 

Fonte: adaptado de Dagenais (2011). 
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Figura 2 − Diagrama da aorta humana normal e os seus principais segmentos.  

A raiz da aorta começa no anel aórtico, que a ancora ao coração, e termina na junção sinotubular. A 

raiz contém os seios de Valsalva, a válvula aórtica, bem como a origem das artérias coronárias. A 

aorta ascendente, o arco aórtico, a aorta descendente compõem os demais segmentos aórticos. 

Fonte: adaptado de Murillo et al. (2012). 

 



25 

 

direito, esquerdo e não coronariano. O diâmetro da porção sinotubular em indivíduos normais 

é aproximadamente 85% do diâmetro do anel aórtico. A porção tubular da aorta ascendente se 

estende até ao nível da borda inferior do primeiro cruzamento esternocostal esquerdo. 

Nenhum ramo surge a partir da porção tubular da aorta ascendente (DAGENAIS, 2011). 

 A aorta ascendente dá origem ao arco aórtico. Inicialmente, o arco aórtico ascende 

diagonalmente para a esquerda sobre a parte anterior da traqueia e, subsequentemente, desce 

para a esquerda da quarta vértebra torácica para continuar como o componente descendente da 

aorta torácica. A parte convexa superior do arco dá origem aos três troncos arteriais que 

abastecem sangue oxigenado para a cabeça, pescoço e braços: a artéria braquiocefálica 

(inominada), a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. A artéria 

inominada é dividida em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita no nível da 

articulação esternoclavicular direita (COLLINS et al., 2014; DAGENAIS, 2011). 

 A porção superior da aorta descendente, referida como a aorta torácica, em 

continuidade com o arco, começa na borda inferior da quarta vértebra torácica e penetra no 

diafragma anterior a décima segunda vértebra torácica. A aorta torácica descendente dá ramos 

para o pericárdio, brônquios, parede torácica, esôfago, face posterior do pericárdio, nódulos 

linfáticos do mediastino posterior, superfície superior do diafragma e porção inferior da 

medula espinhal (DAGENAIS, 2011). 

 A aorta abdominal é uma continuação da aorta torácica. Inicia-se no hiato aórtico 

do diafragma, ao nível da décima segunda vértebra torácica, e termina aproximadamente ao 

nível da quarta vértebra lombar como uma bifurcação originando as artérias ilíacas comuns 

esquerda e direita. As artérias ilíacas comuns divergem e prolongam-se ínfero-lateralmente ao 

longo do músculo psoas. A aorta abdominal mede aproximadamente 13 cm de comprimento e 

seus principais ramos fornecem fluxo sanguíneo para a maioria dos principais órgãos 

abdominais (COLLINS et al., 2014; REVZIN; PELLERITO, 2014). A aorta abdominal 

encontra-se anterior à coluna vertebral, posterior ao pâncreas e ao estômago, e ao lado 

esquerdo da veia cava inferior (REVZIN; PELLERITO, 2014). 

 

1.2.2 Estrutura da parede arterial 

 

 Artérias normais de adulto são compostas por três camadas morfologicamente 

distintas: íntima, média e adventícia (FIGURA 3). A túnica íntima é a superfície mais interna 

da parede arterial, de frente para o lúmen arterial. É composta por uma monocamada de  
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Figura 3 − Fotomicrografia de imunofluorescência de aorta de camundongo.  

Secções através da aorta de camundongo foram coradas com um anticorpo para a elastina (verde) 

e para as células endoteliais (vermelho). À esquerda, está o lúmen (L) da artéria. A túnica íntima 

(I) é evidente como uma única camada de células endoteliais coradas em vermelho. A túnica 

média (M) contém camadas densas de elastina, ao passo que a elastina na túnica adventícia (Ad) 

é constituída por fibras finas. A veia (V) no canto superior direito apresenta células endoteliais, 

mas não elastina, ao passo que a artéria pequena (Ar) diretamente abaixo possui ambas. Barra de 

escala = 100 μm. Fonte: adaptado de Wagenseil e Mecham (2009).  
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endoteliais em uma membrana basal e apoiada por uma lâmina elástica interna na fronteira 

com a túnica média (COLLINS et al., 2014; PERROTTA, 2013). A capacidade das células 

endoteliais produzirem elastina sugere que elas contribuem para a formação da lâmina elástica 

interna, talvez em resposta a um sinal oriundo de células mediais. A matriz subendotelial é 

normalmente acelular em animais menores, mas contém uma população de células do 

músculo liso em seres humanos e em outros animais maiores. Não está claro se essas células 

apresentam funções únicas ou se elas são células mediais que ficaram retidas nessas áreas 

durante a formação da parede vascular (WAGENSEIL; MECHAM, 2009). O principal papel 

da túnica íntima é proporcionar uma superfície lisa, não-trombogênica, para o fluxo sanguíneo 

(COLLINS et al., 2014). Além disso, a túnica íntima é particularmente importante na 

aterosclerose e restenose, mas pouco contribui para as propriedades mecânicas dos vasos 

condutores normais (WAGENSEIL; MECHAM, 2009). 

 A túnica média é a camada média da parede arterial e é composta principalmente 

por células do músculo liso e tecido elástico. As secções transversais da camada média da 

aorta apresentam uma estrutura lamelar, com camadas de músculo liso separados por uma 

quantidade considerável de tecido elástico com fibras elásticas (lamelas elásticas) e algum 

tecido conjuntivo que liga as lamelas à membrana interna (COLLINS et al., 2014). A elastina, 

que é distensível e tem uma baixa resistência à tração, apresenta funções principalmente como 

um reservatório elástico e distribui o estresse uniformemente por toda a parede e nas fibras de 

colágeno (WAGENSEIL; MECHAM, 2009). Esta organização elástica e muscular permite 

que a aorta se expanda e contraia com o fluxo sanguíneo pulsátil gerado pelo coração 

(COLLINS et al., 2014). 

 A camada mais externa da parede vascular é a túnica adventícia. É geralmente 

definida em grandes artérias como a área exterior da lâmina elástica externa e consiste de uma 

matriz extracelular rica em colágeno produzido por uma população heterogênea de células de 

miofibroblastos. O elevado conteúdo relativo de colágeno da adventícia ajuda a prevenir a 

ruptura vascular em pressões extremamente altas (WAGENSEIL; MECHAM, 2009). Dentro 

da adventícia, estão localizadas fibras nervosas e vasos linfáticos, bem como uma rede de 

pequenos vasos sanguíneos, os vasa vasora que fornecem a nutrição e o oxigênio às células 

nas paredes vasculares (PERROTTA, 2013). A metade luminal da parede recebe o seu 

fornecimento de sangue através de difusão a partir do sangue no interior do lúmen e a metade 

exterior da parede aórtica recebe o seu fornecimento de sangue através dos vasa vasora 

(COLLINS et al.,2014). 
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1.2.3 Aterosclerose 

 

 A aterosclerose é uma doença crônica, de evolução lenta, das artérias de médio e 

grande porte, caracterizada por disfunção endotelial seguida pela migração trans-endotelial de 

células do sistema imunológico e lipídeos da circulação para a parede arterial, onde se 

acumulam, originado as lesões ateroscleróticas (GALKINA; LEY, 2007; HANSSON; 

HERMANSSON, 2011). 

 

1.2.3.1 Visão histórica 

 

 A aterosclerose foi tradicionalmente considerada como um processo passivo de 

acúmulo de lipídeos em que o colesterol e os triglicerídeos ficam presos na parede vascular, 

resultando na proliferação de células de músculo liso e na formação da placa aterosclerótica. 

Pesquisas posteriores, realizadas nas últimas três décadas, identificaram a importância da 

inflamação, sujeita a modulação por mecanismos imunes efetores, como um caminho 

crucialmente responsável pela iniciação e perpetuação da aterosclerose (BERMAN; 

FARKOUH; ROSENSON, 2013). 

 A aterosclerose tem atormentado a humanidade por milênios, como exemplificado 

por achados de lesões ateroscleróticas em múmias de culturas antigas do Egito, Peru e as Ilhas 

Aleutas (CLARKE et al., 2014). Descrições de aterosclerose humana têm sido documentadas 

há séculos que remontam ao Renascimento (BUJA, 2014). Em 1829, o cirurgião e patologista 

francês nascido na Alemanha Jean Lobstein introduziu o termo "arteriosclerose" (MAYERL 

et al., 2006).  

 Enquanto a base para o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas tinha interesse 

teórico, a doença geralmente era vista como uma consequência inevitável do envelhecimento 

(BUJA, 2014). Na metade do século XIX, duas escolas opostas da patologia, de Rudolf 

Virchow, em Berlim, na Alemanha, e de Carl von Rokitansky em Viena, na Áustria, 

descreveram alterações inflamatórias celulares nas paredes dos vasos ateroscleróticos. 

Enquanto von Rokitansky considerou estas alterações secundárias, Virchow apoiou o seu 

papel primário na aterogênese. Em 1910, o químico alemão Windaus mostrou que as placas 

ateroscleróticas são formadas por tecido conjuntivo calcificado e colesterol (MAYERL et al., 

2006). Três anos mais tarde, o patologista russo Nikolai N. Anitschkow publicou suas 
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observações seminais em que os coelhos alimentados apenas com uma dieta rica em colesterol 

desenvolveram lesões ateroscleróticas, em associação com uma concentração muito elevada 

de colesterol no sangue. Por muitos anos, as observações de Anitschkow receberam pouco 

reconhecimento. No entanto, eventualmente, uma combinação de trabalhos experimentais, 

estudos de autópsia, investigações epidemiológicaa e ensaios clínicos levou ao firme 

estabelecimento do papel essencial dos lipídeos na teoria de resposta a lesão da aterosclerose 

(BUJA, 2014). Somente em 1984, o Instituto Nacional do Coração completou o Ensaio de 

Prevenção Coronariana Primária, o primeiro ensaio clínico de grande escala, com duração de 

7 anos, randomizado e duplo-cego, mostrando que a redução do colesterol no sangue reduziu 

significativamente o risco de desenvolver infarto do miocárdio (STEINBERG, 2013). 

 Numerosas observações fisiopatológicas em seres humanos e animais levaram à 

formulação da hipótese de resposta a lesão da aterosclerose por Russell Ross e colaboradores 

(ROSS; GLOMSET, 1973; ROSS; GLOMSET; HARKER, 1977), que inicialmente 

propuseram a hipótese de que a desnudação endotelial era o primeiro passo para o 

desenvolvimento da aterosclerose. No entanto, a versão mais recente dessa hipótese enfatiza a 

disfunção endotelial, em vez do desnudamento (ROSS, 1999). Também na segunda metade 

do século XX, vários eventos, aparentemente não relacionados, convergiram para estabelecer 

as bases para a hipótese de que a modificação oxidativa de LDL pode ser importante na 

aterogênese (STEINBERG; WITZTUM, 2010). A hipótese foi originalmente proposta 

especificamente para explicar a formação de células esponjosas (STEINBERG, 1995). 

Estudos posteriores indicaram a relação entre LDL oxidada (oxLDL) e o sistema imune na 

aterogênese (STEINBERG; WITZTUM, 2010). 

  

1.2.3.2 Classificação das placas ateroscleróticas  

 

 A aterosclerose leva à formação de placas em locais específicos da árvore arterial 

através de inflamação, necrose, fibrose e calcificação da íntima. Depois de décadas de 

progressão, essas placas podem repentinamente causar eventos que ameaçam a vida 

(BENTZON et al., 2014). O termo "vulnerável" tem sido utilizado para descrever placas 

propensas à ruptura, que são a causa subjacente da maioria dos eventos coronários clínicos. 

No entanto, placas apresentando outras características histológicas, como placas erosivas e, 

numa extensão menor, calcificação nodular, também são responsáveis pela presença de 

trombose luminal (SAKAKURA et al., 2013). Tem sido recomendado que o termo "placa 
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vulnerável" seja utilizado para identificar todas as placas que envolvem risco de trombose 

e/ou progressão rápida (NAGHAVI et al., 2003). Embora placas vulneráveis possam ser 

identificadas, ainda não é possível prever as que irão romper-se e quando a ruptura ocorrerá 

(ALFIERI et al., 2014). 

 Virmani et al. (2000) indicaram que o mecanismo mais comum subjacente à 

morte coronária súbita causada por trombose é a ruptura de placa (55-65%), seguido por 

erosão (30-35%) e, menos frequentemente, calcificação nodular (2-7%) (FIGURA 4). Mais 

recentemente, Falk et al. (2013) atualizaram estes dados, incluindo 22 estudos de autópsias 

em que 1847 artérias coronárias foram exploradas microscopicamente, e concluíram que a 

grande maioria dos trombos coronários (73%) desenvolveram-se sobre uma placa 

aterosclerótica rompida, enquanto que a taxa de erosão da placa foi de 23%. A ruptura da 

placa foi a principal causa da trombose coronária, independentemente de apresentação clínica, 

idade, sexo e continente. A diferença entre gênero foi notável, rupturas de placa são mais 

frequentes em homens que em mulheres. 

 A primeira classificação morfológica dos tipos de lesões ateroscleróticas foi 

proposta pela Organização Mundial da Saúde em 1958 (PERROTTA, 2013). A classificação 

da Associação Amaricana do Coração (AHA, do inglês American Heart Association) foi 

publicada pela primeira vez em 1994/1995, com base na premissa de que a ruptura da placa 

era o único mecanismo responsável pela trombose coronária. Em 2000, Virmani et al. 

propuseram uma alteração da classificação da AHA com base na descrição morfológica. O 

ateroma de capa fibrosa fina foi descrito como um tipo específico de placa que não é 

reconhecido pela AHA. A alteração vascular mais antiga descrita microscopicamente é o 

espessamento da íntima (lesão de Tipo I da classificação da AHA), que consiste em camadas 

de células de músculo liso e da matriz extracelular. Embora frequente em artérias propensas à 

aterosclerose, o espessamento da íntima é considerado adaptativo (não aterosclerótica) 

(SAKAKURA et al., 2013) (FIGURA 5). 

 Xantoma intimal ou lesão de estrias gordurosas (lesão Tipo II da classificação da 

AHA) são formados à medida em que macrófagos esponjosos acumulam-se abundantemente 

em uma íntima rica em células do músculo liso e de proteoglicanos. Este tipo de lesão é 

considerada pela classificação da AHA como a lesão inicial da aterosclerose. No entanto, 

estudos indicam que esta lesão é um processo reversível, com pequenas tendências 

progressivas (SAKAKURA et al., 2013). O espessamento patológico da íntima (lesão de Tipo 

III da classificação da AHA) é a primeira lesão aterosclerótica progressiva ao longo do tempo,  
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Figura 4 − Lesões ateroscleróticas luminais apresentando trombos. 

Placas coronarianas  responsáveis pela trombose aguda compreendem três morfologias diferentes: 

ruptura, erosão e nódulos de calcificação. NC, núcleo necrótico. Th, trombose. Fonte: adaptado de 

Sakakura et al. (2013). 
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Figura 5 − Tipos de lesão de aterosclerose e uma proposta de sequência de seu 

desenvolvimento. 

A, Espessamento adaptativo da íntima caracterizado pela acumulação de células de músculo liso na 

íntima. B, Xantoma da íntima correspondendo à acumulação de células esponjosas na íntima. C, 

Espessamento da íntima patológico caracterizado pelo acúmulo de lípidos extracelulares na ausência de 

necrose aparente. D, Fibroateroma indicando a presença de um núcleo necrótico. O núcleo necrótico e 

tecido circundante podem, eventualmente, ser calcificado, que forma placas fibrocálcica mostrado em E. 

Devido ao fato que alguns dos tipos de lesões avançadas (fibroateromas e placas fibrocalcificadas) 

evoluem simultaneamente na vida, suas inter-relações são difíceis de serem elucidades em estudos de 

necropsia. Coloração pentacrômica de Movat. Fonte: adaptado de Bentzon et al. (2014). 
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sendo caracterizado por camadas de células musculares lisas em uma matriz de proteoglicano 

e colágeno, com um grau variável de acumulação de macrófagos e linfócitos T, e uma área 

acelular subjacente, com acumulação de lipídeos, rica em ácido hialurônico e proteoglicanos, 

principalmente versicano (OTSUKA et al., 2014; SAKAKURA et al., 2013) (FIGURA 5). 

 O desenvolvimento de um núcleo necrótico coberto por uma capa fibrosa espessa 

constiuída de células de músculo liso em uma matriz de proteoglicano e colágeno caracteriza 

a transição do espessamento patológico da íntima para o fibroateroma (lesão Tipo IV da 

classificação da AHA) (FIGURA 5). O núcleo necrótico é composto por restos celulares e 

desprovido de matriz, portanto, diferente da área de acumulação de lipídeos do espessamento 

patológico da íntima. Apresenta também uma camada sobrejacente de capa fibrosa espessa, 

composta principalmente por colágeno dos tipos I e III e proteoglicanos, intercalados por 

células musculares lisas. A capa fibrosa é crítica para a manutenção da integridade da lesão e 

é sujeita a redução de espessura antes da ruptura (SAKAKURA et al., 2013). O fibroateroma 

pode ser ainda subdividido em fases inicial e tardia. Na fase inicial, o fibroateroma é 

caracterizado pela infiltração de macrófagos no acúmulo lipídico, em conjunto com a perda 

focal de proteoglicanos, colágeno ou ambos. Regiões focais de colesterol livre estão presentes 

na fase inicial do fibroateroma. Na fase final do fibroateroma, coleções discretas de restos 

celulares e elevadas quantidade de colesterol livre estão presentes e a matriz extracelular é 

quase completamente depletada. A fase tardia do fibroateroma pode resultar em estenose 

luminal substancial devido a episódios de hemorragia intraplaca, provavelmente resultante de 

um aumento nos vasa vasora no interior da placa. Além disso, o fibroateroma pode ser 

acompanhado por calcificação focal (OTSUKA et al., 2014). 

 Presume-se que as placas propensas à ruptura e à erosão, na ausência de ruptura e 

trombose, assemelham-se às placas correspondentes na presença de trombose (YLÄ-

HERTTUALA et al., 2011). Placas propensas à ruptura são fibroateromas de capa fina, 

tradicionalmente denominadas placas vulneráveis, caracterizadas por um grande núcleo 

necrótico, geralmente mais de 25% da área da placa, envolto por uma capa fibrosa fina. A 

capa fibrosa fina, tradicionalmente definida como apresentando menos de 65 μm de 

espessura, é composta principalmente de colágeno do tipo I, abundantemente infiltrada por 

macrófagos e, em menor escala, linfócitos T, contendo poucas, ou nenhuma, células de 

músculo liso e sua espessura é um importante indicador de vulnerabilidade da placa. Quando 

comparado com uma placa rompida, fibroateromas de capa fina apresentam um núcleo 

necrótico menor, menos calcificação (padrão irregular), menos macrófagos na capa fibrosa e 
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menos invasão luminal, além da ausência de trombo luminal e uma capa fibrosa fina intacta 

(OTSUKA et al., 2014; SAKAKURA et al., 2013). Outras características de uma placa 

propensa à ruptura são remodelação expansiva, neovascularização, hemorragia intraplaca, 

grande tamanho da placa e alta densidade de macrófagos, restritos à capa fibrosa fina (YLÄ-

HERTTUALA et al., 2011). 

 Estudando as características histomorfológicas de placas vulneráveis, Narula et al. 

(2013) mostraram que a espessura da capa fibrosa é o melhor discriminador do tipo de placa. 

Em placas rompidas, a espessura da capa mediu menos de 55 μm e a maioria dos 

fibroateromas de capa fina foi observada no grupo de espessura entre 54-84 μm. As placas 

que se rompem são substancialmente reduzidas no momento do evento agudo e é raro 

encontrar placas rompidas, mas não-estenóticas. Portanto, a espessura da capa fibrosa 

combinada com a estenose luminal é a melhor medida para identificar a história natural das 

placas. Durante a progressão das placas, a lesão aumenta substancialmente e a extensão do 

comprometimento luminal aumenta de forma significativa antes da ruptura. 

 Placas rompidas distinguem-se dos fibroateromas de capa fina pela presença de 

um trombo luminal sobre uma fina capa fibrosa interrompida (FIGURA 4). Em placas 

rompidas, o núcleo necrótico é geralmente grande em tamanho, ocupando mais de 30% da 

área da placa. Calcificação focal ou folhas calcificadas maiores são frequentemente 

observadas em placas rompidas e estão localizadas principalmente em direção à superfície 

abluminal do centro necrótico. A capa fibrosa consiste principalmente de colágeno do tipo I, 

com um maior número de macrófagos e linfócitos do que em fibroateromas e com 

distribuição esparsa das células musculares lisas. A espessura da capa fibrosa no local de 

ruptura é de 23 ± 19 μm, e 95% das capas medem menos de 64 μm (OTSUKA et al., 2014). 

Acredita-se frequentemente que a ruptura de capas fibrosas prevalece em seu ponto mais 

fraco, muitas vezes em regiões perto do ombro. No entanto, estudos de autópsia usando cortes 

seriados demonstraram um número equivalente de rupturas ocorrendo na porção média da 

capa fibrosa. Em indivíduos que morreram durante o esforço, a ruptura ocorreu 

principalmente na porção média da capa fibrosa, enquanto que naqueles que morreram em 

repouso a ruptura tendeu a ocorrer na região do ombro (BURKE et al., 1999). A ruptura da 

capa fibrosa fina permite a exposição dos componentes altamente trombogênicos do núcleo 

necrótico, resultando na formação de trombos (OTSUKA et al., 2014). 

 Lesões rompidas que apresentam regiões cicatrizadas são chamadas de rupturas 

cicatrizadas. As placas com rupturas cicatrizadas normalmente são detectadas pela 
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identificação de rupturas na capa fibrosa com uma reação de reparação sobreposta. A 

incidência de rupturas cicatrizadas é maior em placas estáveis (80%), seguido de rompimento 

agudo de placa (75%) e menos frequente em placas erodidas (9%) (SAKAKURA et al., 

2013). A matriz no local da cicatrização normalmente consiste de um trombo rico em 

plaquetas e fibrina, células musculares lisas infiltradas e tecido de granulação, com 

acumulação de proteoglicanos e colágeno tipo III. Quando ocorre a cicatrização completa, o 

colágeno tipo III pode converter-se gradualmente em colágeno tipo I. A superfície luminal 

acabará por ser totalmente endotelializada e a placa subjacente consiste de células musculares 

lisas e matriz extracelular rica em proteoglicanos. Rupturas cicatrizadas muitas vezes 

apresentam várias camadas de núcleo necrótico entremeadas por tecido fibroso. O local mais 

antigo de ruptura está sempre localizado na íntima profunda, o que é sugestivo de eventos 

trombóticos anteriores e que sequencialmente resultam na progressão da lesão. Com base nos 

resultados da autópsia de indivíduos que sofreram mortes súbitas coronárias, acredita-se que 

rupturas cicatrizadas possam contribuir para um aumento considerável no tamanho da placa e 

também para o estreitamento luminal (OTSUKA et al., 2014). 

 Placas erodidas, a segunda causa mais comum de trombose coronária, são 

definidas como um trombo agudo em contato direto com a íntima, rico em células musculares 

lisas e proteoglicano na matriz extracelular com ausência de revestimento endotelial 

(FIGURA 4). A túnica média está intacta, enquanto que em placas rompidas é frequentemente 

destruída. A placa subjacente em erosões consiste do espessamento patológico da íntima ou 

fibroateroma, ambos ocorrendo com igual frequência, com uma capa fibrosa espessa e sem 

um extenso núcleo necrótico ou hemorragia (SAKAKURA et al., 2013). Em geral, as placas 

erodidas com trombose são pouco calcificadas, raramente associada à remodelação expansiva 

e apenas pouco inflamadas (YLÄ-HERTTUALA et al., 2011). Em relação aos graus de 

inflamação, observações de Virmani et al. (2000) indicaram que o local de erosão é 

minimamente inflamado, no entanto van der Wal et al. (1994) descreveram que os locais da 

ruptura da placa e da erosão são caracterizados por processo inflamatório. Além disso, 

existem resultados conflitantes sobre se placas erodidas com trombose apresentam menos, 

mais ou o mesmo nível de obstrução do que placas rompidas com trombose. A causa desses 

dados conflitantes pode ter sido os distintos critérios de inclusão dos pacientes avaliados nos 

diferentes estudos (FALK et al., 2013). 

 Existem importantes questões relativas a homogeneidade do grupo de placas 

erodidas e se a ausência do endotélio realmente desempenha um papel crítico no 
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desenvolvimento de trombose em placas não rompidas (FALK et al., 2013). Também é 

discutível se o endotélio desaparece antes ou depois da trombose (YLÄ-HERTTUALA et al., 

2011). Tem sido proposto que a ausência do endotélio pode ser resultado de vasoespasmo, 

uma condição que não pode ser diagnosticada em autópsias (FALK et al., 2013). Também se 

discute a hipótese de que uma acumulação seletiva de hialuronano em placas propensas à 

erosão pode promover desendotelização e agregação plaquetária, uma vez que o hialuronano 

pode promover diretamente a polimerização da fibrina, o que pode facilitar a migração de 

células musculares lisas e a progressão de placas ateroscleróticas (SAKAKURA et al., 2013). 

Além disso, os trombos podem se deslocar ao longo do vaso, quer espontaneamente ou como 

consequência da instrumentação, e serem, na verdade, originários de uma fonte remota 

(ALFONSO; GONZALO; BENEDICTO, 2014). 

 Nódulos calcificados, a causa menos frequente de trombos luminais, são 

compostos de placa fibrocálcica com pouco ou nenhum núcleo necrótico subjacente, a 

superfície luminal é interrompida por nódulos de cálcio denso e trombos sobrepostos 

(FIGURA 4). Nódulos calcificados muitas vezes ocorrem nas artérias gravemente calcificadas 

e apresentam grandes placas de matriz calcificada com áreas circundantes de fibrose, 

inflamação e neovascularização. Essas lesões são geralmente mais prevalente em homens 

mais velhos e em pacientes com artérias coronárias tortuosas, diabetes mellitus ou 

insuficiência renal crônica (OTSUKA et al., 2014). Há uma ausência de endotélio e colágeno 

acima dos nódulos de cálcio. Os trombos formados são geralmente não-oclusivos e ricos em 

plaquetas. Os mecanismos de calcificação nodular permanecem desconhecidos. No entanto, 

nódulos calcificados não parecem ser lesões de alto risco, ou seja, não são placas vulneráveis 

(FALK et al., 2013; SAKAKURA et al., 2013). 

 O curso de aterosclerose é considerado um processo dinâmico, com lesões 

precoces desenvolvendo-se em placas ateroscleróticas mais avançadas. Embora os principais 

tipos de placa coronariana subjacentes à morte súbita cardíaca sejam bem definidos na 

literatura, o debate continua sobre os mecanismos que explicam a transição de lesões 

ateroscleróticas estáveis, tais como fibroateroma, para placas instáveis "vulneráveis" 

(fibroateromas de capa fina) (OTSUKA et al., 2014). 

 

1.2.3.3 Patofisiologia 
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 Se aterosclerose foi inicialmente considerada como sendo predominantemente 

uma doença relacionada a lipídeos, acredita-se agora que as respostas inflamatórias são 

subjacentes a todos os passos cruciais da aterogênese, da modificação inicial do endotélio 

arterial saudável até a formação do trombo no local de ruptura da placa (SOEHNLEIN, 2012). 

O processo inflamatório é iniciado pela retenção intramural de LDL contendo colesterol em 

áreas sensíveis da vasculatura arterial (MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013), isto é, locais 

com baixa ou oscilatória tensão de cisalhamento endotelial, localizados próximos a pontos de 

ramificação e ao longo de curvaturas interiores. A aorta abdominal, artérias coronárias, 

artérias iliofemoral e bifurcações carótidas são normalmente as mais afetadas. Antes do 

desenvolvimento da aterosclerose, estes locais de predileção são caracterizados por alterações 

no turnover endotelial, na expressão gênica e na presença, em seres humanos, de 

espessamento adaptativo da íntima (BENTZON et al., 2014).  

 A elevação dos níveis de colesterol no plasma resulta na captura de lipoproteína 

na parede arterial, onde elas interagem com os proteoglicanos da matriz extracelular e 

agregam-se (LIBBY; LICHTMAN; HANSSON, 2013; MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013). 

Lipoproteínas de até 70 nm de diâmetro podem atravessar um endotélio intacto através da 

transcitose. Portanto, LDL (18-25 nm) e lipoproteína de densidade intermediária (IDL) (25-35 

nm) são facilmente absorvidas pela parede arterial. Na verdade, a maioria das lipoproteínas 

entra nas paredes vasculares e eflue no lado adventício, ao passo que algumas lipoproteínas 

permanecem e acumulam-se em determinados locais vasculares. Os principais determinantes 

para retenção parecem ser as características das lipoproteínas e a capacidade da parede do 

vaso de ligar-se a lipoproteínas (FOGELSTRAND; BOREN, 2012). Lipoproteínas ligadas a 

proteoglicanos são mais sensíveis às modificações pós-traducionais, tais como oxidação, 

hidrólise enzimática e reações não-enzimáticas, tais como glicação (WIGHT; MERRILEES, 

2004; YURDAGUL et al., 2014). Estas modificações químicas tornam estas partículas pró-

inflamatórias e induzem a ativação do endotélio sobrejacente, resultando no aumento da 

permeabilidade a lipoproteínas e no recrutamento de leucócitos (LIBBY; LICHTMAN; 

HANSSON, 2013; MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013). 

 A ativação endotelial resulta na regulação positiva de moléculas de adesão e na 

libertação de citocinas e quimiocinas, as quais comandam a adesão e transmigração 

leucocitárias (DRECHSLER; SOEHNLEIN, 2013). Células endoteliais disfuncionais 

sintetizam e secretam citocinas tais como interleucinas, TNF-α, angiotensina II e fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF). Expressam também quimiocinas, como proteína 



38 

 

quimiotática de macrófagos-1 (MCP-1) e fractalcina, e moléculas de adesão celular como 

molécula de adesão celular vascular-1 (VCAM-1), molécula de adesão intracelular-1  (ICAM-

1), selectinas E e P, que estão envolvidas no recrutamento de leucócitos, incluindo os 

linfócitos T e monócitos (GALKINA; LEY, 2007; STANCU; TOMA; SIMA, 2012). 

 LDL modificada exibe reduzida afinidade ao receptor de LDL e maior captação 

por receptores de varredura (receptores scavenger - SR), isto é, CD36 e receptor oxLDL 

semelhante a lectina-1 (LOX-1), (YURDAGUL et al., 2014). A ligação de oxLDL a LOX-1 

induz a produção de espécies reativas de oxigênio e estimula estresse pró-inflamatório de 

células endoteliais, incluindo a expressão de MCP-1, ICAM-1 e VCAM-1, bem como um 

aumento da expressão de CD40 e CD40 ligante (STANCU; TOMA; SIMA, 2012). OxLDL 

também induz as células endoteliais e células musculares lisas a expressarem fatores de 

crescimento como o fator estimulante de colônias de macrófagos (M-CSF) e o fator 

estimulante de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF). Estas moléculas de adesão 

celular e fatores de crescimento interagem com receptores em monócitos e estimulam a sua 

migração e diferenciação em macrófagos e células dendríticas (BENTZON et al., 2014). 

 Entre todos os leucócitos, os monócitos são o subconjunto mais abundante a 

entrar em lesões ateroscleróticas na fase inicial e também durante o curso da progressão da 

lesão (DRECHSLER; SOEHNLEIN, 2013). Monócitos ativados migram para o espaço 

subendotelial, onde se diferenciam em macrófagos (LIBBY; LICHTMAN; HANSSON, 2013; 

MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013). Os macrófagos são os principais contribuintes para a 

resposta inflamatória através da secreção de mediadores pró-inflamatórios, tais como 

quimiocinas (como MCP-1), citocinas (tais como IL-1 e TNF-α), espécies reativas de 

oxigênio e de nitrogênio e proteases degradadoras de matriz (MOORE; SHEEDY; FISHER, 

2013). Além disso, os macrófagos apresentam antígenos às células T, estimulando assim a 

ativação das células T (GARRIDO-URBANI et al., 2014). Os macrófagos expressam vários 

receptores SR, que podem ligar um amplo espectro de ligantes, incluindo lipoproteínas 

modificadas e nativas (SAKAKURA et al., 2013). Os macrófagos secretam enzimas 

proteolíticas e engolfam lipídeos até morrerem, deixando para trás uma cavidade 

desestabilizadora rica em lipídeos, contendo cristais de colesterol e desprovida de colágeno e 

células, chamadas núcleo necrótico (FALK et al., 2013). 

 A acumulação acentuada de colesterol intracelular em macrófagos transforma-os 

em células esponjosas, peças centrais na fisiopatologia da aterosclerose (SAKAKURA et al., 

2013). Células esponjosas apresentam desregulação do metabolismo lipídico, o que 
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compromete funções imunológicas importantes e promove a progressão da aterosclerose 

(MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013). Macrófagos intraplaca podem proliferar (ROBBINS et 

al., 2013) e também morrer, liberando seu conteúdo lipídico e fator tecidual (FT) culminando 

na formação de um núcleo necrótico pró-trombótico, um componente chave de placas 

instáveis (MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013). 

 A maior parte das células esponjosas são derivadas de macrófagos, no entanto 

células musculares lisas também originam um número significativo de células esponjosas. 

Semelhantemente a macrófagos, as células musculares lisas expressam uma variedade de 

receptores SR e lipídeos, tornando-as sujeitas a conversão em células esponjosas. Em resposta 

à liberação local de quimiocinas e fatores de crescimento por células inflamatórias, as células 

musculares lisas migram da média para a íntima (CHAABANE; COEN; BOCHATÓN-

PIALLAT, 2014). Dentro de vasos sanguíneos adultos, células musculares lisas exibem 

fenótipo contrátil. No entanto, estas células são notavelmente plásticas e podem sofrer 

modulação fenotípica em resposta a sinais extracelulares e se desdiferenciarem para o 

fenótipo sintético (LIU; LESLIE; MARTIN, 2014). Durante a aterogênese, células musculares 

lisas mediais residentes sofrem modulação fenotípica e migram para a íntima onde proliferam, 

sintetizam vários componentes da matriz extracelular e proteases, reduzem a síntese de 

proteínas contráteis e participam na formação de capa fibrosa (CHAABANE; COEN; 

BOCHATÓN-PIALLAT, 2014, GOMEZ; OWENS, 2012). A proliferação e migração de 

células musculares lisas vasculares facilitam o desenvolvimento de lesões iniciais, mas são 

igualmente importantes para a manutenção da estabilidade da placa, através da manutenção de 

uma capa fibrosa protetora que cobre o núcleo lipídico trombótico de lesões avançadas 

(JOHNSON, 2014). De modo geral, é um consenso que o aumento no conteúdo de células 

musculares lisas de lesões ateroscleróticas está associado ao aumento da estabilidade da placa 

(GOMEZ; OWENS, 2012). 

 À medida que o processo inflamatório progride, a apoptose e a degradação da 

matriz tornam-se proeminentes. A produção de proteases extracelulares, incluindo as 

metaloproteinases de matriz (MMPs) e catepsinas de macrófagos promovem mudanças 

estruturais adversas, favorecendo a ruptura da placa. Além disso, as proteases extracelulares 

promovem diretamente a migração de macrófagos e de células endoteliais para as placas por 

clivarem as superfícies celulares e moléculas de sinalização. Suas ações também estão 

relacionadas à apoptose das células musculares lisas, levando ao afinamento da capa fibrosa e 

expansão do núcleo lipídico (YLÄ-HERTTUALA et al., 2011). 
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 A progressão de placas ateroscleróticas está associada com o aparecimento e 

crescimento de neovasos, provenientes principalmente do vasa vasorum (BENTZON et al., 

2014). Em placas ateroscleróticas humanas, o conteúdo de neovasos aumenta com a 

progressão da placa, o que é provavelmente estimulado por hipóxia na placa, fator de 

sinalização induzível por hipóxia, espécies reativas de oxigênio ou outros sinais inflamatórios. 

A presença de hipóxia na placa é determinada principalmente pela inflamação, aumentando a 

demanda de oxigênio, enquanto que a contribuição da espessura da placa, reduzindo o 

suprimento de oxigênio, parece ser um fator menor (YLÄ-HERTTUALA et al., 2011). Os 

neovasos das placas não possuem células de suporte e são frágeis e podem apresentar 

vazamentos, originando o extravasamento local de proteínas plasmáticas e eritrócitos. Tais 

sangramentos intraplaca são comuns em fibroateromas e podem expandir o núcleo necrótico e 

promover a inflamação. Outra fonte comum de hemorragia intraplaca é o extravasamento de 

sangue através de uma capa fibrosa rompida (BENTZON et al., 2014). 

 Durante a aterogênese, a artéria tende a remodelar atenuando (remodelação 

expansiva, também denominada adaptativa ou positiva) ou acentuando a obstrução luminal 

(remodelação constritiva, também denominada patológica ou negativa) (YLÄ-HERTTUALA 

et al., 2011). Embora tenha sido aceito que as placas de alto risco não causam o estreitamento 

crítico do lúmen coronário devido à remodelação positiva (OTSUKA et al., 2014), Narula et 

al. (2013) demonstraram que durante a progressão de placas, a lesão aumenta 

substancialmente e a medida de compromisso luminal aumenta de forma significativa antes da 

ruptura e que as placas rompidas quase sempre se associaram a um grande tamanho de placa e 

estenose arterial. Tem se tornado cada vez mais claro que, apesar da estenose luminal inicial, 

a extensão crescente da placa e a capa fibrosa atenuada são os principais determinantes da 

ruptura de placa em pacientes com síndromes coronárias agudas. Além disso, lesões 

significativamente obstrutivas, mas predominantemente fibrosas, podem ser associadas com 

angina e a necessidade de revascularização. Portanto, a composição da placa é a principal 

característica da progressão aterotrombótica (MORENO; NARULA, 2014). 

 

1.2.3.3.1 Sistema hemostático e aterogênese 

  

 Além de seus papéis essenciais para a manutenção do fluxo sanguíneo e da 

integridade vascular, o sistema hemostático exerce uma variedade de ações sobre a 

vasculatura, influenciando a composição celular e molecular da parede arterial. Dados 
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experimentais indicam que estas ações sobre o fenótipo da parede vascular aterosclerótica são 

presumivelmente ligadas à estabilidade da placa (BORISSOFF et al., 2011). 

 Estudos aprofundados em modelos de ratos transgênicos têm apoiado um papel 

protetor de hipocoagulabilidade, enquanto a hipercoagulabilidade aumenta a progessão 

aterosclerótica (LOEFFEN et al., 2012). Camundongos com genótipos diferentes de 

hipercoagulabilidade apresentam exacerbada progressão aterosclerótica, tais como 

camundongos ApoE deficientes (ApoE−/−) também deficientes em cofator II da heparina 

(VICENTE et al., 2007; AIHARA et al., 2007) ou heterozigóticos em relação ao inibidor da 

via do FT  (WESTRICK et al., 2001). 

 Em contraste, Seehaus et al. (2009) relataram que dois modelos de camundongos 

ApoE−/− com hipercoagulabilidade geneticamente imposta, um apresentando a mutação fator 

V de Leiden e o outro, mutação na trombomodulina resultaram em placas de maiores 

dimensões, porém de maior estabilidade, como demonstrado pela presença de uma menor 

quantidade de núcleos necróticos, mais matriz extracelular, mais células musculares lisas e 

menos macrófagos. Além disso, tratamento anticoagulante de longo prazo reverteu estas 

mudanças. 

 Posteriormente, Borissoff et al. (2013) investigaram o papel de variação na 

coagulação sanguínea induzida por alterações genéticas. Camundongos ateroscleróticos 

transgênicos com fenótipo de hipercoagulabilidade (TM
Pro/Pro

:ApoE−/−) apresentaram  

aterosclerose exacerbada, com o aumento da área total da placa, diminuição de células 

positivas para a-actina de músculo liso e do conteúdo de colágeno e maior infiltração 

neutrofílica. Em contraste, os camundongos hipoprotrombinêmicos (FII
-/WT

:ApoE−/−) 

apresentaram formação de lesão aterosclerótica altamente atenuada, diminuição do 

recrutamento neutrofílico e  abundante deposição de colágeno, características de fenótipo de 

placas estáveis. Estes resultados fornecem ligações interessantes sobre a potencial associação 

entre neutrófilos e a ativação da cascata de coagulação durante a aterogênese. Além disso, a 

administração de etexilato de dabigatrana, inibidor sintético específico de trombina, ou de 

proteína C recombinante ativada inverteram o fenótipo pró-inflamatório e pró-aterogênico de 

camudongos TM
Pro/Pro

:ApoE−/−.  

 No entanto, uma relação direta entre coagulação e aterosclerose em humanos não 

está clara (LOEFFEN et al., 2012). Os resultados de estudos clínicos em relação às variações 

genéticas de proteases de coagulação e doenças cardiovasculares permanecem inconsistentes. 

A existência ou não de uma relação entre hiper ou hipocoagulabilidade e a progressão da 
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doença ou efeitos cardiovasculares ateroprotetores ainda são uma questão de debate e dados 

adicionais são necessários (BORISSOFF et al., 2011; GIROLAMI et al., 2013). 

 

1.2.3.3.2 Papel dos macrófagos na aterosclerose 

 

 Um aumento nos níveis de LDL-colesterol (LDL-c) circulante e seu subsequente 

acúmulo de oxLDL no espaço subendotelial aciona o recrutamento e retenção de monócitos e 

linfócitos na parede arterial (CHINETTI-GBAGUIDI; COLIN; STAELS, 2015). Os passos 

que regulam a entrada de monócitos para a íntima arterial dependem da regulação positiva em 

células endoteliais ativadas de moléculas que medeiam o aprisionamento de monócitos 

circulantes pela cascata de adesão leucocitária. As fases de captura e de rolamento desta 

cascata dependem da imobilização de quimiocinas, particularmente o ligante de quimiocina 

CC 5 (CCL5) e o ligante de quimiocina CXC 1 (CXCL1), em glicosaminoglicanos de células 

endoteliais e na P-selectina expressa na lado luminal das células endoteliais. A transmigração 

de monócitos para placas através do endotélio é mediada por quimiocinas, que são secretadas 

pelas células endoteliais, macrófagos da túnica íntima e células musculares lisas. O 

aprisionamento de monócitos através CCL5 depende não só da sua interação com o receptor 

de quimiocinas CC 5 (CCR5), mas também de sua interação com CCR1. VCAM-1 e ICAM-

1, que se ligam às integrinas α4β1 e αLβ2, respectivamente, são importantes para a firme 

adesão de monócitos à superfície luminal do endotélio. 

 Os monócitos respondem ao seu meio ambiente, diferenciando-se em uma série de 

macrófagos heterogêneos. Esta diferenciação é dependente de interação com fatores locais 

que conduzem finalmente a alterações na ativação de fatores de transcrição e, portanto, 

mudanças na expressão gênica. A primeira etapa na diferenciação de monócitos-macrófagos é 

dependente de fatores de crescimento, incluindo o GM-CSF e M-CSF. Subsequentemente, 

uma variedade de outros estímulos causa a polarização em diversos estados fenotípicos 

(WILLIAMS; FISHER; GREAVES, 2012). 

 Em processo de morte celular, macrófagos intraplaca liberam os seus conteúdos 

lipídicos e de FT, resultando na formação de um núcleo necrótico pró-trombótico (MOORE; 

SHEEDY; FISHER, 2013). O FT é uma glicoproteína da superfície celular que inicia a 

coagulação in vivo quando entra em contato com o fator de coagulação VII ativado (FVIIa) 

presente no plasma. O FT não está normalmente presente na superfície das células endoteliais 

e, portanto, o endotélio saudável não promove a coagulação. Quando o FT é exposto, o FT e o 
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FVIIa plasmático formam um complexo (FT/FVIIa) que ativa o FX, resultando na formação 

de FXa. O FXa subsequentemente gera quantidades vestigiais de trombina, que podem ativar 

o FXI acionando assim a via de propagação. O FXIa por sua vez, ativa FIX e de FIXa, 

juntamente com o seu cofator FVIIIa, gera mais FXa resultando em uma quantidade de 

trombina suficiente para converter o fibrinogênio em fibrina. Finalmente, são formadas 

ligações cruzadas entre os polímeros de fibrina por FXIIIa, e em conjunto com as plaquetas e 

os eritrócitos formam um coágulo ou tampão hemostático, que em condições fisiológicas 

fecha a ferida e impede a perda excessiva de sangue (WINCKERS; TEN CATE, H.; 

HACKENG,  2013). 

 Durante a ruptura da placa, grandes quantidades de FT são liberados, levando à 

formação de trombos (STEFFEL; LUSCHER; TANNER, 2006). Os níveis plasmáticos de FT 

encontram-se elevados em pacientes com angina instável e síndromes coronárias agudas e são 

preditivos de mortalidade cardiovascular (MORANGE et al., 2007). Em placas 

ateroscleróticas, a expressão do FT, um iniciador de chave da cascata de coagulação, tem sido 

detectada em macrófagos, células esponjosas, células endoteliais, células musculares lisas e 

no interior do núcleo necrótico (BORISSOFF et al., 2010; THIRUVIKRAMAN et al., 1996; 

WILCOX et al., 1989). Além disso, a expressão e a atividade de FT podem ser induzidas por 

vários estímulos, tais como citocinas, fatores de crescimento e aminas biogênicas (STEFFEL; 

LUSCHER; TANNER, 2006). 

 O papel do FT na progressão da aterosclerose foi examinado através de uma 

redução global de 50% da expressão de FT (camundongos ApoE−/−; FT +/−) ou por redução 

seletiva de expressão de FT em células hematopoiéticas (camundongos LDLR−/− 

transplantados com medula óssea de camundongos com um nível muito baixo de FT). Nestes 

experimentos, FT não afetou o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas (TILLEY et al., 

2006). No entanto, Owens et al. (2014) relataram resultados que sugerem que o estado pró-

trombótico associado a hipercolesterolemia é causado pela indução da expressão do FT em 

monócitos mediada por oxLDL. A oxLDL aumenta a expressão celular de FT em monócitos e 

a liberação de micropartículas FT positivas. Além disso, camundongos hipercolesterolêmicos 

LDLR−/− (em dieta com alto teor de gordura e de colesterol durante 12 semanas) 

apresentaram aumento na expressão de FT em leucócitos, na atividade de micropartículas FT 

positivas e nos níveis do complexo trombina-antitrombina III e de D-dímero, que são 

marcadores de ativação da coagulação. O tratamento com anticorpo anti-FT ou deficiência 

genética de FT em células da medula óssea reduziram a coagulação em camundongos 
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hipercolesterolêmicos, apoiando assim um importante papel para FT derivados de monócitos 

na ativação da coagulação. Além disso, o tratamento com sinvastatina em camundongos e 

macacos hipercolesterolêmicos reduziu os níveis de oxLDL,  a expressão de FT em 

monócitos, a atividade de micropartículas FT positivas, a ativação da coagulação e a 

inflamação, sem afetar os níveis de colesterol total. 

 LDLs extracelulares modificadas são ingeridas por macrófagos via fagocitose e 

pinocitose mediada por receptores. Receptores SR como SR-A e CD36 são os receptores mais 

importantes responsáveis pela captação de lipoproteínas modificadas pelos macrófagos. 

Estudos in vitro mostraram que CD36 e SR-A respondem por 75 a 90% de internalização 

oxLDL por macrófagos. Além da entrada de colesterol, o equilíbrio do colesterol livre e de 

éster de colesterol também são fundamentais para a regulação do conteúdo intracelular de 

colesterol. Após a interiorização, as lipoproteínas são entregues ao endossomo/lisossomo, 

onde o éster de colesterol é hidrolisado em colesterol livre pela lipase lisossômica ácida. Para 

evitar a toxicidade celular associada ao colesterol livre, o colesterol livre liberado é 

reesterificados no retículo endoplasmático pela acil coenzima A: colesterol aciltransferase-1 e 

armazenado em gotículas lipídicas citoplasmáticas (YU et al., 2013).   

 Dentro de lesões ateroscleróticas, os macrófagos são expostos a um excesso de 

colesterol resultante de detritos celulares, lipoproteínas e partículas de oxLDL. A rápida 

internalização dessas partículas conduz à acumulação anormal de colesterol em macrófagos, 

resultando assim na formação de células esponjosas e esta toxicidade afeta a sua função e a 

sua sobrevivência. Uma estratégia que os macrófagos utilizam para administrar a absorção de 

colesterol em excesso é o efluxo de colesterol por transportadores de efluxo de colesterol, 

incluindo uma família de proteínas cassete de ligação a ATP e ApoE. A expressão destes 

receptores de efluxo de colesterol é regulada pela família de receptores ativados por 

proliferadores de peroxissoma (PPAR) de fatores de transcrição nuclear, que também é 

conhecida por seu envolvimento na regulação do metabolismo lipídico e na inflamação 

(GARRIDO-URBANI et al., 2014). Os ésteres de colesterol resultantes são hidrolisados pela 

hidrolase neutra de ésteres de colesterol para libertar o colesterol livre para o efluxo mediado 

por transportadores, o qual é cada vez mais reconhecido como sendo o passo limitante na 

velocidade de saída de colesterol livre. Assim, o ciclo de esterificação e hidrólise do éster do 

colesterol é um dos passos chave para a manutenção da homeostase do colesterol intracelular 

(YU et al., 2013).  
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 As células esponjosas secretam moléculas inflamatórias e fatores que contribuem 

para promover a retenção de lipoproteína, degradação da matriz extracelular e sustentação da 

inflamação (CHINETTI-GBAGUIDI; COLIN; STAELS, 2015). A formação de células 

esponjosas representa um dos aspectos característicos da aterosclerose. Embora a maioria das 

células esponjosas nas lesões ateroscleróticas resulte de macrófagos, células musculares lisas 

também podem originar células esponjosas. Esta constatação vem de observações histológicas 

de coloração simultânea para ambos os marcadores de músculo liso e gotículas lipídicas 

dentro de células musculares lisas na íntima. Além disso, a capacidade de células musculares 

lisas de gerar células esponjosas foi demonstrada pelo fato de elas expressarem uma grande 

variedade de receptores de lipídeos e de absorção de colesterol, incluindo os receptores SR e 

transportadores de efluxo de colesterol. In vitro, a exposição de células musculares lisas de 

rato e de coelho à citocinas inflamatórias aumenta a expressão de receptores de LDL e VLDL, 

bem como a ligação de LDL (GARRIDO-URBANI et al., 2014; KOGA; AIKAWA, 2012). 

 A progressão da aterosclerose é caracterizada por apoptose destes macrófagos 

residentes no núcleo lipídico da lesão. A depuração de células apoptóticas é mediada pelos 

fagócitos, na sua maioria, macrófagos que reconhecem e internalizam células mortas, em um 

processo designado eferocitose. Em lesões precoces, fagócitos facilmente eliminam as células 

em apoptose, evitando a progressão da aterosclerose. Em lesões avançadas, crônicas, no 

entanto, a eferocitose já não é suficiente para eliminar todas as células mortas e a acumulação 

gradual de detritos apoptóticos resulta na formação de um núcleo necrótico, o que 

desencadeia mais inflamação, necrose e trombose. Os macrófagos são cruciais para a 

manutenção da eferocitose eficiente e, assim, contribuem para a resolução da inflamação e 

prevenção da formação de um núcleo necrótico no interior da placa (CHINETTI-GBAGUIDI; 

COLIN; STAELS, 2015). 

 Várias classes de macrófagos foram descritas com base na sua expressão de 

marcadores, produção de fatores específicos e suas funções biológicas (CHINETTI-

GBAGUIDI; COLIN; STAELS, 2015). Macrófagos totalmente diferenciados respondem ao 

microambiente tecidual e ao meio intracelular de macrófagos através de receptores de 

superfície celular ou sensores intracelulares e mudam suas características fenotípicas e 

funcionais, um processo chamado de polarização de macrófagos (GLEISSNER, 2012; 

LEITINGER, SCHULMAN 2013). Os fatores de transcrição, mecanismos epigenéticos e pós-

transcricionais reguladores também estão na base das diferentes formas de ativação e 

polarização dos macrófagos (SICA; MANTOVANI, 2012). No entanto, os elementos no 
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microambiente das placas que promovem a polarização destas células in vivo permanecem 

ainda indefinidos (MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013). 

 As ativações M1 (clássica) ou M2 (alternativa) representam extremos de um 

continuum, em um universo de estados de polarização que espelham a polarização Th1-Th2 

de células T (SICA; MANTOVANI, 2012). A polarização M1 é impulsionada por interferon 

(IFN-)γ sozinho ou em conjunto com estímulos microbianos, como lipopolissacarídeos (LPS) 

ou citocinas, como TNF e GM-CSF (LOCATI; MANTOVANI; SICA, 2013). Células M1 

estão implicadas em iniciar e manter a inflamação. O fenótipo M1 é caracterizado por uma 

forte atividade microbicida e tumoricida, por expressão de altos níveis de citocinas pró-

inflamatórias, por alta produção de espécies reativas de nitrogênio e de oxigênio e promoção 

da resposta Th1 (SICA; MANTOVANI, 2012). A indução contínua de macrófagos M1, no 

entanto, provoca danos teciduais (LOBOS et al., 2011). O fenótipo M1 é caracterizado 

principalmente pela expressão de TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-23, CD86, MHC-II, óxido 

nítrico sintase, CCL5 e ciclo-oxigenase 2 (BUTCHER; GALKINA, 2012; MURRAY, 

WYNN, 2011; SICA; MANTOVANI, 2012).  

 Em contraste, os macrófagos M2 associados com a resolução da inflamação e com 

reparação, apresentam funções imunorreguladoras, atividade fagocítica eficiente e estão 

envolvidos na contenção parasitária, remodelação tecidual e progressão tumoral (SICA; 

MANTOVANI, 2012). Macrófagos M2 foram ainda classificados em três subtipos: M2a 

podem ser polarizados por citocinas relacionadas com Th2, IL-4 ou IL-13; M2b, por 

complexos imunológicos e IL-1β ou LPS, enquanto M2c por IL-10, TGF-β, ou 

glicocorticoides (BUTCHER; GALKINA, 2012; MANTOVANI et al., 2004).  

 Macrófagos M2 caracteristicamente expressam receptor de manose, arginase-1, 

dectina-1, molécula semelhante a resistina alfa, supressores de sinalização citocina-2, 

quitinase ácida, CXCL13, CCL12, CCL24 e fator semehante Krüppel-4, que podem ser 

usados para identificá-los in vivo (BUTCHER; GALKINA, 2012; MURRAY; WYNN, 2011; 

SICA; MANTOVANI, 2012). 

 Khallou-Laschet et al. (2010) demonstraram que os macrófagos derivados da 

medula óssea submetidos a condições de polarização M2 expressam exclusivamente arginase-

1, mas não óxido nítrico sintase induzível, enquanto macrófagos M1 expresam arginase-2 

além de óxido nítrico sintase induzível, mas não expressaram arginase-1. Esta expressão 

diferencial da isoforma da arginase foi utilizada para estabelecer o fenótipo de macrófagos em 

placas ateroscleróticas de camundongos ApoE−/− jovens e idosos. As lesões iniciais foram 
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infiltradas por macrófagos M2 Arg I+, enquanto os macrófagos M1 Arg II+ prevaleceram em 

lesões de camundongos ApoE−/− idosos. A progressão da lesão foi correlacionada com o 

domínio do fenótipo M1 em relação ao M2. 

 Por outro lado, Stöger et al. (2012) analisaram a dinâmica do subconjunto de 

macrófagos em fases sucessivas de placas ateroscleróticas humanas e relataram que as lesões 

em desenvolvimento progressivamente acumularam  células M1 e M2, como indicado por um 

aumento representativo da expressão em níveis de transcrição e de proteínas de vários 

marcadores de ambos os estados de polarização. Histologicamente, esses marcadores foram 

quantificados em relação aos determinantes morfológicos de estabilidade da placa. 

Macrófagos M1 dominaram em regiões de ombro propensas a ruptura, enquanto o oposto foi 

observado em tecido adventício vascular. Na capa fibrosa, M1 e M2 macrófagos foram 

igualmente distribuídos. Áreas de hemorragia intraplaca foram claramente associadas com a 

expressão de CD163, que também foi detectado em placas estáveis. Além disso, macrófagos 

esponjosos exibiram ambos os marcadores M1 e M2. 

 A origem do macrófagos M1 e M2 em placas permanece uma área de debate. Em 

humanos e camundongos, pelo menos dois subgrupos de monócitos foram descritos. Nos 

seres humanos geralmente são classificados de acordo com os níveis de expressão de CD14 e 

CD16, enquanto em camundongos, os monócitos podem ser definidos pela expressão de 

Ly6C. Monócitos LY6C
hi

 são considerados pró-inflamatórios, correspondem ao subconjunto 

de monócitos CD14+ CD16-  em humanos e são propostos como precursores de macrófagos 

M1. Monócitos LY6C
low 

são denominados residentes ou de patrulhamento, correspondem ao 

subconjunto de monócitos CD14
low

CD16+ em humanos e são propostos como precursores de 

macrófagos M2 (MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013; WOOLLARD, 2013). No entanto, 

estudos com camundongos ApoE−/− mostraram que os macrófagos M2 povoam lesões 

precoces, presentes na fase em que os monócitos LY6C
hi

 são considerados como subconjunto 

de monócitos predominante recrutados em placas. Mais estudos são necessários para lidar 

com as origens de macrófagos M1 e M2 na aterosclerose (MOORE; SHEEDY; FISHER, 

2013). Além disso, o fenótipo de macrófagos polarizadas M1-M2 pode, em certa medida, ser 

revertido in vitro e in vivo (SICA; MANTOVANI, 2012). 

 Kadl et al. (2010) identificaram um novo fenótipo de macrófagos (Mox) que se 

desenvolve em resposta ao dano oxidativo tecidual e caracteriza-se por elevado aumento da 

expressão de genes regulação redox. Os autores também demonstraram que os macrófagos 
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Mox compreendem a 30% de todos os macrófagos nas lesões ateroscleróticas avançadas de 

camundongos LDLR−/−. 

 Boyle et al. (2009) examinaram fenótipo de macrófagos em placas 

ateroscleróticas humanas com hemorragia e revelaram uma nova população de macrófagos 

associados a hemorragia (HA-mac), posteriormente denominados Mhem (BOYLE, 2012). 

Mhem macrófagos são caracterizados por níveis elevados de CD163, heme oxigenase 1, IL-

10 e expressão suprimida de estresse oxidativo. A polarização para este fenótipo é mediada 

pelo fator de transcrição denominado fator nuclear eritróide relacionado ao fator 2 (BOYLE et 

al., 2011). Finn et al. (2012) caracterizaram ainda mais o fenótipo Mhem demonstrando um 

aumento da expressão de citocinas anti-inflamatórias e ferroportina, responsável pela 

exportação de ferro, o que diminui o ferro intracelular. Além disso, a diminuição de ferro 

intracelular em macrófagos reduz espécies reativas de oxigênio, que dirigem a transcrição de 

proteínas cassete de ligação a ATP. 

 Gleissner et al. (2010) relataram que os macrófagos diferenciados por CXCL4, 

denominados macrófagos M4, apresentaram diminuição na capacidade fagocítica, menor 

expressão de receptores SR e aumento dos níveis transportadores de efluxo de colesterol, 

resultando em menor teor de LDL e menor tendência para a formação de células esponjosas. 

Além disso, o tratamento com CXCL4 drasticamente reduziu a expressão do receptor de 

hemoglobina CD163, resultando na diminuição da capacidade de expressar a hemoxigenase-

1, que está em contraste com macrofágos Mhem. CXCL4 em placas ateroscleróticas da 

carótida humana correlaciona-se com a presença de doença aterosclerótica sintomática 

(PITSILOS et al., 2003). Além disso, a retirada do gene fator plaquetário 4, que codifica para 

CXCL4, em camundongos ApoE−/− levou à formação reduzida de lesão aterosclerótica, 

sugerindo um papel pro-aterogênico de CXCL4 (SACHAIS et al., 2007). 

 

1.2.3.3.3 Papel dos neutrófilos na aterosclerose  

 

 Os neutrófilos têm emergido como células imunes chaves efetoras e reguladoras, 

além de atuarem na inflamação aguda e na resistência contra patógenos extracelulares 

(KOLACZKOWSK; KUBES, 2013; MANTOVANI et al., 2011). A análise da expressão 

gênica revelou que os neutrófilos, uma vez considerados transcripcionalmente estáticos, 

expressam uma variedade de mediadores inflamatórios importantes, anteriormente conhecidos 

por serem expressos apenas em outras células, tais como monócitos/macrófagos 
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(BORREGAARD et al., 2007). Da mesma forma que outras células imunes e vasculares no 

microambiente aterosclerótico, a sobrevida dos neutrófilos pode ser alterada por diferentes 

sinais pró-inflamatórios, tais como a adesão, transmigração, hipóxia e citocinas (KOUGIAS et 

al., 2005). Diversos mediadores pró-ateroscleróticos podem potencialmente prolongar a vida 

útil dos neutrófilos in vitro e ex vivo em humanos e camundongos (DYUGOVSKAYA et al., 

2011; EL KEBIR et al., 2008; GARLICHS et al., 2004). 

 Técnicas de coloração refinadas têm permitido a detecção sensível de neutrófilos 

em amostras de placa aterosclerótica murinas e humanas (MONTECUCCO et al., 2010; 

WEBER; NOELS, 2011). A correlação positiva entre o aumento do número de neutrófilos 

circulantes e do risco cardiovascular tem sido demonstrada em estudos humanos (BAETTA; 

CORSINI, 2010; GUASTI et al., 2011). Além disso, também tem sido demonstrada a 

presença de neutrófilos em locais de ruptura/erosão da placa aterosclerótica ou em trombos de 

pacientes com síndromes coronárias agudas (BAETTA; CORSINI, 2010; NARUKO et al., 

2002). O aumento do número de neutrófilos agrava a aterosclerose, enquanto sua depleção 

impede a exacerbação da doença em diferentes modelos murinos (DE JAGER et al., 2013; 

DÖRING et al., 2012b; ZERNECKE et al., 2008). 

 Produtos de secreção de neutrófilos promovem alterações fenotípicas em 

monócitos/macrófagos em direção a um fenótipo inflamatório, que pode prevalecer em fases 

posteriores da aterosclerose. A participação de neutrófilos no recrutamento de monócitos pode 

ser deduzida a partir de experiências com camundongos neutropênicos, em que o 

extravasamento de monócitos inflamatórios é marcadamente reduzido em comparação com 

camundongos com leucócitos intactos. Proteínas dos grânulos de neutrófilos, tais como 

catelicidina, azurocidina, catepsina G e α-defensina, são quimiotáticas para monócitos 

humanos e murinos. A relevância destes achados é destacada em pacientes com deficiência de 

grânulos específicos, que não possuem proteínas dos grânulos como α-defensinas e LL-37. 

Estes pacientes apresentam diminuição do recrutamento de monócitos (SOEHNLEIN, 2012; 

SOEHNLEIN et al., 2008). 

 Além disso, foram relatadas diferentes associações entre neutrófilos e várias 

anormalidades metabólicas relacionadas a fatores de risco cardiovasculares, como 

hiperlipidemia, hiperglicemia e hipercoagulabilidade. Estudos clínicos e observações a partir 

de modelos animais indicam que a hipercolesterolemia aumenta as contagens de neutrófilos e 

monócitos circulantes, os quais, em seguida, se acumulam em lesões e aumentam a 

aterosclerose (SOEHNLEIN, SWIRSKI, 2013). A hipercolesterolemia induz neutrofilia em 
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camundongos ApoE−/− como um resultado de uma maior mobilização e granulopoiese a 

partir da medula óssea. O grau de neutrofilia induzida por hipercolesterolemia é positivamente 

correlacionado com a extensão da formação de lesão aterosclerótica precoce (DRECHSLER 

et al., 2010). Além disso, em pacientes hiperlipidêmicos, os níveis séricos de 

mieloperoxidade, enzima presente em grânulos neutrofílicos, encontram-se aumentados e os 

neutrófilos apresentam maior expressão de CD11b, uma integrina que regula a migração e a 

adesão leucocitária, em comparação com controles saudáveis. Ademais, a severidade da 

hiperlipidemia é positivamente correlacionada com o nível de ativação de neutrófilos 

(MAZOR et al., 2008). 

 A hiperglicemia promove neutrofilia e monocitose, através de mielopoiese 

aumentada, prejudicando a regressão da aterosclerose. Em camundongos diabéticos, os 

neutrófilos induzem padrões moleculares associados a danos em resposta a hiperglicemia 

(nomeadamente S100A8/S100A9), que interagem com o receptor indutível de glucose para 

produtos finais de glicação avançada em progenitores mielóides comuns. Camundongos 

deficientes em S100A9 (também nomeados proteínas mielóides relacionadas (MRP) -14) 

apresentam redução relevante no acúmulo de leucócitos nos tecidos vasculares injuriados ou 

placas ateroscleróticas, em comparação ao grupo controle. Em particular, em modelo de 

vasculite trombo-hemorrágica em camundongos MRP-14−/− ocorre uma reduzida infiltração 

vascular de neutrófilos em comparação com o tipo selvagem, sugerindo que S100A8 e 

S100A9 podem promover o recrutamento de neutrófilos em lesões ateroscleróticas (CROCE 

et al., 2009). Estas observações demonstram uma potencial interferência entre os neutrófilos e 

as células progenitoras mielóides em diabetes, levando a um aumento da produção de 

monócitos e neutrófilos, que pode, em parte, explicar o mecanismo de ligação entre a diabetes 

e a doença arterial coronária (NAGAREDDY et al., 2013). 

 Os neutrófilos podem ser considerados um importante elo entre a coagulação e as 

vias inflamatórias através de interações mútuas com plaquetas, proteólise do inibidor da via 

do FT e da formação da armadilha extracelular de neutrófilos (NET). Durante a formação de 

NETs, as membranas intracelulares tornam-se desintegradas, as proteínas granulares ganham 

acesso ao núcleo, a membrana plasmática ropmpe-se e os nucleossomos são liberados 

(TIMÁR; LŐRINC; LIGETI, 2013). NETs aprisionam microorganismos e promovem a sua 

subsequente eliminação (MANTOVANI et al., 2011). As plaquetas ativadas desempenham 

um papel importante no recrutamento e na ativação dos neutrófilos, por sua vez os neutrófilos 

ativados estimulam as plaquetas, conduzindo ao desenvolvimento de um estado 
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protrombogênico. Por outro lado, os neutrófilos não estimulados ou fracamente ativados 

atenuam a agregação plaquetária e as plaquetas em repouso inibem a migração e adesão 

leucocitária (GHASEMZADEH; HOSSEINI, 2013). Serino-proteases de neutrófilos 

promovem o crescimento de trombos intra-vasculares in vivo aumentando a coagulação 

dependente do FT e do fator XII, através de proteólise do inibidor da via do FT (MASSBERG 

et al., 2010). 

 NETs foram identificadas em lesões ateroscleróticas de camundongo e humanos 

obtidas por endarterectomia, no entanto, suas contribuições para a aterogênese são 

consideradas pouco compreendidas (MEGENS et al., 2012). Recentemente, NETs também 

foram encontradas em trombos frescos e líticos de pacientes acometidos de infarto agudo do 

miocárdio (DE BOER et al., 2013). NETs também podem promover a formação de trombos, 

interagindo com o endotélio, plaquetas, fatores de coagulação e eritrócitos (BRANZK; 

PAPAYANNOPOULOS, 2013). Além disso, os neutrófilos podem promover a aterotrombose 

por facilitar a ruptura da placa ou erosão superficial da monocamada endotelial devido ao seu 

elevado teor de proteases e da produção de espécies reativas de oxigênio que degradam a 

matriz extracelular. Adicionalmente, é também possível que os neutrófilos representem uma 

importante fonte de células apoptóticas e necróticas, contribuindo, assim, para a formação do 

núcleo necrótico, que é considerada uma característica crítica de placas instáveis 

(SOEHNLEIN, 2012). 

 Como a importância de neutrófilos na aterogênese havia sido subestimada, alguns 

dados anteriores que poderiam estar relacionados à ação de neutrófilos foram atribuídos a 

outras células e podem precisar ser reconsiderados. Por exemplo, o aumento do tamanho das 

lesões ateroscleróticas em camundongos com ausência de moléculas envolvidas na cascata de 

adesão leucocitária foi preferencialmente relacionado somente ao recrutamento modificado de 

monócitos (DRECHSLER et al., 2011). Portanto, a compreensão da participação de 

neutrófilos no início e na progressão da aterosclerose pode identificar estas células como um 

novo alvo terapêutico para a prevenção e o tratamento da aterosclerose (BAETTA; CORSINI, 

2010; QUINDERÉ et al., 2014a). 

 

1.2.3.3.4 Papel dos linfócitos na aterosclerose 

 

 A resposta inata inicia com a ativação de monócitos/macrófagos na parede 

vascular e é seguida de respostas adaptativas mais específicas mediadas por células T e B. Em 
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lesões precoces, os macrófagos são encontrados em abundância e são a fonte da citocina 

inflamatória TNF, que alimenta os ciclos inflamatórios recrutando mais células T, células B e 

macrófagos para o local da lesão. Em lesões avançadas, as respostas imunes mediadas por 

células T e B podem ser as principais forças intensificadoras da inflamação. Na verdade, a 

presença de auto-anticorpos contra oxLDL em lesões ateroscleróticas humanas e animais 

forneceu a evidência inicial do envolvimento da imunidade adaptativa no desenvolvimento da 

aterosclerose. Subsequentemente, todos os subconjuntos de células T foram encontrados em 

placas ateroscleróticas humanas e murinas (TSE et al., 2013). 

 É provável que vários antígenos diferentes guiem as respostas das células T em 

lesões ateroscleróticas, mas a identificação definitiva de qualquer um destes antígenos 

permanece indefinida (WITZTUM; LICHTMAN, 2014). Diversas evidências sugerem que os 

principais potenciais antígenos envolvidos na aterosclerose são neoepítopos gerados por 

reações de oxidação enzimáticas ou não-enzimáticas que ocorrem quando a LDL é oxidada na 

parede vascular ou quando as células sofrem morte apoptótica. Os epítopos específicos 

resultantes da oxidação constituem uma assinatura de danos oxidativos e são, portanto, alvo 

de um conjunto comum de receptores de reconhecimento de padrões, o que os torna pró-

inflamatórios e imunogênicos. Além disso, outros potenciais antígenos derivados de células 

apoptóticas nas placas podem promover ainda mais a progressão da placa aterosclerótica e 

defeitos na eferocitose podem sustentar a aterogênese (AMMIRATI et al., 2015). Muitos dos 

antígenos putativos podem estar sistemicamente presentes em indivíduos com dislipidemia, 

desta forma, a ativação de linfócitos pode ocorrer em qualquer linfonodo ou no baço. Estudos 

reportam evidências de ativação sistêmica de células T no baço de camundongos com 

hipercolesterolemia e no sangue de pacientes com síndrome coronária aguda ou angina 

estável (WITZTUM; LICHTMAN, 2014). 

 As células dendríticas são especificamente responsáveis pela iniciação da 

imunidade e pela tolerância específica ao antígeno. As células dendríticas conduzem a 

maturação e a polarização de células T naive por meio de exposição na superfície de 

peptídeos antigênicos através do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de 

classe II, juntamente com a secreção de citocinas e com a exposição de moléculas de 

sinalização adequadamente ligadas a membranas. As células dendríticas maduras, isto é, 

aquelas que foram submetidas a estimulação dos seus receptores de reconhecimento de 

padrão, induzem a ativação de células T e sua polarização através do fornecimento de co-

estimulação adequada. Por outro lado, células dendríticas imaturas, bem como células 
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dendríticas que recebem fortes sinais anti-inflamatórios através da ação de citocinas, tais 

como TGF-β ou IL-10, não fornecem co-estimulação e, assim, induzem anergia ou morte nas 

células T, ou inclinam a resposta para um fenótipo regulatório. As células dendríticas são 

encontradas nas camadas íntima e adventícia de artérias humanas normais e o seu número 

aumenta com a formação e com a progressão de lesões ateroscleróticas, apoiando, desta 

forma, a hipótese de que uma forte ativação da resposta imune adaptativa é paralela à 

progressão da doença aterosclerótica (AMMIRATI et al., 2015). 

 As células ativadas T CD4+ e T CD8+ foram identificadas, pela primeira vez, em 

placas ateroscleróticas humanas de fase precoce e tardia na década de 1980 por imuno-

histoquímica. Posteriormente, as células T foram também identificadas em modelos animais 

de aterosclerose (WITZTUM; LICHTMAN, 2014). Várias publicações têm mostrado uma 

preponderância de células T CD4+ quando comparadas com as células T CD8+ (TSE et al., 

2013). Acredita-se que as células T CD4+, também chamadas células T auxiliares (Th), 

desempenham um papel importante na aterosclerose (WIGREN; NILSSON; KOLBUS, 

2012). As células T CD4+ naive têm a capacidade de se diferenciar em vários subtipos de 

células Th, definidas em grande parte, pelas citocinas que produzem, e diferenciam-se das 

células T CD4+ naive em resposta a antígeno, co-estimuladores e citocinas (WITZTUM; 

LICHTMAN, 2014). A diferenciação de cada linhagem de células Th é determinada pela 

indução de fatores de transcrição específicos. Esses fatores não só promovem a diferenciação 

em direção a uma linhagem, mas também reprimem diferenciação em direção às demais 

linhagens (YU et al., 2015). Os subtipos incluem linhagens de células Th1, Th2, Th17 e T 

regulatórias (Treg). Cada subtipo de células Th tem um perfil único de expressão de citocinas 

e papéis distintos na imunidade (TSE et al., 2013). 

 Macrófagos ativados secretam IL-12 e IL-18, que acionam a diferenciação de Th1 

a partir de células T naive. Th1 é o subtipo mais abundante de células T em lesões 

ateroscleróticas humanas, onde elas exibem sinais de ativação. Em particular, células Th1 

secretam IFN-γ, TNF-α e IL-2 e proliferam in situ. Vários estudos têm implicado a IL-12 na 

promoção do desenvolvimento da lesão e na instabilidade. A presença de IL-12 induz a 

produção de IFN-γ, mas também inibe a expressão de IL-4, inibindo assim a diferenciação em 

linhagem Th2. A IL-18 também aumenta a produção de IFN-γ por células T e células natural 

killer. Por sua vez, o IFN-γ exacerba a formação das placas. Os efeitos de IFN-γ incluem a 

indução da expressão de moléculas de adesão e de quimiocinas por células endoteliais, a 

estimulação de citocinas pró-inflamatórias e a secreção de quimiocinas por macrófagos, a 
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produção de espécies reativas de oxigênio e de MMP por macrófagos, a inibição do efluxo de 

colesterol a partir de células esponjosas e a inibição da síntese de colágeno por células de 

músculo liso vascular. Portanto, ampla evidência indica que as células Th1 e IFN-γ 

intensificam o desenvolvimento da lesão aterosclerótica e contribuem para sua ruptura 

(AMMIRATI et al., 2015; WITZTUM; LICHTMAN, 2014). 

 Os dados sobre a influência de células Th2 ou suas citocinas (IL-4, IL-5 ou IL-13) 

em doença aterosclerótica em humano e camundongos são considerados limitados e 

inconsistentes (WITZTUM; LICHTMAN, 2014). A diferenciação em Th2 ocorre na presença 

de IL-4, que aumenta a expressão de proteína de ligação ao GATA 3, que por sua vez 

potencializa a retroalimentação positiva da expressão de IL-4, enquanto inibe a expressão de 

IFN-γ (TSE et al., 2013). Adicionalmente, a IL-4 inibe eficazmente a diferenciação de Th1 e 

subsequente a secreção de IFN-γ, o que sugere um papel possivelmente protetor no que diz 

respeito à aterosclerose (AMMIRATI et al., 2015). Em estudos com seres humanos, este 

parece ser o caso, no entanto, em estudos murinos das citocinas IL-4 e IL-5, de Th2, esta 

associação não é clara. Além de efeitos opositores a Th1, IL-4 e IL-5 também exercem sua 

influência sobre outras células, tornando, assim, difícil elucidar seu papel específico na 

aterosclerose. Por exemplo, estudos realizados em camundongos demonstram que a produção 

de IL-4 conduz a um aumento da expressão de CD36 e de SR-A, VCAM-1, MMP-1 e MCP-1 

em macrófagos. Estes efeitos teoricamente promovem aumento da aterosclerose (TSE et al., 

2013). 

 As células Th17, produtoras de IL-17, são um subconjunto de linfócitos recém-

descrito. Estudos recentes relatam que Th17 são encontradas em lesões ateroscleróticas 

humanas e murinas. No entanto, a importância da IL-17 e das respostas de células Th17 

permanece questionável (LIM et al., 2014). Vários métodos usados para interromper a 

expressão de IL-17A e do seu receptor IL-17RA produziram resultados contraditórios (TSE et 

al., 2013).  

Recentemente, foi demonstrado que oxLDL é um dos principais fatores 

ambientais que conduzem ao desenvolvimento de Th17 na aterosclerose (LIM et al., 2014). A 

diferenciação em Th17 ocorre sob o efeito de TGF-β com IL-6 ou IL-21, IL-1β e IL-23 e os 

fatores de transcrição STAT3, receptores órfãos relacionados ao ácido retinoico (ROR) γT e 

RORα. Células Th17 secretam IL-17A, IL-17F e IL-22. Em geral, todos os membros da 

família de IL-17 ativam vias de sinalização que resultam na produção de citocinas pró-

inflamatórias, incluindo TNF, IL-1β, IFN-γ e GM-CSF (TSE et al., 2013). 
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 A diferenciação em Treg é impulsionada pela presença de TGF-β e IL-10. As 

células Tregs são caracterizadas como reguladores negativos de células efetoras imunes (TSE 

et al., 2013). As células Tregs compreendem cerca de 1-5% de todas as células T em lesões 

ateroscleróticas, o que é menos do que 25% do encontrado de forma geral em outros tecidos 

cronicamente inflamados. Enquanto alguns estudos mostram um número reduzido de células 

Tregs em placas instáveis, o que lhes sugere um papel ateroprotetor, outros questionam essa 

visão, relatando um maior número de Tregs em lesões em situação de risco, o que pode ser 

atribuído a um estado funcional alterado de Tregs ou a um aumento compensatório de Tregs 

para contrabalançar uma ativação de células T nas placas ateroscleróticas (AMMIRATI et al., 

2015). No geral, os dados de estudos murinos sugerem um papel protetor das células Tregs na 

aterosclerose. Se elas são consideradas protetoras em seres humanos, ainda não foi 

determinado (TSE et al., 2013). A tradução dessas descobertas experimentais em estudos 

clínicos tem sido dificultada pela diferença na definição fenotípica das células Tregs em 

camundongos e humanos (WIGREN; NILSSON; KOLBUS, 2012). 

 O papel das células T CD8+ na aterosclerose é mal compreendido. As células T 

citotóxicas CD8+ reconhecem peptídeos derivados de antígenos citossólicos. As células T 

CD8+ citotóxicas matam diretamente as células alvo que expressam o antígeno por meio de 

um mecanismo de dependente de perforina/granzima B. As células T CD8+ também secretam 

IFN-γ, que ativa macrófagos. Apesar de serem geralmente menos abundantes do que as 

células CD4+, as células CD8+ podem constituir até metade das células T em lesões humanas 

avançadas, o que sugere um potencial papel na inflamação e na instabilidade da placa. Na 

maioria dos estudos de lesões murinas, muito poucas células T CD8+ são encontradas. A 

natureza dos antígenos peptídicos que as células T CD8+ citotóxicas reconhecem em 

pacientes com aterosclerose é uma questão em aberto (AMMIRATI et al., 2015; WITZTUM; 

LICHTMAN, 2014). 

 A diferenciação de cada linhagem de células Th é determinada pela indução de 

fatores de transcrição específicos principais. Esses fatores de transcrição não só promovem a 

diferenciação em direção a uma linhagem, mas também reprimem a aquisição de outros 

destinos (YU et al., 2015). No presente trabalho, foram analisadas as expressões gênicas nos 

arcos aórticos e nos baços de Tim3, Ifng, relativos a células Th1;  Gata-3 e Il4, de células 

Th2; Rorc e Il17a, de células Th17 e Foxp3 e Il10, de células Treg. 

 A imunoglobulina e mucina de células T (TIM)-3 é uma molécula expressa 

seletivamente em  células Th1 secretoras de IFN-γ, mas não as células Th2, e regula a 
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imunidade de Th1 e tolerância in vivo (HASTINGS et al., 2009). TIM-3 regula negativamente 

a resposta de células T por indução de apoptose nestas células (HAN et al., 2013). O IFN-γ é 

a citocina assinatura das células Th1 (RAPHAEL et al., 2014). 

 GATA-3 é conhecido por regular genes que codificam as citocinas assinatura de 

células Th2: IL-4, IL-5 e IL-13. Demonstrou-se que se o GATA-3 for suprimido 

condicionalmente somente no sistema imunitário, as células Th2 não conseguem se 

desenvolver (MILLER; WEINMANN, 2009). Uma propriedade estabelecida efetoras de 

células Th2, é a capacidade de produzir elevados níveis de citocinas efetoras IL-4, que de 

forma potente inicia a diferenciação de Th2 (ANSEL et al., 2006). 

 Receptores ROR (RORα, RORβ e RORγ) são fatores de transcrição pertencentes 

à superfamília de receptores de hormônios esteróides. Cada membro da família de ROR 

produz pelo menos duas isoformas, através de uso de promotor alternativo e/ou splicing de 

exon. Essas variantes diferem umas das outras no padrão de expressão tecidual, bem como 

nos genes que ativam. O RORγ é uma proteína codificada pelo gene Rorc. Duas isoformas são 

produzidos a partir do mesmo gene Rorc: RORγ e RORγt. A isoforma RORγt é expressa 

predominantemente no desenvolvimento de timócitos, células Th17 e células indutoras de 

tecidos linfóides. RORγt também é necessário para o desenvolvimento de células Th17. Em 

células Th17, RORγt é necessária para ativar IL17. Além disso, as células Th17 produzem 

uma citocina relacionada, IL-17F, bem como IL-22, possivelmente como resultado da 

atividade directa ou indirecta de RORγt (MILLER; WEINMANN, 2009). Em contraste, 

RORγ é mais onipresentemente expresso. RORγ é necessário para a formação dos tecidos 

linfóides no intestino (JETTEN, JOO, 2006). A família de citocinas IL-17 compreende 

potentes mediadores inflamatórios. Atualmente, existem seis membros da família IL-17 

conhecidos: IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E e IL-17F (RAPHAEL et al., 2014). 

 As células Treg são cruciais para a manutenção da homeostase e da 

imunotolerância. O fator de transcrição Foxp3 tem um papel central na geração e função de 

células T regs (YU et al., 2015). As duas citocinas mais associadas a células Treg são IL-10 e 

TGF-β (RAPHAEL et al., 2014). 

 Em contraste com as células T, apenas algumas células B podem ser detectadas 

em placas ateroscleróticas. No entanto, um grande número pode ser encontrado na camada 

adventícia de vasos ateroscleróticos, onde elas exibem uma organização estrutural que se 

assemelha a um órgão linfoide terciário, o que é consistente com a presença de resposta imune 

crônica (AMMIRATI et al., 2015). Descobertas recentes fornecem evidências de que os 
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efeitos de células B sobre a aterosclerose pode ser subconjunto-dependente. As células B 

podem ser divididas em duas linhagens de desenvolvimentos distintos: B-1 e B-2. As células 

B-2 incluem células B foliculares e células B da zona marginal; e células B-1 incluem células 

B1-a e B-1b. As células B-2 foliculares convencionais respondem a antígenos dependentes de 

T para tornarem-se plasmócitos que secretam grandes quantidades de anticorpos ou células B 

de memória com a capacidade de produzir anticorpos específicos após reexposição ao mesmo 

antígeno. Ao contrário de células B-2 foliculares convencionais, que pertencem ao sistema 

imune adaptativo, as células B da zona marginal são consideradas parte do sistema imune 

inato. As células B da zona marginal residem no baço e estão posicionadas para responder 

imediatamente a antígenos no sangue, que são filtrados através do baço (PERRY; BENDER; 

MCNAMARA, 2012). 

 As células B2 em lesões ateroscleróticas são oligoclonais e proliferam-se de 

forma conduzida por antígeno. Esta resposta de células B conduzida por antígeno é 

dependente de células Th e resulta na produção de anticorpos de elevada afinidade submetidos 

a troca de classe. Os anticorpos secretados pelas células B2 compreendem todas as classes de 

imunoglobulinas (Igs) humanas, ou seja, IgM, IgG, IgE e IgA. Os anticorpos IgG dirigidos 

contra epítopos específicos de oxidação, em particular as sequências peptídicas modificadas 

de apoB-100, podem ser detectados facilmente no soro de pacientes com aterosclerose 

(AMMIRATI et al., 2015). Estudos de depleção de células B sugeriram que as células B-2 são 

um subconjunto de células B aterogênico. Os mecanismos pelos quais células B-2 podem 

agravar a aterosclerose não são completamente compreendidos. As células B-2 podem agravar 

a aterosclerose através da produção de anticorpos patogênicos (PERRY; BENDER; 

MCNAMARA, 2012). Além disso, estudos experimentais mostram que as células B2 

parecem agravar a aterogênese através de mecanismos independentes de anticorpos que 

aumentam a ação de citocinas pró-inflamatórias (AMMIRATI et al., 2015). 

 As células B-1 são em grande parte células T independentes e produzem a maioria 

dos anticorpos IgM que reconhecem auto e não-auto antígenos. As células B-1 produzem 

espontaneamente anticorpos IgM naturais, que constituem a maior parte da IgM sérica na 

homeostase. Além disso, seu repertório de anticorpos apresenta tendência para a auto-

reatividade. As células B-1b têm um papel distinto em relação às células B-1a e podem 

produzir IgM ou sofrer mudança de isotipo para IgG3 ou IgA e podem levar à formação de 

células de memória não convencionais (PERRY; BENDER; MCNAMARA, 2012). Os 

anticorpos IgM naturais secretados por células B-1 são polirreativos e constituem a primeira 
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linha de defesa contra patógenos. Os anticorpos IgM naturais constituem uma proporção 

substancial de IgM no ser humano não infectado e até 30% deles são dirigidas 

especificamente contra epítopos específicos de oxidação (AMMIRATI et al., 2015). E06, um 

anticorpo monoclonal de IgM derivado de células B-1a, inibe a internalização de oxLDL por 

macrófagos e liga-se a epitopos de fosfolípidos da membrana de células pró-inflamatórias 

apoptóticas e limita a acumulação de células em apoptose, aumentando a eferocitose. Muitas 

outras indagações sobre o papel das células B-1a na aterosclerose permanecem não 

esclarecidas (PERRY; BENDER; MCNAMARA, 2012). Vários estudos clínicos têm 

demonstrado que títulos de tais anticorpos de ocorrência natural IgM contra epítopos de 

oxidação específicos correlacionam inversamente com a progressão aterosclerótica estimada 

pela relação da espessura da íntima versus espessura da média da artéria carótida, bem como 

com o risco de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio (AMMIRATI et al., 

2015). 

 As células B reguladoras (Bregs) são definidas pela sua capacidade de inibir a 

patogenia autoimune e restaurar a homeostase do tecido, principalmente através da produção 

de IL-10. Atualmente, a falta de clareza em relação à superfície immunofenotípica torna a 

compreensão do desenvolvimento de Breg um desafio. Como as células Bregs produzem IL-

10, a hipótese provável é que elas sejam ateroprotetoras. Os marcadores de superfície que 

definem Bregs são mal compreendidos, fazendo a sua função na aterosclerose difícil de 

estudar. De fato, um papel direto para células Bregs na aterosclerose ainda não foi relatado 

(PERRY; BENDER; MCNAMARA, 2012). 

 

1.2.3.3.5 Papel das MMPs 

 

 Alterações na matriz extracelular têm sido implicadas na patogênese de várias 

doenças cardiovasculares, incluindo a aterosclerose, a restenose e a insuficiência cardíaca 

(CHISTIAKOV; SOBENIN; OREKHOV, 2013). A composição da matriz extracelular pode 

afetar a progressão da placa aterosclerótica e também pode ser um fator determinante na 

vulnerabilidade da placa. O aumento da degradação da matriz extracelular pode estar 

relacionado com placas instáveis, enquanto aumentou o teor de matriz extracelular pode 

indicar um fenótipo aterosclerótico mais estável (BÄCK et al., 2010). Vários estudos 

demonstram consistentemente a co-localização de MMPs com áreas de matriz extracelular 

vascular degradada em placas ateroscleróticas humanas. A produção excessiva MMPs e de 
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outras proteinases, incluindo serino-proteases e catepsinas, pode causar a ruptura da placa, 

quer diretamente pela destruição da martiz extracelular ou indiretamente por meio de ações 

que promovam a morte de macrófagos e células musculares lisas vasculares (CHISTIAKOV; 

SOBENIN; OREKHOV, 2013; NEWBY, 2015). 

 As MMPs são endopeptidases dependentes de zinco que têm colectivamente o 

potencial para hidrolisar todos os componentes da proteína da matriz extracelular. Além disso, 

as MMPs também clivam moléculas da superfície celular e outras proteínas  pericelulares 

não-matriciais. Assim como as muitas proteínas que elas modificam, as MMPs influenciam 

diversos processos fisiológicos e patológicos. Nos seres humanos, a família das MMPs inclui 

24 membros organizados em cinco grupos: colagenases, gelatinases, estromelisinas, 

matrilisinas e MMPs do tipo membrana (MARCO; FORTIN; FULOP, 2013).  

 Embora as MMPs possam ser secretadas por todas as células presentes na parede 

vascular, os macrófagos são de importância fundamental como fonte de MMPs em placas 

ateroscleróticas humanas. Por exemplo, níveis elevados de MMP-1, -2, -3, -8, -9, -11, -12, -

13, -14, -24 e -25 são encontrados em regiões ricas em macrófagos em placas ateroscleróticas 

humanas. Além disso, as MMP-1, -3 e -8 são co-localizadas com colágeno clivado, o que 

sugere que as MMPs não só são expressas, mas também ativadas (CHISTIAKOV; 

SOBENIN; OREKHOV, 2013). 

 Um controle rigoroso da resposta proteolítica em leucócitos é realizado em vários 

níveis. A expressão das MMPs é controlada por vários fatores, tais como TGF-β, 

glicocorticóides e ácido retinóico (CHISTIAKOV; SOBENIN; OREKHOV, 2013). Outros 

mecanismos de controle incluem armazenagem em grânulos específicos ou inserção em 

microdomínios de membrana, libertação regulada por estimulação, latência e ativação e 

inibidores de proteinases específicos (MARCO; FORTIN; FULOP, 2013). A maioria das 

MMPs são sintetizadas e secretadas como pró-enzimas inativas (pro-MMP) e requerem um 

processo proteolítico para se tornarem activas (LENGLET; MACH; MONTECUCCO, 2013). 

 

1.2.3.4 Tratamentos atuais 

 

 Estratégias baseadas em evidências que limitam a extensão do infarto do tecido e 

reduzem a mortalidade cardiovascular incluem medicamentos trombolíticos e estratégias de 

revascularização, incluindo angioplastia com ou sem colocação de stent e revascularização do 

miocárdio por ponte de safena. As medidas secundárias que impedem eventos recorrentes 
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incluem a cessação do tabagismo, o controle da pressão arterial, a gestão do colesterol, 

agentes antiplaquetários, atividade física, controle de peso, reabilitação cardíaca, controle de 

diabetes mellitus tipo 2, triagem de depressão e vacinação contra a gripe (SMITH et al., 

2011). 

 O controle da diabetes mellitus tipo 2 é importante neste contexto visto que, em 

comparação com indivíduos sem diabetes, pacientes com diabetes mellitus tipo 2 apresentam 

um risco consideravelmente maior de morbidade e mortalidade cardiovascular e são 

desproporcionalmente afetados por doenças cardiovasculares. A maior parte deste excesso de 

risco está associado com a prevalência aumentada de fatores de risco bem conhecidos, como a 

hipertensão, a dislipidemia e a obesidade nesses pacientes (MARTIN-TIMÓN et al., 2014). 

Complicações vasculares resultam em 75% das mortes relacionadas com a diabetes 

(TRIGGLE; DING, 2014). 

 Estudos epidemiológicos têm confirmado a alta co-morbidade bidirecional entre 

doença cardiovascular e doença depressiva. Os sistemas que contribuem para essa co-

morbidade incluem os sistemas nervoso central e autônomo, neuroendócrino, imunológico, 

vascular e hematológico. Além disso, um provável instigador comum subjacente a esta co-

morbidade é o estresse mental levando a uma elevação simpática sustentada e uma diminuição 

do tônus vagal. O tônus vagal diminuído contribui para um estado pro-inflamatório 

(HALARIS, 2013). 

 Além disso, estudos epidemiológicos concluíram que existe uma associação 

temporal entre doenças virais agudas e infarto do miocárdio. Doenças virais tais como a 

influenza podem causar ou exacerbar a aterosclerose coronária por ativação de vias 

inflamatórias (HEBSUR et al., 2014). Experimentos de imunização em camundongos 

ApoE−/− mostraram que a vacinação contra influenza pode proteger contra o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, promovendo placas ateroscleróticas menores e 

estáveis e induzindo respostas imunes ateroprotetora (BERMÚDEZ-FAJARDO; OVIEDO-

ORTA, 2011). Apesar de a vacinação contra a gripe ser um método de custo-benefício 

extremamente satisfatório de proteção cardiovascular e recomendado para todos os pacientes 

com doenças cardíacas, é em grande parte subutilizada nestes doentes (MADJID et al., 2005). 

 As estatinas são as principais drogas hipolipemiantes utilizadas no presente. As 

estatinas são altamente eficazes na redução do LDL-c em circulação e do risco de eventos 

cardiovasculares agudos. Através de uma inibição competitiva da 3-hidroxi-3-metilglutaril-

coenzima A redutase, as estatinas reduzem a síntese de colesterol intra-hepático, além de 
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promover a expressão do receptor de LDL. Em última análise, a redução na síntese e o 

aumento da absorção de colesterol reduzem seus níveis circulantes. Por outro lado, as 

estatinas também apresentam um efeito pleiotrópico sobre o sistema cardiovascular, 

resultando especialmente na melhora da inflamação intraplaca e da disfunção endotelial. 

Dentro de placas ateroscleróticas, o tratamento com estatinas aumenta a deposição de 

colágeno através da inibição da ativação de MMPs e da liberação das moléculas pró-

inflamatórias IL-1, IFN-γ, IL-6, proteína C reativa e do inibidor do ativador de 

plasminogênio-1. Além disso, foi demonstrado que as estatinas melhoram a função endotelial, 

promovendo a produção de óxido nítrico, o recrutamento de células progenitoras endoteliais e 

o prolongamento do tempo de vida das células endoteliais (ROSA et al., 2014). 

 No entanto, o número crescente de pacientes tratados com estatinas também eleva 

o número de pacientes que sofrem de efeitos colaterais ou que não respondem bem à terapia 

(ROZMAN; MONOSTORY, 2010). Um número significativo de pacientes (10% ou mais) 

desenvolvem sintomas de intolerância às estatinas e outros 1-2% desenvolvem sérios efeitos 

colaterais, tais como miosite ou elevações das enzimas hepáticas. As queixas relacionadas aos 

músculos são comuns e frequentemente limitam o uso desta classe de medicamento. Os 

sintomas de miopatia causada por estatinas incluem câimbras musculares, rigidez e fraqueza 

(WILKINSON; LAFFIN; DAVIDSON, 2014). A lesão do músculo esquelético pode assumir 

a forma grave de rabdomiólise. Todas as estatinas podem causar miopatia e o risco de efeitos 

adversos no músculo aumenta com a utilização de doses elevadas. No entanto, a 

descontinuação do tratamento com estatinas ou redução da dose pode reverter estes efeitos 

secundários (ROZMAN; MONOSTORY, 2010). A hepatotoxicidade das estatinas é rara e 

mais comumente se apresenta como uma transaminite sem alterações histopatológicas. Há 

evidências para apoiar uma associação entre o uso de estatinas e um aumento da incidência de 

diabetes mellitus. No entanto, o uso de estatinas deve continuar a fim de reduzir o risco de 

eventos relacionados com a doença cardiovascular aterosclerótica e os esforços dos pacientes 

para manterem estilo de vida e peso corporal saudáveis devem ser reforçados. Não há 

evidências convincentes de que as estatinas causem lesão renal (WILKINSON; LAFFIN; 

DAVIDSON, 2014). 

 A terapia de combinação para reduzir o risco cardiovascular residual que melhora 

ainda mais o perfil lipídico parece ser muitas vezes necessária para pacientes de muito alto 

risco para os quais a eficácia e a tolerabilidade da terapia com estatinas não são suficientes. 

As estratégias não-estatina incluem a diminuição da absorção do colesterol a partir da dieta, a 
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redução da liberação de lipoproteínas aterogênicas, o aumento os níveis de HDL e o aumento 

da remoção do colesterol, através de sequestradores de ácidos biliares ou ativando PPAR 

(ROZMAN; MONOSTORY, 2010). 

 A ezetimiba é um inibidor seletivo da absorção de colesterol, sem afetar a 

absorção de vitaminas lipossolúveis, triglicérideos ou ácidos biliares. Essa droga parece ligar-

se especificamente a um mediador fundamental para a absorção do colesterol, a proteína 

semelhante Niemann-Pick C1-1 na borda em escova do intestino, bem como em hepatócitos. 

A droga entra nos enterócitos intestinais e interfere com o sistema transportador de esteróis, 

mantendo o colesterol no lúmen intestinal para sua eliminação (ROZMAN; MONOSTORY, 

2010). A ezetimiba melhora não só o perfil lipídico aterogênico, mas também fatores 

antropométricos, resistência à insulina e biomarcadores, tais como o fator de crescimento de 

hepatócitos em pacientes obesos com hipercolesterolemia (ADACHI et al., 2015). 

 Evidências clínicas emergentes lançam dúvidas consideráveis sobre as 

intervenções que têm como alvo frações lipídicas diferentes de LDL, notavelmente HDL 

(comumente chamado de colesterol bom) ou triglicerídeos (LIBBY; LICHTMAN; 

HANSSON, 2013). Partículas de HDL transportam, entre outras moléculas, colesterol. Em 

estudos epidemiológicos, os níveis plasmáticos de HDL-colesterol (HDL-c) apresentam uma 

relação inversa com o risco de doença cardiovascular aterosclerótica. Assumiu-se que isso 

reflete as funções protetoras das HDL, que incluem sua capacidade de promover o efluxo de 

colesterol. No entanto, vários estudos farmacológicos e genéticos recentes não conseguiram 

demonstrar que o aumento dos níveis plasmáticos de HDL-c resultem na diminuição do risco 

de doença cardiovascular, dando origem a uma controvérsia sobre se os níveis plasmáticos de 

HDL-c refletem a função da HDL ou se a HDL é realmente protetora, como se supõe. As 

evidências pré-clínicas e as limitadas evidências clínica mostram que a HDL pode promover a 

regressão de aterosclerose, quando os níveis de partículas funcionais são aumentados a partir 

de fontes endógenas ou exógenas. Os fracassos recentes não eliminam a HDL da consideração 

como um agente ateroprotetor, mas realçam a importante distinção entre HDL funcionais e os 

níveis plasmáticos de HDL-c (FEIG et al., 2014). 

 As estratégias terapêuticas para aumentar os níveis de HDL-c incluem a niacina e 

os inibidores da proteína de transferência de éster de colesterol, sequestradores de ácidos 

biliares, tiazolidinedionas e fibratos. A niacina, também conhecida como vitamina B3 ou 

ácido nicotínico, afeta favoravelmente as lipoproteínas contendo apoB e pode inverter a 

aterosclerose em grandes doses por diminuir o colesterol total, os triglicérideos e as 
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lipoproteínas aterogênicas, tais como lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e LDL. 

A niacina atua em vários tecidos e modula o perfil de lipídios e lipoproteínas (ROZMAN; 

MONOSTORY, 2010). 

 Como os ácidos biliares são biossintetizados a partir do colesterol, a interrupção 

da circulação entero-hepática dos ácidos biliares diminui os níveis de colesterol, em particular 

o LDL-c. Os sequestradores de ácidos biliares atuam ligando os ácidos biliares no trato 

gastrointestinal sequestrando-os, inibindo a reabsorção pelo intestino e aumentando a 

excreção fecal. Quando os ácidos biliares são eliminados, o colesterol do plasma é convertido 

em ácidos biliares para normalizar os níveis de ácidos biliares. Os sequestradores de ácidos 

biliares são grandes compostos poliméricos que trocam ânions, como íons cloreto de ácidos 

biliares. Eles têm modestos efeitos de diminuição de LDL-c e geralmente reduzem a 

concentração de LDL-c em cerca de 10% a 20%, de forma dose dependente. Exemplos de 

sequestradores dos ácidos biliares são a colestiramina e o colestipol (ROZMAN; 

MONOSTORY, 2010). 

 Os ativadores de PPAR são receptores nucleares que controlam o metabolismo 

dos lipídeos e desempenham um papel central na manutenção da homeostase de lipídeos, bem 

como na regulação do metabolismo, diferenciação celular e desenvolvimento de organismos 

superiores (ROZMAN; MONOSTORY, 2010). Os fibratos, derivados do ácido fíbrico, são 

agonistas PPARα utilizados na prática clínica há cerca de meio século devido à sua 

capacidade de diminuir substancialmente os níveis de triglicerídeos e aumentar os de HDL. 

Os fibratos aumentam a oxidação de ácidos graxos no fígado e no músculo e reduzem a taxa 

de lipogênese hepática, reduzindo, assim, a secreção de triglicerídeos em VLDL. O aumento 

da captação de ácidos graxos derivados de triglicerídeos das células musculares resulta de um 

aumento da atividade da lipoproteína lipase em capilares adjacentes e de uma diminuição na 

concentração ApoCIII mediada transcripcionalmente por PPARα. A diminuição da ApoCIII 

reduz a inibição da atividade da lipoproteína lipase. O catabolismo aumentado da VLDL gera 

remanescentes de superfície, que são transferidos para o HDL. As concentrações de HDL são 

adicionalmente aumentadas por um aumento na transcrição mediada por PPARα de ApoAI e 

ApoAII. Em última análise, a taxa de transporte reverso de colesterol mediado por HDL pode 

aumentar (TENENBAUM; FISMAN, 2012). 

 As tiazolidinedionas, também chamados glitazonas, são ativadores de PPARγ 

expressos em tecido adiposo, células β pancreáticas, músculo, fígado, células endoteliais e 

macrófagos. A ativação do PPARγ resulta no aumento da expressão do transportador de 



64 

 

glicose tipo 4, maior sensibilidade à insulina, diminuição da gliconeogênese hepática e, 

portanto, reduz a glicose no sangue e os níveis de hemoglobina glicada. No entanto, as 

glitazonas não aumentam a secreção de insulina. As glitazonas também reduzem 

lipotoxicidade e redistribuem a gordura do músculo, de células hepáticas e de β pancreáticas 

para depósitos subcutâneos. A rosiglitazona e a pioglitazona são as duas glitazonas que 

permanecem atualmente em uso terapêutico (TRIGGLE; DING, 2014). 

 Os pacientes com doença coronária estabelecida são de alto risco para os 

principais eventos cardiovasculares adversos subsequentes. Mudanças de estilo de vida (dieta, 

exercício e cessação do fumo) e vários medicamentos têm reduzido o risco de sofrer um 

evento recorrente. No entanto, mesmo a adesão a terapias atuais não elimina o risco. O risco 

estimado residual de eventos adversos cardiovasculares é de 21% em 5 anos, mesmo em 

indivíduos tratados. Este risco residual está relacionado, pelo menos em parte, ao fracasso de 

terapias atuais em enfrentar adequadamente a inflamação, a força motriz por trás da 

aterosclerose. Drogas que inibem as várias vias inflamatórias responsáveis pela aterosclerose 

são atualmente objeto de investigação. Estas incluem anti-oxidantes, inibidores da fosfolipase 

A2, inibidores da via do leucotrieno, inibidores da via CCL2-CCR2, fármacos anti-

inflamatórios não-específicos, inibidores de IL-1 e de P-selectina. Visar especificamente os 

mecanismos inflamatórios da aterosclerose pode ajudar a reduzir o risco residual dos 

principais eventos cardiovasculares adversos em pacientes com aterosclerose. Assim, o 

desenvolvimento de novas abordagens para combater as epidemias mundiais de 

hiperlipidemia permanece relevante. O objetivo final é evitar ou reverter a aterosclerose, não 

apenas atrasá-la (BERMAN; FARKOUH; ROSENSON, 2013). 

 

1.2.3.5 Modelos animais para o estudo da aterosclerose 

 

 Embora a aterosclerose experimental em animais não imite a condição humana 

inteiramente, permite o rigoroso teste de hipóteses mecanicistas e é indispensável para os 

avanços científicos (LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011). Camundongos e humanos diferem 

em parâmetros que podem influenciar a aterogênese, como frequência cardíaca, colesterol 

plasmático total, lipoproteína principal e até mesmo na distribuição das lesões 

ateroscleróticas, que em humanos ocorrem mais frequentemente nas artérias carótidas, 

coronárias e vasos periféricos, como o artéria ilíaca, enquanto que em camundongos, na raiz 



65 

 

da aorta, arco aórtico e na artéria inominada. No entanto, muitas características importantes 

do processo aterosclerótico são compartilhadas (GETZ; REARDON, 2012). 

 Atualmente, o camundongo é a espécie mais utilizada para estudos de 

aterosclerose. As principais vantagens são o relativamente baixo custo de aquisição e 

manutenção, a facilidade de produção e de manipulação genética e a possibilidade de 

monitorar a aterogênese em um prazo razoável. Além disso, existe um número relativamente 

grande de linhagens de camundongos com diferente susceptibilidades ao desenvolvimento de 

aterosclerose, que representam um grande potencial para a identificação de genes envolvidos 

na determinação da sensibilidade ou resistência à aterosclerose (JAWIEN, 2012). Em menor 

extensão, outros modelos animais também têm sido utilizados, principalmente ratos, coelhos, 

porcos e primatas não humanos e, em menor extensão, porcos-da-índia, hamsters, aves e cães. 

No entanto, os animais maiores são de mais caras aquisição, alimentação e manutenção e o 

desenvolvimento de lesões ateroscleróticas complexas requer geralmente um período de 

tempo mais longo (XIANGDONG et al., 2011). 

 Embora estudos em modelos murinos tenham contribuído significativamente para 

a nossa compreensão dos mecanismos da aterogênese, a medida em que o camundongo serve 

como um modelo preciso da doença humana está aberta à discussão. A maioria dos modelos 

murinos não manifesta a placa aterosclerótica instável com trombose sobrejacente. Lesões 

murinas não desenvolvem caracteristicamente a capa fibrosa espessa vista na aterosclerose 

crônica humana. Além disso, a camada média arterial normal é mais fina e a característica 

vasa vasora medial vista nas grandes artérias dos seres humanos não é observada (GETZ; 

REARDON, 2012). O perfil de lipoproteínas no plasma em camundongos é diferente muito 

dos seres humanos. Nos camundongos, o colesterol circulante está principalmente em 

partículas de HDL, enquanto em humanos está em partículas de LDL. Esta é provavelmente a 

principal razão pela qual camundongos selvagens não desenvolvem aterosclerose, mas os 

seres humanos sim. Uma razão para esta diferença no perfil de lipoproteína é a ausência de 

proteína de transferência de éster de colesterol no camundongo. Outra diferença entre o 

camundongo e o homem é a sua resposta para o colesterol da dieta. O camundongo não 

absorve o colesterol da dieta significativamente, enquanto o homem absorve cerca de 50% do 

colesterol da dieta. Isto também pode ser visto como um fator limitante para aterogênese 

induzida por colesterol em camundongos do tipo selvagem (KAPOURCHALI et al., 2014). 

 Modelos murinos de aterosclerose dependem da geração de uma 

hipercolesterolemia não baseada em HDL. Isto é mais prontamente conseguido através da 
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ablação genética de ApoE ou do receptor de LDL (LDLR−/−), que são os dois modelos mais 

utilizados de aterosclerose em camundongos  (GETZ; REARDON, 2012). Em 1992, o 

primeiro modelo de camundongo para a aterosclerose foi gerado por inativação do gene 

ApoE, um ligante para os receptores de lipoproteínas. ApoE, uma glicoproteína de 34 kDa, é 

importante para a remoção de lipídeos e para a captação de quilomícrons e partículas de 

VLDL pelo fígado. A deficiência de ApoE no camundongo é gerada por inativação da 

proteína em células-tronco embrionárias por recombinação homóloga e forma-se um 

camundongo quimérico através da injeção destas linhagens de células-tronco embrionárias em 

blastocistos. A deficiência em ApoE leva ao acúmulo de remanescentes lipídicos 

aterogênicos. A concentração de colesterol nesses camundongos muda drasticamente de 

frações de HDL para frações de VLDL. Os camundongos ApoE−/− desenvolvem 

aterosclerose espontânea em dieta de ração padrão, mas a progressão da lesão é grave se 

submetidos a dieta do tipo ocidental, que é rica em colesterol. Os níveis de colesterol de 

camundongos do tipo selvagem na dieta padrão é de 2,6 mmol/l, o que pode aumentar até 5-8 

vezes nos camundongos ApoE−/− em dieta de ração padrão e 15-18 vezes quando em dieta 

ocidental. A área da lesão também aumenta significativamente nestes camundongos em dieta 

ocidental em comparação com dieta padrão. O modelo de camundongos ApoE−/− é, talvez, o 

mais utilizado (MUKHOPADHYAY, 2013). 

 Apesar do uso generalizado do modelo ApoE−/−, este apresenta algumas  

desvantagens. O colesterol plasmático é principalmente transportado em lipoproteínas 

remanescentes (contendo ApoB48 como a principal proteína da ApoB), em vez de LDL 

(contendo ApoB100 como a principal proteína da ApoB), como em humanos. A 

hiperlipoproteinemia de camundongos ApoE−/− é devida em grande parte à ausência da 

lipoproteína ligante para os principais receptores de superfície da célula responsáveis pela 

depuração da lipoproteína plasmática de alta afinidade (LDLR e proteínas relacionadas com o 

receptor de lipoproteína). Além disso, ApoE tem outras funções que afetam a biologia dos 

macrófagos, a função imunológica e biologia do tecido adiposo, cada uma das quais pode ter 

um impacto sobre a aterosclerose independente dos níveis de lipídeos plasmáticos (GETZ; 

REARDON, 2012). 

 Os camundongos LDLR−/− apresentam anormalidade moderada de lipoproteínas, 

ao contrário da camundongos ApoE−/−. O nível de colesterol nesses camundongos aumenta 

cerca de duas vezes quando em dieta padrão e quinze vezes em dieta aterogênica. Estes 

camundongos não apresentam lesões apreciáveis em dieta de ração padrão devido ao baixo 
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nível de aumento dos níveis de colesterol. Lesões limitadas apenas desenvolvem-se em 

camundongos LDLR−/− mais velhos. No entanto, camundongos LDLR−/− respondem a dieta 

aterogênica de forma semelhante aos animais ApoE−/− através do desenvolvimento de lesões 

complexas na aorta (MUKHOPADHYAY, 2013). A vantagem do modelo LDLR−/− é que, 

embora o LDLR seja de grande importância para a homeostase de lipoproteínas, ele não 

apresenta a multiplicidade de funções descritas para ApoE. No entanto, uma variedade de 

dietas ricas em gordura com diferentes níveis de colesterol têm sido utilizadas, desta forma, os 

estudos com este modelo muitas vezes não são precisamente padronizados ou comparáveis 

entre diferentes laboratórios (GETZ; REARDON, 2012). 

 Modelos de camundongos duplo nocaute foram gerados posteriormente para 

estudar o papel de novos genes na aterosclerose. Modelos transgênicos também são populares 

para estudar o papel de um gene particular e sua regulação. Camundongos transgênicos 

contêm DNA adicional de uma fonte diferente, geralmente humano. O DNA integrado pode 

conferir ou ganho de função, tais como a produção de uma nova proteína no animal, ou perda 

de função se interromper um gene existente (MUKHOPADHYAY, 2013). 

 Os modelos animais são fundamentais para a compreensão de uma doença 

complexa como a aterosclerose, mas os modelos disponíveis avaliam apenas o 

desenvolvimento de lesões assintomáticas e não os processos que levam à trombose. Outra 

questão, possivelmente relacionada, é que os modelos atuais, dos quais os camundongos 

geneticamente modificados são os mais utilizados, essencialmente assemelham-se à 

hipercolesterolemia familiar homozigótica, com um modo acelerado de progressão da doença 

ao longo de meses, enquanto em humanos a doença progride ao longo de muitas décadas. Por 

isso, pode não ser surpreendente que as características morfológicas e o destino das lesões 

sejam bastante diferentes em modelos animais e em seres humanos. O que sabemos sobre a 

doença é reflexo destas limitações. Há um conhecimento mecanicista mais aprofundado de 

como LDLs causam a formação de lesão aterosclerótica, mas consideravelmente menos se 

sabe sobre como outros fatores de risco importantes, como a hipertensão arterial, tabagismo, 

ou diabetes mellitus, estão envolvidos e por que algumas placas, mas não outras, finalmente 

causam complicações trombóticas devastadoras (BENTZON et al., 2014). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

 

 Caracterizar estruturalmente uma galactana sulfatada da alga marinha vermelha 

Acanthophora muscoides e avaliar seus efeitos anti-inflamatórios em modelo de aterosclerose 

em camundongos ApoE−⁄− submetidos a dieta rica em colesterol. 

 

2.2 Específicos 

 

 Extrair e fracionar uma galactana sulfatada da alga marinha vermelha A. muscoides. 

 Determinar a massa molecular da galactana sulfatada por eletroforese em gel de 

poliacrilamida e por cromatografia de permeação em gel. 

 Caracterizar a estrutura química da galactana sulfatada através de RMN uni e 

bidimensionais. 

 Avaliar o efeito da galactana sulfatada sobre o desenvolvimento da placa 

aterosclerótica em camundongos ApoE−⁄− através de análises histológicas e imuno-

histoquímicas, para a quantificação de lipídeos, colágeno, macrófagos, neutrófilos, 

MMP-9 e apoptose, em lesões ateroscleróticas nos estágios precoce e avançado. 

 Determinar o efeito da administração da galactana sulfatada em camundongos 

ApoE−⁄− quanto aos níveis séricos de colesterol, lipoproteínas de alta e baixa 

densidades, ácidos graxos, triglicerídeos, glicose, e das quimiocinas CCL2 e CXCL1. 

 Analisar a influência da administração da galactana sulfatada na expressão gênica de 

quimiocinas, FT, MMPs e genes relacionados aos linfócitos Th1/Th2/Treg. 

 Avaliar a galactana sulfatada e o soro de animais previamente tratados com a 

galactana sufatada quanto a seus efeitos sobre a quimiotaxia in vitro de macrófagos 

isolados de camundongos. 

 Analisar in vitro o efeito da galactana sulfatada sobre a produção de FT por 

macrófagos isolados de humanos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Alga marinha 

 

A alga marinha Acanthophora muscoides (Linnaeus) Bory de Saint-Vincent foi 

coletada em maré baixa (-0,2 a 0,3 m) na praia do Pacheco município de Caucaia-Ce. Após a 

coleta, foi acondicionada em sacos plásticos e transportada ao laboratório em recipiente 

isotérmico, onde as epífitas foram removidas e a alga foi lavada com água corrente e destilada 

e estocada a -20°C, para posterior utilização (FIGURA 6). Uma exsicata da espécie foi 

depositada sob o número 46093 no Herbário Prisco Bezerra (EAC) do Departamento de 

Biologia da Universidade Federal do Ceará.  

 

3.1.2 Animais 

 

Os camundongos ApoE−⁄− C57Bl/6 (machos) foram obtidos junto ao Biotério 

Central da Divisão de Cardiologia da Fundação para Pesquisas Médicas da Universidade de 

Genebra, Suíça, e mantidos junto ao Biotério de Experimentação da referida instituição em 

um ciclo claro e escuro (12 h/12 h) com a temperatura ambiente controlada (24 ºC). Ração e 

água foram disponibilizadas aos animais ad libitum. A autorização para o uso dos animais nos 

experimentos foi obtida junto ao comitê de ética e pelas autoridades suíças locais e seguiu a 

posição da Associação Americana do Coração em relação ao uso de pesquisa animal e as 

diretrizes do Centro Nacional Britânico de Substituição, Redução e Refinamento de Pesquisa 

Animal. O protocolo de investigação utilizando sangue periférico humano também foi 

aprovado pelo comitê de ética local e foi realizado conforme com os princípios enunciados na 

Declaração de Helsinki. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Obtenção da galactana sulfatada  
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Figura 6 − Espécime da alga marinha Acanthophora muscoides (Linnaeus) Bory de 

Saint-Vincent. 

 

Fonte: Quinderé (2011). 
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As algas frescas foram maceradas em nitrogênio líquido e submetidas à digestão 

proteolítica, em tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,0, contendo cisteína 5 mM e EDTA 5 

mM e 510 mg de papaína, na proporção de 5 g de alga para 250 ml de tampão à 60 °C em 

banho maria por 6 h, e à precipitação com 10% de cloreto de cetilpiridínio conforme descrito 

por Farias et al. (2000). Os polissacarídeos sulfatados totais obtidos, denominados Am-PST, 

foram fracionados por cromatografia de troca iônica em uma matriz de DEAE-celulose, 

conforme descrito anteriormente para polissacarídeos sulfatados totais da mesma espécie por 

Quinderé et al. (2013). A fração majoritária, eluída com tampão de equilíbrio da coluna 

(tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0) contendo NaCl 0,75 M, denominada AmII, foi 

caracterizada físico-química e estruturalmente e utilizada nos ensaios de modelo de 

aterosclerose em camundongos. 

 

 

3.2.2 Caracterização Físico-Química e Estrutural 

 

3.2.2.1 Quantificação de carboidratos totais 

 

 Os açúcares totais presentes nos PST e nas frações sulfatadas obtidas foram 

determinados pelo método do fenol-ácido sulfúrico (DUBOIS et al., 1956). As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro a 490 nm, utilizando a D-galactose como padrão. 

 

3.2.2.2 Eletroforese em gel de agarose 

 

 Os polissacarídeos sulfatados, Am-PST e frações cromtográficas, foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose, como descrito previamente por Dietrich e 

Dietrich (1977). As amostras (~ 20 μg) foram aplicadas em um gel de agarose 0,5% de 5 mm 

de espessura e submetidas à eletroforese por 1 h a 110 V, em tampão 1,3 diaminopropano-

acetato 50 mM (pH 9,0). Em seguida, os polissacarídeos sulfatados foram fixados no gel com 

a adição de uma solução de N-cetil-N,N,N-trimetil-amônia 0,1%. Após 12 h de fixação e 

secagem do gel, os polissacarídeos foram corados com azul de toluidina 0,1% em ácido 

acético:etanol:água (0,1:5:5; v/v). 

 

3.2.2.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida 
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 A massa molecular da fração polissacarídica AmII foi estimada por eletroforese 

em gel de poliacrilamida (PAGE), comparando-se a migração eletroforética à de padrões de 

massas moleculares conhecidas. Foram utilizados os seguintes marcadores de massa 

molecular: heparina de alto (~20 kDa) e baixo peso molecular (~ 7,5 kDa), e galactana da alga 

vermelha B. occidentalis de alto (> 500 kDa) e baixo peso molecular (~ 8 kDa). Os 

polissacarídeos sulfatados (~ 10 μg de cada) foram aplicados a um gel de poliacrilamida 6%, 

com espessura de 1 mm em tampão barbital sódico 20 mM (pH 8,6). Após a eletroforese (100 

V por 30 min), os polissacarídeos sulfatados foram corados com azul de toluidina 0,1% em 

ácido acético 1%  e o gel foi lavado por 1 h em ácido acético para remoção do corante 

residual.  

 

 

3.2.2.4 Cromatografia de permeação em gel 

 

 Para a cromatografia de permeação em gel, a fração AmII (200 μg) foi sujeita a 

cromatografia de permeação em gel (Tosoh TSK G4000 SW gel x 1 e G3000 SW x 1, ambos 

7,5 mm x 300 mm) ligadas a um sistema de cromatografia líquida de alto desempenho 

(HPLC). Para aumentar os limites de exclusão de peso molecular, utilizou-se uma 

combinação de uma coluna G4000 seguido por uma G3000. As colunas foram eluidas com 

acetato de amônio 0,1 M, à temperatura ambiente (~ 20 ºC) em um fluxo de 0,3 ml/min. O 

eluente foi monitorado por índice de refração. As colunas foram calibradas usando comparada 

galactana da alga vermelha B. occidentalis de alto e baixo peso molecular, condroitim 6-

sulfato de tubarão (~ 60 kDa), sulfato de condroitim fucosilado de pepino do mar (~ 40 kDa), 

uma hexadecassacarídeo (4,8 kDa), e um dissacarídeo (0,6 kDa), ambos derivados de 

heparina. 

 

3.2.2.5 Composição monossacarídica 

 

 A fração polissacarídica AmII (5 mg) foi hidrolisada com ácido trifluoroacético 5 

M durante 4 h à 100 °C, reduzida com boro-hidreto e os alditois foram acetilados com 

anidrido acético: piridina (1: 1, v/v). Os alditois acetilados foram dissolvidos em clorofórmio 

e analisados em cromatografia gás-líquido/espectrometria de massa (GCMS-QP2010 
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Shimadzu, Japão) com uma coluna Restek RTX-5MS, de acordo com Kircher (1960). 

 

3.2.2.6 Modificações químicas da galactana sulfatada 

 

3.2.2.6.1 Dessulfatação por tratamento solvolítico 

 

 Para uma melhor análise do padrão de sulfatação, a fração polissacarídica AmII 

foi submetida a dessulfatação por solvólise em dimetilsulfóxido como descrito por Nagasawa, 

Inoue e Tokuyasu (1979). Cerca de 20 mg de AmII foi dissolvido em 5 mL de água destilada 

e misturados com 1 g (peso seco) de resina Dowex 50-W (H+, malha de 200-400) sob 

agitação magnética a 25 °C por 30 min. A solução foi liofilizada após neutralização com 

piridina (até pH 7,0). O sal piridina resultante foi dissolvido em 2,5 ml de 

dimetilsulfóxido:metanol (9:1; v/v). A mistura foi aquecida à 80 ºC por 4 h e os produtos 

dessulfatados foram exaustivamente dializados em água destilada e liofilizados. A 

dessulfatação foi mensurada pela razão molar de sulfato/açúcar total. Os teores de sulfato de 

AmII nativa e dessulfatada foram mensurados após hidrólise ácida (HCl 12 M, 6 horas, 105 

ºC) por turbidimetria a 360 nm pelo método da gelatina-bário (DODGSON; PRICE, 1962), 

utilizando  sulfato de sódio como padrão. 

 

3.2.2.6.2 Tratamento alcalino da galactana sulfatada 

  

 A formação de unidade 3,6-anidro-α-D-galactose a partir de resíduos de α-D-

galactose 6-sulfato por tratamento alcalino foi utilizada para a determinação de resíduos de 

galactose-6-sulfato. Brevemente, a fração polissacarídica AmII foi reduzida (10% NaBH4, 5 

°C, 8 h) e aquecida à 80 °C por 4 h em uma concentração final de NaOH 1 M, conforme 

descrito por Matulewicz et al. (1989). A amostra foi analisada em intervalos regulares quanto 

ao conteúdo 3,6-anidrogalactose, que foi determinado pelo método do resorcinol (YAPHE, 

1960). A reação foi parada por resfriamento em banho de gelo e as soluções foram 

neutralizadas com ácido clorídrico 1 M. 

  

3.2.2.7                                                  

 

 A RMN é uma técnica espectroscópica poderosa e versátil baseada nas 
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propriedades magnéticas dos núcleos atômicos e amplamente utilizada para a elucidação 

estrutural de biomoléculas (GREEN et al., 2012). Os espectros de RMN uni e bidimensionais 

das frações AmII nativa, dessulfatada e submetidas a tratamento alcalino foram obtidos em 

espectromêtro Bruker DRX 400 MHz com probe de tripla ressonância no Centro Nacional de 

Ressonância Magnética Nuclear localizado no Instituto de Bioquímica Médica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cerca de 5 mg de cada amostra de polissacarídeo 

foram dissolvidos em 500 μL de 99,9 % óxido deutério (Cambridge Isotope Laboratory, 

Cambridge, MA). Todos os espectros foram obtidos a 50 ºC
 
com supressão de HOD por pré-

saturação. Os espectros unidimensionais de 
1
H foram realizados com 16 aquisições. Os 

espectros bidimensionais 
1
H/

1
H TOCSY (Total Correlation Spectroscopy) e 

1
H/

13
C HSQC-

ED (Heteronuclear Single Quantum Coherence – Editing) foram realizados usando estado de 

incrementação de fase proporcional ao tempo (states-TPPI) para detecção por quadratura na 

dimensão indireta. Os espectros TOCSY foram realizados com 4046 x 400 pontos com campo 

de “spin-lock” ajustado para 10 kHz e tempo de mistura de 80 ms. Os espectros 

heteronucleares 
1
H/

13
C HSQC foram realizados com 1024 x 256 pontos e GARP (Globally 

optimized alternating phase rectangular pulses) para desacoplamento. Os deslocamentos 

químicos foram ajustados para 0 ppm relacionados com os padrões externos ácido 

trimetilsilil-propiônico para a escala de 
1
H

 
e metanol para a escala de

 13
C. 

 

3.2.3 Modelo de aterosclerose em camundongo 

 

Camundongos ApoE−⁄− C57Bl/6 de 10 semanas de idade foram submetidos a 

dieta rica em colesterol (20,1% de gordura, 1,25% de colesterol, Research Diets, Inc., New 

Brunswick, NJ). Os camundongos foram submetidos a dieta rica em colesterol durante quatro 

semanas (desenvolvimento precoce da lesão aterosclerótica) ou onze semanas (aterosclerose 

avançada estabelecida) (STEFFENS et al., 2005). Os camundongos foram distribuídos 

aleatoriamente (n = 12 por grupo) para receber tratamentos subcutâneos com AmII (10 mg/kg,  
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Figura 7 − Protocolo de tratamento com a fração polissacarídica AmII. 

 

 

 

A) Modelo de aterosclerose em camundongos ApoE−⁄− submetidos a 4 semanas em dieta rica em colesterol 

e tratamento com a fração AmII durante 2 semanas. B) Modelo de aterosclerose em camundongos ApoE−⁄− 

submetidos a 11 semanas em dieta rica em colesterol e tratamento com a fração AmII durante 6 semanas. 
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diluída em 200 μl de NaCl 0,9% por injeção) ou com veículo (200 μl de NaCl 0,9%) injetados 

por via subcutânea (s.c.) cinco vezes por semana, durante as duas últimas semanas antes da 

eutanásia, nos grupos em dieta rica em colesterol por quatro semanas, e durante as seis 

últimas semanas, nos grupos em dieta por onze semanas.  

Ao final do período de tratamento, os camundongos foram anestesiados (cetamina 

e xilazina), o sangue foi coletado por punção cardíaca, seguido por perfusão com NaCl 0,9%. 

O sangue foi coletado em tubos com EDTA para avaliação hematológica ou em tubos sem 

EDTA e após completa coagulação foram centrifugados (15 min, 4500 x g, à 4 °C) para 

obtenção de soro, que foi armazenado à -80 °C até o uso. Para as análises de imuno-

histoquímica, as raízes da aorta foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e 

conservadas no composto denominado de temperatura ótima para corte (OCT). As aortas 

tóraco-abdominais foram fixadas em paraformaldeído a 4%. Para a análise da expressão 

gênica, os arcos aórticos e os baços foram congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas a -

80 °C até o uso. 

 

3.2.3.1 Determinação de parâmetros hematológicos e bioquímicos 

 

As amostras de sangue total foram avaliadas em um analisador automático (pocH 

100i Sysmex Digitana AG, Horgen, Suíça) para a determinação dos seguintes parâmetros: 

concentração de hemoglobina, eritrócitos, plaquetas, leucócitos totais e linfócitos.  Os níveis 

séricos de triglicerídeos, colesterol total, LDL-c, HDL-c, ácidos graxos livres e glicose foram 

quantificados utilizando um analisador de química clínica automatizado (Hitachi 902, Roche 

Diagnostics) e expressos em mmol/l. 

 

3.2.3.2 Detecção de mediadores inflamatórios em soro de camundongo  

 

Os níveis séricos das quimiocinas CCL2 e CXCL1 foram analisados por ensaios 

de imunoadsorção enzimática (ELISA), segundo instruções do fabricante (R&D Systems, 

Minneapolis, MN). Os limites de detecção para ELISA foram de 3,9 pg/ml para CCL2 e 

15,625 pg/ml para CXCL1. A média de coeficientes de variação intra e inter-ensaio foram 

inferiores a 8% para ambos os marcadores.  

 

3.2.3.3 Análise imuno-histoquímica das placas ateroscleróticas  
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As raízes da aorta foram cortadas em série em seções transversais de 5 μm de 

espessura, conforme descrito anteriormente (MONTECUCCO et al., 2012). As seções de 

espécimes camundongo foram fixadas em acetona e imunocoradas utilizando os anticorpos 

específicos anti-CD68 (macrófagos, diluição 1:400, ABD Serotec, Dusseldorf, Alemanha), 

anti-camundongo Ly-6G (neutrófilos, diluição 1:100, BD Pharmingen™, San Jose, CA), anti-

camundongo MMP-9 (diluição 1:60, R&D Systems) e anti-FT.  

Resumidamente, as ligações não específicas foram bloqueadas por meio da 

incubação das lâminas em tampão fosfato-salino 0,1 M (PBS) contendo 10% soro de mesma 

espécie animal em que o anticorpo secundário foi obtido. Em seguida, foram aplicados 100 μl 

de cada anticorpo primário por lâmina. Após 90 min, as seções foram lavadas em PBS (3x, 5 

min) e incubadas com anticorpo secundário (100 μl por lâmina) durante 45 minutos. Em 

seguida, as seções foram lavadas em PBS e incubadas com fosfatase alcalina biotinilada 

(Vector #AK-5000) e posteriormente com o substrato para fosfatase alcalina (Vector Red 

#SK-5100), seguindo as instruções do fabricante. A reação foi parada através de nova 

lavagem em PBS. As lâminas foram então contracoradas com hematoxilina e, após lavagem 

em água demineralizada, montadas utilizando Aquatex® (Merck, Darmstadt, Alemanha) e 

observadas por microscopia de luz com aumento de 50x, utilizando um sistema quantitativo 

de captura de imagens de alta qualidade Axiocam Color HRc (Zeiss ) (1300x1030, 8 and 12 

bit/pixel 2048 x 1536 pixels) e o software de processamento de imagem digital AxioVision 

(Zeiss). As quantificações foram realizadas utilizando o software MetaMorph. Os resultados 

foram calculados como porcentagem de área corada em relação a área total da lesão ou 

número de células infiltradas por mm
2
 de área de lesão.  

 

3.2.3.4 Determinação de conteúdo lipídico por coloração Oil Red O 

 

As aortas tóraco-abdominais, abertas longitudinalmente, e cinco seções 

transversais de 5 μm de espessura por raiz aórtica foram coradas com Oil Red O, conforme 

descrito anteriormente (MONTECUCCO et al., 2012). As secções foram contrastadas com 

hematoxilina de Mayer e lavadas em água destilada. As quantificações foram realizadas 

utilizando o software MetaMorph. Os dados foram calculados como porcentagem de área 

corada sobre área total da lesão nas raízes aórticas ou área total das aortas tóraco-abdominais. 
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3.2.3.5 Determinação de colágeno por coloração Sirius Red  

 

Cinco seções transversais de 5 μm de espessura por raiz aórtica foram lavadas 

com água e incubadas com vermelho Sirius 0,1% (Sigma Chemical Co, St Louis, MO) em 

ácido pícrico saturado durante 90 min. Os cortes foram lavados duas vezes com HCl 0,01M 

durante 1 min e em seguida imerso em água. Após a desidratação com etanol por 30 

segundos, as lâminas foram clarificadas Neo-Clear® (Merck) e em seguida montadas 

utilizando Neo-mount® (Merck). Os cortes foram fotografados com as configurações de 

exposição idênticos sob microscopia de luz policromática comum, para avaliação do conteúdo 

total de colágeno, ou microscopia de luz polarizada, para avaliação dos subtipos de colágeno 

intersticial. Sob luz polarizada, as fibras colágenas tipo I, mais espessas, apresentam 

coloração laranja ou vermelho, enquanto as fibras de colágeno tipo III, mais finas, amarelo ou 

verde (MONTECUCCO et al., 2012). As quantificações foram realizadas com o software 

Metamorph. Os dados foram calculados como porcentagem de área corada em relação a área 

total da lesão.  

 

3.2.3.6 Quantificação de células apoptóticas  

 

 Foi realizada a coloração de cortes congelados de raízes aórticas com o sistema 

colorimétrico Dead End™ desoxinucleotídeo terminal transferase mediado pela 5' 

desoxiuridina trifosfato (TUNEL) (Promega, Madison, WI), utilizando diaminobenzidina 

como substrato cromogênico, de acordo com as instruções do fabricante. Os resultados foram 

expressos como porcentagens da área corada em relação a área total da placa, conforme 

descrito previamente (NENCIONI et al., 2014).  

 

3.2.3.7 Análise de expressão gênica através qRT-PCR 

 

O mRNA total foi isolado com Tri Reagent® (MRC Inc.) a partir de baços e arcos 

aórticos. A transcrição reversa foi realizada utilizando o sistema de transcrição reversa 

ImProm-II (Promega, Madison, WI) de acordo com as instruções do fabricante. As análises 

quantitativas da expressão gênica foram realizadas através de qRT-PCR (StepOne Plus, 

Applied Biosystems) e com MIX QPCR ABsolute™ (ABgene). Iniciadores e sondas 

específicos (TABELA 1) foram utilizados para determinar a expressão de mRNA de algumas  
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Tabela 1 − Iniciadores e sondas utilizados para a reação em cadeia da polimerase em tempo 

real (continua). 
Gene Função Sequência nucleotídica Tamanho 

(pb) 

Número de 

acesso 

Ccl2 Fw 5’- GAGCATCCACGTGTTGGCT -3’ 68 NM_011333 

Rv 5’- TGGTGAATGAGTAGCAGCAGGT -3’ 

sonda 5’- AGCCAGATGCAGTTAACGCCCCACT -3’ 

Ccl3 Fw 5’- CAGCCAGGTGTCATTTTCCT -3’ 114 NM_011337 

Rv 5’- CCAAGACTCTCAGGCATTCAG -3’

  

sonda 5’- AAGAGAAACCGGCAGATCTGCGCT -3’ 

Ccl5 Fw 5’- TCACCATATGGCTCGGACAC -3’ 131 NM_013653 

Rv 5’- CGAGTGACAAACACGACTGC -3’  

sonda 5’- ACTCCCTGCTGCTTTGCCTACCTCT -3’ 

Cd4 Fw 5’- AGATCACAGTCTTCACCTGGAAGTT -3’ 125 NM_013488 

Rv 5’- TGCCCCTTTTTTGGAATCAA -3’ 

sonda 5’- TTAATTAGAGGAGGTTCGCC -3’ 

Cxcl1 Fw 5’- CATAGCCACACTCAAGAATGGT -3’ 60 NM_008176 

Rv 5’- TGAACCAAGGGAGCTTCAG -3’ 

sonda 5’- CGCGAGGCTTGCCTTGACC -3’ 

Foxp3 Fw 5’- GGCCCTTCTCCAGGACAGA -3’ 112 NM_054039 

Rv 5’- GCTGATCATGGCTGGGTTGT -3’ 

sonda 5’- ACTTCATGCATCAGCTCTCCACTGTGGAT -3’ 

F3 

(TF) 

Fw 5’- GTGCAGGCATTCCAGAGAAA -3’ 90 NM_010171 

Rv 5’- AGTTGGTGGGTTTGGGTTG -3’ 
sonda 5’- CAACTGATTTCAAGACAATTTTGGAGTGG -

3’ 

Gata3 Fw 5’- CAGAACCGGCCCCTTATCA -3’ 115 NM_008091 

Rv 5’- CATTAGCGTTCCTCCTCCAGA -3’  

sonda 5’- CGAAGGCTGTCGGCA -3’ 

Havcr2 

(Tim3) 

Fw 5’- GCCGGTGGACCTCAGTTTC -3’ 69 NM_134250 

Rv 5’- TGGGAGCCAGCACAGATCA -3’ 

sonda 5’- ACAGCTGCCTGCCCAGTGCCC -3’ 

Hprt Fw 5’- GACCGGTCCCGTCATGC -3’ 66 NM_013556 

Rv 5’- TCATAACCTGGTTCATCATCGC -3’ 

sonda 5’- ACCCGCAGTCCCAGCGTCGTG -3’ 

Ifng Fw 5’- TGAGTATTGCCAAGTTTGAGGTCA -3’ 77 NM_008337 

Rv 5’- GTGGACCACTCGGATGAGCT -3’  

sonda 5’- CCACAGGTCCAGCGCCAAGCA -3’ 

Il4 Fw 5’- CAACGAAGAACACCACAGAGAG -3’ 89 NM_021283 

Rv 5’- GCATGGAGTTTTCCCATGTT -3’ 

sonda 5’- AGCTCGTCTGTAGGGCTTCCAAGGT -3’ 

Il10 Fw 5’- TTTGAATTCCCTGGGTGAGAA -3’ 73 NM_010548 

Rv 5’- ACAGGGGAGAAATCGATGACA -3’ 

sonda 5’- TGAAGACCCTCAGGATGCGGCTG -3’ 

Il17a Fw 5’- CTGTGATCTGGGAAGCTCAGT -3’ 124 NM_010552 

Rv 5’- CTCTCAGGCTCCCTCTTCAG -3’ 

sonda 5’- CTGTGTCAATGCGGAGGGAAAG -

3’ 

Mmp-3 Fw 5’- TGCAGTTGGAGAACATGGAG -3’ 141 NM_010809 

Rv 5’- GTACCAGTGACATCCTCTGTCC -3’

  

sonda 5’- TTTTGATGGGCCTGGAACAGTCTTG -3’ 

Mmp-8 Fw 5’- GCATTCAGACAATCTATGGACCT -3’ 101 NM_008611 

Rv 5’- GGTAGTAGCATCAAATCTCAGGTG -3’ 

sonda 5’- TCAGACAACCCCATCCAACCTACTG -3’ 

Mmp-9 Fw 5’- GTATCTGTATGGTCGTGGCTCTAA -3’ 91 NM_013599 

Rv 5’- ACACATAGTGGGAGGTGCTGT -3’ 

sonda 5’- CTCCAGCCACCACCACAACTGAA -3’ 
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Tabela 1 − Iniciadores e sondas utilizados para a reação em cadeia da polimerase em tempo 

real (conclusão). 
Gene Função Sequência nucleotídica Tamanho 

(pb) 

Número de 

acesso 

Mmp-

10 

Fw 5’- GCACGAAGAAGGATCGGTTT -3’ 132 NM_019471 

Rv 5’- ATGCTTGGGTGGCCTTGT -3’ 

sonda 5’- CTGTCTGTATGGAGCCACTAGCCATCCT -3’ 

Mmp-

12 

Fw 5’- AAAGACTGGTTCTTCTGGTGGA -3’ 91 NM_008605 

Rv 5’- TACCAGATGGGATGCTTGG -3’ 

sonda 5’- CTTCCTGGGAGTCCAGCCACCA -3’ 

Rorc Fw 5’- AGAAGACCCACACCTCACAAA -3’ 89 NM_011281 

Rv 5’- ACAGGTGATAACCCCGTAGTG -3’ 

sonda 5’- CCCTTGCAAGATCTGTGGGGACA -3’ 
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quimiocinas (Ccl2, Ccl3, Ccl5, Cxcl1), marcadores de diferentes subpopulações de linfócitos 

Th (Th1: Tim3, Ifng; Th2: Gata-3 , Il4; Treg: Foxp3, Il10; Th17: Rorc, Il17a), MMPs (Mmp-

3, Mmp-8, Mmp-9, Mmp-10, Mmp-12) e Hprt (gene de referência) (BRAUNERSREUTHER 

et al., 2007, GAO et al., 2010, MONTECUCCO et al., 2014). A alteração relativa dos níveis 

de mRNA foi calculada pelo método comparativo de limiar do ciclo (Ct). Os Cts utilizados 

para as análises foram a média aritmética entre as triplicatas dos genes alvo e controle 

endógeno. Todas as reações, tanto dos genes alvo quanto do controle endógeno, serão 

realizadas em triplicatas. Os Cts utilizados para as análises serão a média aritmética entre as 

triplicatas dos genes alvo e controles endógenos. A obtenção da expressão relativa será 

realizada pelo método descrito por Livak e Schmittgen (2001). Os resultados serão 

normalizados utilizando os Cts. Para a normalização, será utilizada a equação ΔCt = Ct (gene 

alvo) – Ct (controle endógeno). A calibração será determinada pela fórmula: ΔΔCt = ΔCt 

(grupo experimental) – ΔCt (grupo calibrador). A quantificação relativa será obtida pela 

fórmula: Eficiência do primer (E) 
–ΔΔCt

 (LIVAK; SCMITTGEN, 2001; PFAFFL, 200).  

 

3.2.4 Isolamento e diferenciação de macrófagos humanos e ensaio funcional de FT 

 

Os macrófagos humanos foram obtidos como descrito anteriormente 

(MONTECUCCO et al., 2011). Os monócitos humanos foram isolados a partir de células 

mononucleares do sangue periférico de três doadores saudáveis, após consentimento do 

doador informado por escrito. Os monócitos foram diferenciados em macrófagos através de 

incubação de 24 h com 500 U/ml de IFN-γ em meio de cultura Roswell Park Memorial 

Institute (RPMI) 1640 contendo soro fetal bovino 10%, estreptomicina 50 μg/ml, penicilina 

50 U/ml, L-glutamina 2 mM e piruvato 1 mM. Os macrófagos humanos (5 × 10
4
 células/poço 

em placas de 96 poços) foram, em seguida, estimulados na presença ou na ausência de LPS 

(500 μg/ml) durante 24 horas, conforme descrito anteriormente (SATTA et al., 1994). Uma 

hora após estimulação com meio de cultura ou LPS, as células foram coincubadas com 

diferentes concentrações (até 100 μg/ml) de AmII. As concentrações de AmII foram 

calculadas com base em estudos anteriores (QUINDERÉ et al., 2013, 2014b), médias do 

volume de sangue do camundongo (cerca de 2 ml) e peso (cerca de 30 g) (RICHES et al., 

1973) e a dose (10 mg/kg) usada nos experimentos in vivo. Após a estimulação, as células 

foram testadas quanto à atividade do FT. A atividade do FT foi medida através da sua 

capacidade de promover a ativação do fator X (FX) (150 nM) (Hyphen BioMed, Neuville sur 
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Oise, França) pelo fator VIIa (5 nM) (Novo Nordisk Pharma, Küsnacht, Suíça), na presença 

de CaCl2 1 mM. A reação foi deixada prosseguir durante 15 min à 37 °C e foi parada pela 

adição de um excesso de EDTA (concentração final 5 mM). O substrato cromogênico para o 

fator Xa (FXa), S-Xa-11 (Hyphen BioMed), foi então adicionado a uma concentração final de 

3,5 mM, e a mudança nas leituras de absorbância foram realizadas a uma densidade óptica de 

405 nm em modo cinético (Vmax, Molecular Devices, Sunnyvale, CA). As alterações de 

absorbância lineares foram convertidas para uma concentração de FXa gerado por referência a 

uma curva padrão feita com uma quantidade conhecida de FXa (Hyphen Biomed). Os 

resultados foram expressos como pM de FXa gerado por minuto.  

 

3.2.5 Isolamento e ensaio de migração in vitro de macrófagos de camundongos 

 

Os macrófagos peritoneais de camundongos foram obtidos conforme 

anteriormente descrito por Zeini et al. (2006). Camundongos ApoE−/− com 11 semanas com 

idades  (n = 8) foram injetados intraperitonealmente com 1 ml de tioglicolato estéril 10% 

quatro dias antes da eutanásia (anestesia com isoflurano 4% seguida de deslocamento 

cervical). Os macrófagos peritoneais foram reunidos a partir dos oito animais sacrificados 

para a realização de quatro experimentos diferentes. Os camundongos eutanasiados foram 

injetados intraperitonealmente com 5 ml de Meio Eagle Modificado por Dulbecco (DMEM) 

estéril. O fluido peritoneal foi cuidadosamente aspirado para evitar hemorragia e mantido à 4 

°C para evitar a aderência dos macrófagos ao plástico. Após centrifugação a 200 x g durante 

10 min à 4 °C, o sedimento de células foi lavado duas vezes com 45 ml de PBS gelado. Em 

seguida, as células foram ressuspensas a uma densidade de 10
6
 células/ml no tampão de 

quimiotaxia (RPMI 1640/ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazina etanossulfônico 25 

mM/albumina sérica bovina 0,5% [p/v]) (IQBAL et al., 2013) na presença ou ausência de 

diferentes concentrações (até 200 μg/ml) de AmII durante 1 hora. Para avaliar in vitro os 

potenciais efeitos diretos do soro de camundongos tratados com veículo (n = 4) ou tratados 

com AmII (n = 4), os macrófagos foram ressuspensos em diferentes diluições de soro 

(respectivamente, 1: 1; 1: 2 e 1: 4) e incubadas durante 1 hora antes do ensaio de quimiotaxia. 

A quimiotaxia de macrófagos de camundongos foi avaliada em uma câmara de 

microquimiotaxia de 48 poços usando um filtro livre de polivinilpirrolidona de poro 8 μm 

(Neuro Probe, Gaithersburg, MD). 4 x 10
5
 macrófagos foram semeados nos poços superiores, 

enquanto que o meio controle negativo ou CCL2 recombinante de camundongo (10 nM, 
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controle positivo, R&D Systems Minneapolis, Minnesota, EUA) foram adicionados aos poços 

inferiores (IQBAL et al., 2013). Após incubação (240 min, 37 °C), os filtros foram removidos 

e as câmaras, lavadas e coradas pelo método de May-Grunwald Giemsa. As células de cinco 

campos aleatórios de imersão em água foram contadas e o índice de quimiotaxia foi calculado 

dividindo o número de células que migraram em direção aos quimioatratores pelo número de 

células que migraram para meio controle. 

 

3.2.6 Análise estatística  

 

O teste não paramétrico de Mann-Whitney (a suposição de normalidade da 

distribuição das variáveis foi violada nos grupos analisados) foi utilizado para comparações 

de variáveis contínuas. Coeficientes de correlação de Spearman foram utilizados para avaliar 

as correlações entre macrófagos intraplaca e FT. Os resultados foram expressos em mediana 

(intervalo interquartil). Valores de P <0,05 (bicaudal) foram considerados significativos. Os 

resultados dos experimentos in vitro (ensaio de quimiotaxia de macrófagos e de produção de 

FT) forma expressos como média ± desvio padrão. Para a verificação das diferenças 

estatísticas entre os grupos foi realizada Análise de Variância (ANOVA) e teste de Bonferroni 

e para comparações de dois grupos foi utilizado o Teste de t-Student para valores não 

pareados. Foi considerado significativo p<0,05. Todas as análises foram realizadas com o 

software GraphPad Instat versão 3.05 (GraphPad Software). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização físico-química e estrutural da galactana sulfatada da alga vermelha 

A. muscoides. 

 

 O fracionamento dos Am-PST foi realizado através de cromatografia de troca 

iônica em matriz de DEAE-celulose, resultando em três frações sulfatadas majoritárias 

denominadas de AmI, AmII e AmIII, eluídas respectivamente com NaCl 0,5, 0,75 e 1 M 

(GRÁFICO 1). Os rendimentos das frações AmI, AmII e AmIII foram 29, 55 e 6%, 

respectivamente, em relação aos Am-PST aplicados na cromatografia de troca iônica. As 

frações polissacarídicas mostraram-se ser constituídas por um único tipo de açúcar, galactose, 

conforme determinado por cromatografia gasosa seguida de espectrometria de massa. Em 

relação ao conteúdo de sulfato, os Am-PST e as frações AmI, AmII e AmIII revelaram razões 

molares de 0,73; 0,18; 1,56 e 1,17 sulfato/resíduo de açúcar, respectivamente. Portanto, a 

fração AmII, além de apresentar maior rendimento, também mostrou-se ser a mais sulfatada 

(TABELA 2). 

 Diferentemente dos resultados do presente estudo, as frações polissacarídicas 

obtidas por extrações aquosas a frio e a quente e fracionadas por cromatografia de troca iônica 

(21 frações avaliadas) da alga A. spicifera apresentaram quantidades significativas (variando 

do 44,1 a 4,6%) de β-D-xilose e pequenas quantidades ou traços (de 24,7 a menos de 1%) de 

D-glicose (DUARTE et al., 2004). 

 A eletroforese em gel de agarose mostrou que os Am-PST e as frações AmII e 

AmIII apresentam homogeneidade de carga. A fração AmI, no entanto, não foi corada no gel 

devido a sua reduzida densidade de carga negativa (FIGURA 8). A massa molecular dos 

polissacarídeos sulfatados é relevante para as suas atividades biológicas. Desta forma, a massa 

molecular de AmII foi determinada por PAGE e por cromatografia de permeação em gel. Na 

PAGE, a fração AmII apresentou uma migração polidispersa devido à heterogeneidade de 

peso molecular, o que é comum aos polissacarídeos sulfatados (FIGURA 9). A massa 

molecular estimada foi de ~20 kDa. Na cromatografia de permeação em gel, a massa 

molecular estimada AmII também foi de ~20 kDa (GRÁFICO 2). 

 Para a determinação estrutural, foram empregadas modificações químicas da 

galactana sulfatada nativa (AmII) através de metodologias de dessulfatação e de 

enriquecimento em unidades 3,6 anidro. Quando a heterogeneidade provém exclusivamente  
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Polissacarídeos
a
 Eluição da coluna 

de DEAE-celulose 

(molaridade NaCl) 

Composição (razões molares)
b
 

Galactose Sulfato Rendimento (%)
c
 

Am-PST - 1,00 0,73 - 

Fração AmI 0,50 1,00 0,18 29 

Fração AmII 0,75 1,00 1,56 55 

Fração AmIII 1,00 1,00 1,17 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 − Cromatografia de troca iônica dos polissacarídeos totais da alga 

Acanthophora muscoides.  

A matriz de DEAE-celulose foi equilbrada com tampão acetato 50 mM pH 5,0 e as 

frações eluídas por “step wise” com tampão de equilíbrio contendo NaCl () nas 

concentrações de 0,5 M; 0,75 M  e 1 M e monitoradas por metacromasia com azul 

de 1,9-dimetilmetileno à 525 nm (). Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 2 − Composição química e concentrações de NaCl necessárias para a eluição das 

diferentes frações da galactana sulfatada da alga vermelha Acanthophora muscoides de 

uma coluna de DEAE-celulose. 

 

a
As galactanas sulfatadas foram extraídos da alga vermelha A. muscoides por digestão proteolítica e 

purificadas por cromatografia de troca aniônica, tal como descrito em Quinderé et al. (2013).  
b
Hexose foi identificada pelo seu tempo de retenção em cromatografia gasosa/espectrometria de massa 

de derivados alditóis-acetatos. As concentrações de hexose e sulfato nos hidrolisados ácidos obtidos a 

partir do polissacárido foi determinado pelos métodos fenol/H2SO4 (DUBOIS et al., 1956) e gelatina 

de BaCl2 (DODGSON; PRICE, 1962), respectivamente. 
c
Valores relativos ao peso seco 

. 
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Figura 8 – Eletroforese em gel de agarose.  

Os polissacarídeos sulfatados totais (PST) e das frações AmI, AmII e AmIII (10 μg de cada) da alga 

Acanthophora muscoides foram aplicados em um gel de agarose 0,5%. Após a corrida, a eletroforese 

foi corada com azul de toluidina. Fonte: elaborada pela autora. 

 

Figura 9 – Eletroforese em gel de poliacrilamida.  

Galactanas sulfatadas (10 μg de cada) de Acanthophora muscoides e Botryocladia occidentalis, antes (-) 

e depois (+) de hidrólise ácida suave foram aplicadas a uma placa de gel de poliacrilamida a 6%. Após a 

electroforese, o gel foi corado com azul de toluidina 0,1%. As mobilidades eletroforéticas do 

marcadores de peso molecular estão indicada no lado esquerdo. HBPM: heparina de baixo peso 

molecular. Fonte: elaborada pela autora. 
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Gráfico 2 – Cromatografia de permeação em gel. 

Galactanas sulfatadas (200 μg de cada) de Acanthophora muscoides (verde) e Botryocladia occidentalis, 

antes (vermelha) e depois (azul) de hidrólise ácida suave foram aplicadas a uma coluna TSK-3000 ligada a 

uma coluna TSK 4000 acoplada a um sistema de HPLC. As frações foram eluídas com acetato de amônio 

0,1 mol L
-1

 à ~ 20°C com um de fluxo de 0,3 mL/min. O eluente foi monitorado pelo índice de refração 

diferencial. Os números no painel indicam eluições  de condroitim 6-sulfato de tubarão (~ 60 kDa), sulfato 

de condroitim fucosilado de pepino do mar (~ 40 kDa), uma hexadecassacarídeo (4,8 kDa), e um 

dissacarídeo (0,6 kDa), ambos derivados de heparina. O Vo da coluna foi determinado a partir da eluição 

do sulfato de dextrano ~500 kDa. Fonte: elaborada pela autora. 
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de múltiplos locais de sulfatação, um derivado dessulfatado pode levar à ocorrência de um 

espectro de RMN simples (FARIAS et al., 2000; PEREIRA et al., 2005). Por outro lado, se a 

heterogeneidade provir de unidades de 3,6-anidro-α-galactose, o tratamento alcalino, que 

resulta no enriquecimento em unidades de 3,6-anidro-α-galactose a partir da conversão de 

unidades de α-galactose 6-sulfatadas, leva à ocorrência de um espectro de RMN mais 

homogêneo (GONÇALVES et al., 2002). A formação de unidades 3,6-anidro-α -galactose a 

partir de resíduos α-galactose 6-sulfato por tratamento alcalino é uma reação considerada bem 

conhecida e importante que ocorre em galactanas. Esta reação, além de ser utilizada no 

laboratório para a determinação quantitativa de resíduos de galactose-6-sulfato, é empregada 

comercialmente para melhorar o comportamento de gelificação (CIANCIA et al., 1993). 

Visando um maior detalhamento da análise estrutural da galactana sulfatada, foram utilizados 

experimentos de espectroscopia de RMN unidimensional e bidimensionais (hetero e 

homonuclear). 

 O espectro de RMN do derivado dessulfatado continuou mostrando-se ser 

complexo. Um espectro mais simples, porém, foi obtido com o derivado anidro-enriquecido. 

Estes dados indicam que a heterogeneidade da fração AmII resulta da distribuição randômica 

de substituintes e de uma complexa estrutura sacarídica. Apesar desta complexidade, os 

espectros de RMN uni e bidimensionais obtidos permitiram o assinalamento da maioria dos 

sinais. 

 Os espectros unidimensionais de 
1
H da fração AmII revelaram oito sinais 

anoméricos predominantes para a galactana nativa (GRÁFICO 3), sendo quatro pertencentes a 

prótons α-anoméricos, denominados A1, B1, C1, c1 e D1, que ressonaram em campo baixo e 

pertencem a unidades α-galactopiranosil 4-ligadas, e quatro pertencentes a prótons β-

anoméricos, denominados D1, E1, F1 e G1, que ressonaram em campo alto e pertencem a 

unidades β-galactopiranosil 3-ligadas. Através dos espectros bidimensionais TOCSY e 

HSQC, foi possível determinar o sistema de spins dos sinais anoméricos. Os deslocamentos 

químicos determinados são mostrados na Tabela 3. Esses valores de deslocamentos químicos 

foram deduzidos devido aos sinais de fase negativa relativos aos grupamentos CH2 (picos 

verde-azul na Gráfico 4) do espectro 
1
H/

13
C-HSQC Editado. 

 O resíduo A (unidade A na Figura 10) é metil esterificado na posição C2, de 

acordo com a notação do sistema de spins para os traços azuis no espectro de 
1
H/

1
H-TOCSY 

na Gráfico 5, o espectro de 
1
H/

13
C-HSQC na Gráfico 4A e Tabela 3. A unidade denominada C 

(unidade C na Figura 10) é uma unidade 3,6-anidro-α-galactose (PEREIRA et al., 2005)  
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Gráfico 3 − Espectros de RMN 
1
H unidimensional da fração AmII nativa da alga vermelha 

Acanthophora muscoides (A) e seus derivados dessulfatado (B) e tratado alcalinamente, 

anidro-enriquecido (C). 

 

 

 

 

Todos os sinais de 
1
H de 5,7-0,7 ppm foram exibidos em expansões apresentadas à esquerda. A região 

anomérica, 5,3-4,4 ppm, foi expandida para cada espectro em um painel inserido à direita. Os prótons α-

anoméricos, designados A1, B1, C1 e c1, ressoam nas regiões de campo baixo e pertencem às unidades A 4-

ligadas, enquanto os β- anoméricos, designados D1, E1, F1 e G1, ressoam em região de campo alto e pertencem 

às unidades B 3-ligadas. As etiquetas de 2-O-CH3 e CH3 representam os sinais de 
1
H dos prótons da posição C2 

metil-esterificadas e os prótons metil, respectivamente. Fonte: elaborada pela autora. 

 

1

H - deslocamento químico (ppm) 
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Figura 10 − Principais unidades encontradas na fração AmII da alga vermelha Acanthophora 

muscoides.  

 

                 

 

 

 

O esqueleto desse polissacarídeo é composto de unidades alternandas de α-galactose 4-ligada e de β-galactose 3-

ligada. A complexidade desse polissacarídeo resulta de substituições com éteres de metil (elipses sombreadas em 

azul) e ésteres de sulfato (retângulos sombreados em vermelho). Além disso, algumas unidades A também 

ocorrem como resíduos de anidro-galactose. Os percentuais das diferentes unidades foram indicadas no painel 

como um percentual do total de α- ou β-resíduos. As letras usadas para as determinações estruturais também 

foram indicados por unidade. Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

Unidade A  
(˜32%) 

Unidade D (˜22%) 

Unidade B (˜43%) Unidade E (˜30%) 

Unidade G (˜26%) 

Unidade F (˜22%) 

Unidade C R = H     
Unidade c R = CH

3
 

(˜25%)  

Unidades α Galp Unidades β Galp 
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(TABELA 3). A caracterização deste tipo de unidade foi confirmada pelo espectro de 
1
H/

13
C-

HSQC da amostra submetida ao tratamento alcalino (GRÁFICO 4C). Comparando-se os 

espectros da galactana nativa (GRÁFICO 4A) e anidro-enriquecida (GRÁFICO 4C), observa-

se que o sinal anomérico de resíduo B (unidade B na Figura 10) foi o único entre os prótons 

α-anomérico 4-ligados que mostrou deslocamento da posição original após reação de 

desulfatação (δH/C = 5,24/101,73 do pico B1 no Gráfico 4A versus 5,28/98,41 ppm de pico b1 

no Gráfico 4B). As conectividades no espectro 
1
H/

1
H-TOCSY do polissacarídeo nativo (linha 

vermelha no Gráfico 5A) e do espectro de 
1
H/

13
C-HSQC (GRÁFICO 4) sugerem uma 

unidade 6-sulfatada.  

 Os espectros de RMN foram assinalados para os quatro sistemas de spin dos β-

galactose 3-ligadas (denotados com as letras D-G). Comparando-se os espectros da galactana 

nativa (GRÁFICO 4A) e dessulfatada (GRÁFICO 4B), observa-se que os pares anoméricos 

1
H/

13
C das tanto unidades D quanto das unidades E (FIGURA 10) apresentaram deslocamento 

da posição original após reação de desulfatação (TABELA 3). O resíduo E é 4,6-desulfatado, 

enquanto o resíduo D é exclusivamente 6-sulfatado (FIGURA 10).  

 Os outros dois resíduos de β-galactose 3-ligados, denominado F e G (FIGURA 

10), não são sulfatados porque suas ressonâncias não se alteram após dessulfatação. A 

unidade F é 6-metil eterificada, como indicado pelos assinalamentos para o espectro TOCSY 

do polissacarídeo nativo (traço em linhas bege no Gráfico 5A). A unidade G é uma β-

galactose não substituída, como indicado pelos seus valores de desvio químico (TABELA 3) e 

resistência à dessulfatação. Analisando as integrais das áreas dos picos, é possível chegar aos 

percentuais em cada tipo de unidade está presente na galactana sulfatada nativa, conforme 

descrito na Figura 9. 

 O sinal correspondente a metil esterificação é observado no Gráfico 3 a 3,41 ppm 

no espectro de 
1
H RMN (δH/C = 3,41/58,57 no Gráfico 4 e na Tabela 3). O sinal a ~ 1,50 ppm 

(GRÁFICO 3, A-C) vem de grupamento metil ligados a carbono (δH/C = 1,50/23,12 no 

Gráfico 4 e Tabela 3), provavelmente aqueles de acetis piruvato. Devido à natureza altamente 

complexa da estrutura desse polissacarídeo, grupamento piruvato foram difíceis de serem 

atribuídos, mesmo realizando a abordagem para observar este grupamento específico como 

previamente relatado (FARIAS et al., 2008).  

 Em conclusão, a galactana sulfatada da alga vermelha A. muscoides tem uma 

estrutura complexa, devido a substituições variáveis de éster de sulfato e de éter de metil, 

juntamente com a ocorrência de 3,6-anidro-α-galactose. Comparando-se os componentes  
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Tabela 3 − 1H e 
13

C deslocamentos químicos (ppm) das unidades que compõem a galactana sulfatada da alga vermelha Acanthophora muscoides e de galactanas comparativas 

de outras espécies de algas vermelhas previamente designadas em obras de referência (continua). 

 

Polissacarídeos Estrutura 
1
H e 

13
C deslocamento químico

a
 (ppm) 

H-1 - C-1 H-2 - C-2 H-3 - C-3 H-4 - C-4 H-5 - C-5 H-6/6’ - C-6 O-CH3 C-CH3
e
 

Galactana sulfatada 

nativa de 

Acanthophoramuscoides 

(presente trabalho) 

(A) 4-ligada 2-

metilada α-Galp 

5,31 - 100,94 4,20 - 70,40 3,60 - 71,22 3,92 - 81,03 4,32 - 69,65 3,78 - 61,18 3,41 - 58,57 1,50 - 23,12 

(B) 4-ligada 6-

sulfatada α-Galp 

5,24 - 101,73 3,78 - 70,38 3,86 - 72,07 4,25 - 78,85  3,84 - 69,29  4,10/4,05 - 65,17   

(C) 4-ligada 2-

metilada 3,6-

anidro-α-Galp 

4,99 - 98,13  4,20 - 78,40 4,44 - 79,31  4,51 - 77,45 4,44 - 75,18 4,21/4,03 - 69,17    

(c) 4-ligada 3,6-

anidro-α-Galp 

5,03 - 98,25 4,01 - 69,18  4,39 - 79,25 4,48 - 77,51 4,40 - 75,18 4,21/4,03 - 69,17   

(D) 3-ligada 6-

sulfatada β Galp 

4,78 - 100,70 ND-ND 4,39 - 85,73 4,25 - 78,49 ND - ND 4,26/4,22 - 67,53   

(E) 3-ligada 4,6-

di-sulfatada β 

Galp 

4,64 - 100,94 ND-ND 4,37 - 86,60 5,03 - 90,05 ND - ND 4,37/4,29 - 67,05   

(F) 3-ligada 6-

metilada β Galp 

4,63 - 102,09 4,32 - 69,11 4,06 - 83,09 3,84 - 69,29 3,88 - 72,01 4,21/4,03 - 69,17   

(G) 3-ligada β 

Galp 

4,45 - 103,18 3,75 - 75,40 3,78 - 80,48 4,22 - 71,35 3,75 - 75,40 3,78 - 71,18   

Galactana anidro-

enriquecida de 

Gracilaria cornea
b
 

4-ligada 3,6-

anidro-α-Galp 

5,15 - 100,4 4,12 - 71,4 4,54 - 77,9 4,66 - 82,0 4,58 - 79,4 4,04 - 71,1   

Galactana sulfatada 

nativa de 

Porphyrahaitanensis
c
 

4-ligada 3,6-

anidro-α-Galp 

ND - 98,5 ND - 70,1 ND - 80,11 ND - 77,3 ND - 75,5 ND - 69,6   

4-ligada 2-

metilada 3,6-

anidro-α-Galp 

ND - 98,5  ND - 78,5  ND - 78,50  ND - 77,3  ND - 75,5  ND - 69,6 3,41 - 58,50 1,50 - 23,12 

4-ligada 6-

sulfatada α-Galp 

ND - 101,5 ND - 69,1 ND - 71,05 ND - 78,9 ND - 70,8 ND - 67,9   

3-ligada 6-

metilada β Galp 

ND -102,4 ND - 70,1 ND - 82,10 ND - 69,0 ND - 73,6 ND - 71,8   

3-ligada β Galp ND - 102,4 ND - 70,1 ND - 82,20 ND - 69,1 ND - 75,4 ND - 61,5   
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Tabela 3−1
H e 

13
C deslocamentos químicos (ppm) das unidades que compõem a galactana sulfatada da alga vermelha Acanthophora muscoides e de galactanas comparativas 

de outras espécies de algas vermelhas previamente designadas em obras de referência (continuação). 
 

 

 

 

 

 
a
Desvios químicos são em relação ao ácido trimetilsililpropiônico externo a 0 ppm para 

1
H e metanol para 

13
C. Valores em negrito, itálico e negrito itálico indicam, 

respectivamente, posições de sulfato, de metilação e deglicosilação. 
b
Dados de Pereira et al.(2005). 

c
Dados de Zhang et al.(2004). Neste trabalho, somente espectroscopia de RMN baseado em 

13
C foi realizada para caracterização da galactana sulfatada. 

d
ND significa não determinado. Atribuição dos espectros de 

1
H fortemente sobrepostos foi conseguida usando 

1
H/

1
H TOCSY, após o que os espectros de 

13
C foram atribuídos 

a partir de espectros de 
1
H/

13
C HSQC editado. Picos de correlação relacionados com C2 e C5 de unidades Galp 4 e/ou 6-sulfatado podem, portanto, terem sido mal atribuídos. 

e
Este sinal pode ser atribuído a grupos piruvato, que não foram possíveis de ser identificar nesta galactana altamente complexa. 
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Gráfico 4 − Espectros bidimensionais 
1
H/

13
C-HSQC editados da fração AmII nativa da alga 

vermelha Acanthophora muscoides (A), e seus derivados dessulfatado (B) e tratado 

alcalinamente, anidro- enriquecido (C). 
 

 

 

Todos os sinais, exceto o par 
1
H/

13
C metil em δH/C = 1,50/25,15 ppm, são mostrados nesta janela espectral de 

expansão δH/C = 5,4-3,2/05,0-55,0 ppm. Os picos vermelho-laranja representam fase positiva e pertencem a 

grupamentos CH ou CH3, enquanto que os picos verde-azul representam fase negativa e pertencem a grupamento 

CH2-. Os α-
1
H-anoméricos, designados de A1, B1, C1, c1, ressonam em regiões de campo baixo e pertencem a 

unidades 4-ligadas, enquanto os β-
1
H-anoméricos, designados D1, E1, F1 e G1, ressonam em regiões campo 

alto, e pertencem a unidades 3-ligadas. As etiquetas de 2-O-CH3, 6-SO3
-
, e 6-não substituído representam os 

pares 
1
H2-

13
C2 de um local metil-eterificado, e os picos cruzados 

1
H6-

13
C6  de C6 não sulfatado e sulfatados, 

respectivamente. B6, D6 e E6 são picos cruzados 
1
H6-

13
C6  de unidades sulfatadas, enquanto C6/C6' e F6/F6' 

são picos de correlação 
1
H6-

13
C6  das unidades não sulfatados, mas de unidades Galp anidro-derivada e 6-

metilada, respectivamente. Fonte: elaborada pela autora. 
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Gráfico 5 – Espectros bidimensionais 
1
H/

1
H-TOCSY da fração AmII nativa da alga vermelha 

Acanthophora muscoides (A) e seu derivado tratado alcalinamente, anidro- enriquecido (B). 
 

 

 

Todos os sinais, exceto o par metil 
1
H/

1
H a δH/H = 1,50/1,50 ppm, foram mostrados nesta janela espectral de 

expansão δH/H = 5,4-3,2/5,4-3,2 ppm. A unidade α-Galp 4-ligada denotada A é 2-metilada. Seu sistema de spin 

é mostrado em linhas azuis no painel A para indicar a conexão do pico de correlação anomérico de mais baixo 

campo a 5,38 ppm com o pico de correlação de um local de 2-metilação de mais alto campo em 3,49 ppm. A 

unidade α-Galp- 4-ligada designada B é 6-sulfatada. O seu sistema de spin é mostrado em linhas vermelhas no 

painel A para indicar a conexão entre o pico de correlação anomérico de mais baixo campo a 5,23 ppm com o 

pico de correlação de um local de 6-sulfatação de mais alto campo em 4,08 ppm. Os α-resíduos 4-ligados 

atribuídos como C e c são não substituído e unidades 2-metilados 3,6-anidro-Galp, respectivamente. O sistema 

de spin da unidade c é mostrado em linhas vermelhas no painel B para indicar a conexão entre o pico de 

correlação anomérico de mais baixo campo a 5,15 ppm com a ressonância de campo alto de um local de 2-O-

metilação a 3,52 ppm. O resíduo β-Galp 3-ligado nomeado D é 6-sulfatado. Seu sistema de spins é mostrado 

linhas azuis no painel B para indicar a conexão entre o pico de correlação anomérico de mais baixo campo a 4,78 

ppm com a ressonância de campo alto de um local de 6-sulfatação a 4,25 ppm. O resíduo β-Galp 3-ligado 

denotado E é 4,6-di-sulfatado. O seu sistema de spins é mostrado por linhas a verde no painel A para indicar a 

conexão entre a ressonância anomérica de campo baixo a 4,64 ppm com o local de 4-sulfatação a 5,02 e com o 

local de 6-sulfatação em 4,31/4,37 ppm. A unidade β-Galp 3-ligada é 6-metil substituída como mostrado pelo 

seu sistema de spins representado por linhas bege no painel A. Através deste sistema de spins existe uma ligação 

entre a ressonância anomérica de mais a baixo campo a 4,63 ppm com o sinais a 4,21 e 4,03 ppm que pertencem 

a locais de 6-metilação (ver picos verdes no espectro HSQC). A β-Galp 3-ligada é não substituída. Ver Tabela 1 

para deslocamentos químicos comparativos. Fonte: elaborada pela autora. 
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estruturais encontrados nas galactanas sulfatadas de A. muscoides, B. occidentalis e G. 

crinale, revela-se um contraste marcante. As galactanas sulfatadas de B. occidentalis e G. 

crinale apresentam estrutura relativamente simples, compostas pela seguinte estrutura 

repetiva (-4-α-D-Galp-1-3-β-D-Galp-1-), mas com um padrão variável de sulfatação. Nos 

espectros de RMN, não foi observada nenhuma evidência para a ocorrência de unidades de 

3,6-anidro-α-galactose. As variações entre as unidades são exclusivamente devido à 

ocorrência de O-sulfatação. Na galactana sulfatada de B. occidentalis, do total de unidades α, 

33% é 2,3-di-O-sulfatada e 33% é o 2-O-sulfatada. Já na da alga G. crinale, do total das 

unidades α, 15% é 2,3-di-O-sulfatada e 55%, 2-O-sulfatada (FARIAS et al., 2000; PEREIRA 

et al., 2005). Em contraste, a galactana sulfatada a partir de A. muscoides tem um elevado 

grau de modificações químicas (FIGURA 10). 

 

4.2 Atividade anti-aterosclerótica e ensaios de quimiotaxia de macrófagos in vitro 

 

 O modelo de aterosclerose em camundongos camundongos ApoE−/− é bastante 

utilizado (MUKHOPADHYAY, 2013). Comumente os camundongos são submetidos a dietas 

rica em colesterol para acelerar a progressão da aterosclerose, com consequente aumento nos 

níveis de mediadores inflamatórios (VEILLARD et al., 2004). Diferentes tempos de dieta são 

utilizados com o objetivo de analisar diferentes etapas do desenvolvimento da doença 

(STEFFENS et al., 2005). Desta forma, no presente estudo foram utilizados dois protocolos 

bem estabelecidos com diferentes tempos de dieta rica em colesterol e de tratamento com a 

fração AmII. 

 No intuito de verificar a segurança do tratamento com AmII, os parâmetros 

hematológicos e metabólicos foram avaliados. Os camundongos ApoE−/− tratados com AmII 

(10 mg/kg, s.c., 5 dias por semana) durante 2 semanas não apresentaram alterações 

comportamentais, reações tópicas e nem alteração na massa corporal. A concentração de 

hemoglobina, o hematócrito e as contagens de células vermelhas, leucócitos, plaquetas e 

linfócitos não diferiram do grupo controle, assim como as concentrações de HDL-c, LDL-c, 

ácidos graxos livres e glicose. A concentração de triglicerídeos e colesterol total do grupo 

tratado com AmII mostraram-se reduzidas em comparação ao grupo controle (TABELA 4). 

Elevações séricas na concentração de triglicerídeos e colesterol total estão associados a 

progressão da aterosclerose (MOORE; SHEEDY; FISHER, 2013). Portanto, essas reduções 

observadas no grupo tratado com AmII apresentam características ateroprotetoras. 
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Parâmetros Veículo (n=12) AmII
a
 10 mg/kg, s.c. (n=14) P valor 

Massa corporal (g) inicial 25,05 (23,90−26,00) 24,85 (22,25−26,00) 0,8773 

Massa corporal (g) final 26,30 (21,70−28,15) 26,60 (24,40−28,10) 0,9795 

Hematologia    

Leucócitos (10
3
/µl) 5,45 (3,55−5,95) 6,28 (5,60−6,70) 0,0641 

Eritrócitos (10
6
/ µl) 7,79 (7,40−7,98) 8,06 (7,52−8,27) 0,3159 

Hemoglobina (g/dl) 11,65 (11,40−12,10) 11,55 (11,10−12,00) 0,3123 

Hematócrito (%) 40,35 (39,35−41,45) 40,90 (38,00−41,95) 0,9590 

Plaquetas (10
3
/µl) 939,00 (741,5−1059,00) 1072 (940,50−1148,00) 0,0605 

Linfócitos (%) 79,30 (73,45−83,75) 78,80 (73,20−82,40) 0,6620 

Linfócitos (10
3
/µl) 4,25 (2,95−4,65) 4,65 (4,30−5,35) 0,0476 

Metabolismo    

Colesterol total (mmol/l) 18,87 (15,06−22,91) 15,58 (11,10−17,65) 0,0472 

HDL-c
b
 (mmol/l) 3,18 (2,64−3,30) 3,07 (2,37−3,33) 0,4794 

LDL-c
c
 (mmol/l) 15,24 (11,49−18,02) 12,60 (8,79−14,54) 0,0685 

Triglicerídeos (mmol/l) 1,26 (1,14−1,58) 0,97 (0,77−1,19) 0,0317 

Ácidos graxos livres (mmol/l) 0,85 (0,73−0,94) 0,70 (0,57−0,86) 0,1086 

Glucose (mmol/l) 26,65 (23,55−29,50) 22,80 (21,40−26,80) 0,0644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Veículo (n = 12) AmII
a
 10 mg/kg, s.c. (n = 14) P valor 

Aorta abdominal    

Lipídeos (%)  5,09 (3,30−5,67)  4,86 (3,14−5,43) 0,7381 

Raízes aórticas    

Lipídeos (%) 15,60 (10,85−17,07) 16,02 (14,10−18,97) 0,3159 

Macrófagos, área + (%)  15,40 (9,93−17,28) 15,87 (12,71−23,08) 0,3414 

Neutrófilos, mm
2
 14,01 (5,78−21,53) 16,39 (2,698−2,698) 0,9385 

Colágeno total (%) 33,58 (31,73−34,79) 28,48 (23,89−32,98) 0,0373 

MMP
 b
-9 (%) 0,89 (0,35−1,99) 1,77 (0,74−2,50) 0,2917 

Tabela 4 − Massa corporal, parâmetros hematológicos, metabólicos e inflamatórios de 

camundongos ApoE−/− submetidos ao modelo de 4 semanas em dieta rica em colesterol. 

Os dados foram expressos como medianas (intervalo interquartil). O P valor foi calculado de acordo 

com o Teste  U de Mann-Whitney. 
a
Fração polissacarídica da alga Acanthophora muscoides eluída com 0,75 M de NaCl 

b
lipoproteína de alta densidade-colesterol;  

c
lipoproteína de baixa densidade-colesterol 

 

Tabela 5 − Parâmetros de vulnerabilidade da placa aterosclerótica de camundongos ApoE−/− 

submetidos ao modelo de 4 semanas em dieta rica em colesterol. 

 

Os dados foram expressos como medianas (intervalos interquartis). O P valor foi calculado de 

acordo com o Teste  U de Mann-Whitney. 
a
Fração polissacarídica da alga Acanthophora muscoides eluída com 0,75 M de NaCl; 

b
Metaloprotease de matriz. 
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 Em seguida, a aorta abdominal foi avaliada quanto a extensão das placas 

ateroscleróticas através da quantificação da deposição de lipídeos, que se mostrou inalterada 

em relação ao grupo controle (TABELA 5; FIGURA 11). Posteriormente, os parâmetros de 

vulnerabilidade da placa aterosclerótica (raízes aórticas) de camundongos ApoE−/− foram 

avaliados. O tratamento com AmII não alterou o deposição de lipídeos intraplaca e nem os 

conteúdos de macrófagos, neutrófilos e MMP-9. No entanto, o tratamento com AmII reduziu 

a deposição de  colágeno (TABELA 5; FIGURA 11 e 13). A redução do colágeno pode estar 

associado com um aumento na vulnerabilidade da placa (OTSUKA et al., 2014). 

 Em relação a análise da expressão gênica, houve apenas uma redução na 

expressão do gene Tim3, relacionado a diferenciação de células Th1, no baço do grupo 

tratado com AmII comparado ao grupo controle. Os demais marcadores genéticos da 

polarização Th1/Th2/Th17 mantiveram-se inalterados no baço e arcos aórticos (TABELA 6). 

  O recrutamento e infiltração leucocitária são vitais em todos os estágios da 

aterosclerose (DE JAGER et al., 2012). Portanto, avaliou-se a expressão gênica nos arcos 

aórticos das seguintes quimiocinas: CCL2, CCL3, CCL5 e CXCL1, porém não foi observada 

nenhuma alteração (TABELA 6). A escolha da análises destas citocinas foi baseasa em dados 

da literatura que indicam que estas estão envolvidas na aterogênese como discutido a seguir. 

 A quimiocina CCL5 é produzida por diversos subconjuntos de leucócitos em 

resposta a estímulos inflamatórios, tais como monócitos, macrófagos e células T, mas também 

as células do músculo liso (DE JAGER et al., 2013). A deleção genética de CCR5, um 

receptor importante para CCL3 e CCL5, em camundongos ApoE−/− protege da aterosclerose 

induzida por dieta, e é associada a um fenótipo de placa mais estável, com reduzida a 

infiltração de células mononucleares (BRAUNERSREUTHER et al., 2007). 

 A quimiocina CCL3 é liberada por plaquetas ativadas (DE JAGER et al., 2013). 

Em situações de inflamação, neutrófilos podem migram ao longo de um gradiente CCL3 

(MONTECUCCO et al., 2008). A expressão CCL3 aumenta significativamente durante a 

formação da lesão aterosclerótica em camundongos. A deficiência hematopoiética de CCL3 

em camundongos LDLR−/− reduziu significativamente a formação da lesão seio aórtico e 

estes camundongos apresentaram reduzidos níveis de neutrófilos circulantes. Por sua vez, os 

números de neutrófilos circulantes têm sido referidos como sendo um fator de prognóstico 

para futuros eventos cardiovasculares (DE JAGER et al., 2013). 
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Figura 11 – Fotomicrografias representativas de aortas tóraco-abdominais coradas com 

Oil Red O de camundongos ApoE −⁄− submetidos a 4 semanas em dieta rica em 

colesterol.   

 

Aortas tóraco-abdominais do grupo tratado com AmII (A) e do grupo tratado com veículo (B). 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 12 – Fotomicrografias representativas de imunohistoquímicas para macrófagos, 

neutrófilos e metaloprotease de matriz-9 de raízes aórticas de camundongos ApoE−⁄− 

submetidos a 4 semanas em dieta rica em colesterol.   

 

Raízes aórticas do grupo tratado com AmII imunocoradas para macrófagos (A), neutrófilos (C) e 

metaloprotease de matriz-9 (E). Raízes aórticas do grupo tratado com veículo imunocoradas para 

macrófagos (B), neutrófilos (D) e metaloprotease de matriz-9 (F). Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 13 – Fotomicrografias representativas de raízes aórticas de camundongos 

ApoE−⁄− submetidos a 4 semanas em dieta rica em colesterol coradas para lipídeos e 

colágeno.   

 

Raízes aórticas do grupo tratado com AmII coradas para lipídeos por Oil Red O (A), para 

colágeno por Sirius Red sob luz normal (C) e para colágeno por Sirius Red sob luz  polarizada 

(E). Raízes aórticas do grupo tratado com veículo para lipídeos por Oil Red O (B), para colágeno 

por Sirius Red sob luz normal (D) e para colágeno por Sirius Red sob luz  polarizada (F). Fonte: 

elaborada pela autora. 
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Genes Expressão relativa de mRNA 

Veículo (n=12) AmII
a
 10 mg/kg, s.c. (n=14) P valor 

Arco aórtico 

Linfócitos    

Cd4 1,40 (0,60−1,00) 1,30 (0,54−1,60) 0,8977 

Th1    

Tim3 1,20 (0,70−1,50) 1,10 (0,51−1,70) 0,6997 

Ifng 1,10 (0,58−1,60) 0,89 (0,46−1,20) 0,2194 

Th2    

Gata3 1,10 (0,93−1,40) 1,10 (0,68−1,50) 0,7381 

Il4 1,40 (0,54−1,90) 1,80 (0,68−2,30) 0,4254 

Treg    

Foxp3 1,30 (0,60−1,60) 1,70 (0,48−2,60) 0,6251 

Il10 1,20 (0,73−1,20) 0,91 (0,27−1,60) 0,5358 

Th17    

Il17 1,40 (0,55−1,60) 2,20 (0,48−3,50) 0,8170 

Quimiocinas    

Ccl2 1,20 (0,78−1,70) 1,50 (0,73−2,10) 0,5203 

Ccl3 1,20 (0,72−1,20) 0,97 (0,63−1,40) 0,8571 

Ccl5 1,20 (0,61−1,60) 1,20 (0.55−1,70) 0,6997 

Cxcl1 1,20 (0,55−2,0) 1,20 (0,55−1,50) 0,9795 

Baço 

Linfócitos    

Cd4 1,00 (0,99−1,20) 0,92 (0,60−1,30) 0,3381 

Th1    

Tim3 1,10 (0,66−1,30) 0,64 (0,40−0,98) 0,0231 

Ifng 1,10 (0,61−1,60) 0,93 (0,69−1,30) 0,4938 

Th2    

Gata3 1,10 (0,85−1,20) 0,83 (0,58−1,00) 0,2181 

Il4 1,30 (0,51−2,00) 1,40 (0,44−2,00) 0,8911 

Treg    

Foxp3 1,20 (0,53−2,00) 0,81 (0,35−1,10) 0,1799 

Il10 1,10 (0,75−1,50) 0,85 (0,46−1,30) 0,3641 

Th17    

Rorc 1,10 (0,53−1,50) 1,30 (0,64−1,30) 0,9264 

Il17a 1,70 (0,24−3,40) 1,60 (0,58−2,30) 0,7634 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 − Polarização de células T auxiliares (Th) e expressão de quimiocinas em 

camundongos ApoE−/− submetidos ao modelo de 4 semanas em dieta rica em colesterol.   

 

Os dados foram expressos como medianas (intervalos interquartis). O P valor foi calculado 

de acordo com o Teste  U de Mann-Whitney. 
a
Fração polissacarídica da alga Acanthophora muscoides eluída com 0,75 M de NaCl. 
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 Adicionalmente, monócitos Ly6C
hi

, que representam o subtipo inflamatório 

monócitos, expressam elevados níveis de CCR2. Como esperado, camundongos ApoE −/−; 

CCL2−/− apresentam menor acúmulo de macrófagos (COMBADIÈRE et al., 2008). Em 

placas ateroscleróticas CXCL1 é expresso principalmente pelas células endoteliais e 

intermedia o recrutamento de neutrófilos (NENCIONI et al., 2014). 

 Os camundongos ApoE−/− tratados com AmII (10 mg/kg, s.c., 5 dias por semana) 

durante 6 semanas não apresentaram alterações comportamentais nem reações tópicas. A 

massa corporal final do grupo tratado com AmII foi significativamente menor que o grupo 

controle tratado apenas com o veículo (TABELA 7). A concentração de hemoglobina e as 

contagens de células vermelhas, leucócitos e linfócitos não diferiram do grupo controle. 

Houve um pequeno, porém significativo, aumento no hematócrito e na contagem de plaquetas 

no grupo tratado com AmII. A maior contagem de plaquetas nos animais tratados com AmII 

pode ser um achado intrigante, uma vez que pode refletir uma degradação reduzida de 

plaquetas devido a uma potencial redução geral dos níveis de FT. No entanto, o volume 

limitado de amostras de sangue de camundongos não nos permitiu coletar soro e plasma dos 

animais ao mesmo tempo. Como foi decidido recolher apenas soro, não foi possível medir os 

níveis ou atividade de FT, que são mensurados utilizando o plasma.   

 Dentre os parâmetros metabólicos analisados, as concentrações de colesterol total, 

LDL-c, ácidos graxos livres e glicose mantiveram-se inalteradas entre os grupos analisados. 

No entanto, houve um aumento na concentração de HDL-c e uma redução na de triglicerídeos 

(TABELA 7). Não houve alteração da extensão das placas ateroscleróticas na aorta abdominal 

avaliada através da quantificação da deposição de lipídeos entre os grupos (FIGURA 14).  

 Polissacarídeos de macroalgas também sido sugeridos como inibidores da 

progressão da aterosclerose por apresentarem potencial anti-hiperlipidêmico. De forma 

semelhante ao relatado no presente trabalho, a redução da concentração sérica de 

triglicerídeos foi observada com o tratamento com outros polissacarídeos algais. No entanto, 

estes foram avaliados por via oral, enquanto a fração AmII avaliada no presente estudo foi 

administrada por via s.c, conforme discutido a seguir. Os polissacarídeos totais da alga parda 

Laminaria japonica, administrados por via oral durante doze semanas em camundongos 

Kunming submetidos a dietas hiperlipidêmicas, reduziram os níveis séricos de colesterol total, 

de triglicerídeos e de lipoproteína de baixa densidade e aumentaram as atividades das enzimas 

antioxidantes superóxido dismutase, catalase e glutationa S transferase (ZHA et al., 2012). 
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Parâmetros Veículo (n=12) AmII
a
 10 mg/kg, s.c. (n=13) P valor 

Massa corporal (g) inicial 24,25 (22,65−25,45) 22,60 (21,95−23,85) 0,1825 

Massa corporal (g) final 32,25 (30,05−34,35) 28,00 (26,90−30,65) 0,0077 

Hematologia    

Leucócitos (10
3
/µl) 4,50 (3,85−4,90) 5,20 (4,30−5,90) 0,1147 

Eritrócitos (10
6
/ µl) 8,24 (8,07−8,37) 7,95 (7,60−8,23) 0,1147 

Hemoglobina (g/dl) 12,35 (11,75−12,65) 11,80 (11,05−12,35) 0,1825 

Hematócrito (%) 42,55 (40,80−43,80) 49,90 (38,20−41,10) 0,0098 

Plaquetas (10
3
/µl) 930 (768,5−976,5) 1060 (928,50−1168) 0,0296 

Linfócitos (%) 83,50 (74,65−84,30) 79,20 (73,15−81,90) 0,2649 

Linfócitos (10
3
/µl) 3,65 (2,90−4,20) 4,3 (3,55−4,80) 0,2644 

Metabolismo    

Colesterol total (mmol/l) 16,79 (15,46−23,45) 17,38 (14,31−20,18) 0,8490 

HDL-c (mmol/l) 3,09 (2,84−3,22) 3,52 (3,15−3,81) 0,0084 

LDL-c (mmol/l) 13,32 (11,84−18,65) 14,25 (11,63−16,08) 0,8918 

Triglicerídeos (mmol/l) 1,130 (0,91−1,385) 0,76 (0,63−0,91) 0,0077 

Ácidos graxos livres (mmol/l) 0,90 (0,77−1,08) 0,92 (0,58−1,05) 0,7648 

Glucose (mmol/l) 26,00 (21,95−27,15) 22,70 (21,90−26,80) 0,5865 

Inflamação    

CCL2 (pg/ml) 101,70 (94,21−121,50) 109,30 (89,93−118,00) 0,8918 

CXCL1 (pg/ml) 294,0 0(259,50−395,00) 370,20 (244,50−403,90) 0,6833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 − Massa corporal, parâmetros hematológicos, metabólicos e inflamatórios de 

camundongos ApoE−/− submetidos ao modelo de 11 semanas em dieta rica em colesterol. 

Os dados foram expressos como medianas (intervalo interquartil). O P valor foi calculado de acordo 

com o Teste  U de Mann-Whitney. 
a
Fração polissacarídica da alga Acanthophora muscoides eluída com 0,75 M de NaCl 

b
lipoproteína de alta densidade-colesterol;  

c
lipoproteína de baixa densidade-colesterol 
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Figura 14 – Fotomicrografias representativas de aortas tóraco-abdominais coradas 

com Oil Red O de camundongos ApoE −⁄− submetidos a 11 semanas em dieta rica 

em colesterol.   

 

Aortas tóraco-abdominais do grupo tratado com AmII (A) e do grupo tratado com veículo (B). 

Fonte: elaborada pela autora. 
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 A fibra insolúvel dietética obtida da alga vermelha Gracilaria tenuistipitata 

apresentou capacidade de se ligar a ácidos biliares e inibir a solubilidade micelar do colesterol 

in vitro (LIN et al., 2010). Além disso, a dieta contendo 13% de fibra insolúvel dietética de G. 

tenuistipitata foi capaz de reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol total no plasma e no 

fígado de ratos Sprague-Dawley (LIN et al., 2011). A suplementação da ração com a alga 

vermelha nori (Porphyra umbilicalis) reduziu o nível da lipoproteína de densidade muito 

baixa e aumentou a atividade da enzima arilesterase, sugerindo um aumento na capacidade 

antioxidante (OLIVERO-DAVID et al., 2011). Gómez-Ordóñez, Jiménez-Escrig e Rupérez 

(2012) relataram que ratos Wistar saudáveis, que receberam dieta suplementada com a alga 

vermelha Mastocarpus stellatus apresentaram níveis reduzidos de triglicerídeos e de 

colesterol total. 

 O efeito de um polissacarídeo de macroalga sob a lesão aterosclerótica foi 

avaliado por Godard et al. (2009). A suplementação da ração com polissacarídeos da alga 

verde Ulva rígida durante doze semanas de hamsters submetidos a dieta contendo alto teor de 

colesterol ocasionou uma diminuição do estresse oxidativo e do desenvolvimento da 

aterosclerose, aumentando as atividades das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e 

glutationa peroxidase e diminuindo a área da lesão na aorta. No entanto, os autores também 

relataram que a amostra utilizada continha quantidades significativas de vitaminas e que 

estudos posteriores com o polissacarídeo purificado deveria ser realizado. 

 Nos resultados dos trabalhos acima discutidos, não foi relatado o aumento da 

HDL-c ocasionado por polissacarídeos de macroalgas. Diferentemente, no presente estudo, o 

tratamento com AmII durante 6 semanas elevou os níveis séricos de HDL-c. Os níveis 

plasmáticos de HDL-c são inversamente relacionado com o risco de doença cardiovascular 

aterosclerótica. De fato, entre os pacientes com doença cardiovascular prematura, baixo HDL-

c é a anormalidade lipídica mais comum. Em comparação com os níveis elevados de LDL-c, 

HDL-c é um preditor significativamente mais forte do risco de doença cardiovascular. Estas 

observações epidemiológicas têm alimentado o interesse em aumentar HDL-c visando reduzir 

o risco de doença cardiovascular. Vários estudos clínicos recentes usando várias estratégias 

para aumentar o HDL-c não conseguiram demonstrar as melhorias esperadas no eventos de 

doença cardiovascular. No entanto, uma grande extensão de dados experimentais demonstram 

que as partículas de HDL possuem propriedades anti-ateroscleróticos e intenso interesse 

permanece na prospecção de agentes terapêuticos que elevem os níveis de HDL para prevenir 

e reverter a doença cardiovascular (BRUNHAM; HAYDEN, 2015) 
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 Em relação aos parâmetros de vulnerabilidade da placa aterosclerótica (raízes 

aórticas) de camundongos ApoE−/−, não foram observadas alterações na deposição de 

lipídeos intraplaca e nos conteúdos de neutrófilos, MMP-9 e colágeno (TABELA 8, 

FIGURAS 15 e 16). No entanto, o tratamento com AmII reduziu o percentual de macrófagos 

(TABELA 8, FIGURA 15). O oligossacarídeo pentosana polissulfato também foi capaz de 

reduzir a infiltração de macrófagos em modelo de aterosclerose. Este oligossacarídeo um 

composto heparinoide essencialmente desprovido de atividade anticoagulante e aprovado para 

o tratamento da cistite intersticial nos Estados Unidos. Quando administrado por via oral 

durante quatro semanas, foi capaz de impedir a progressão da aterosclerose estabelecida em 

coelhos Watanabe hiperlipidêmicos. Os resultados indicaram que o tratamento com pentosana 

polissulfato foi capaz de reduzir o espessamento médio-intimal da aorta, além de aumentar o 

conteúdo de colágeno e de preservar as capas fibrosas das placas ateroscleróticas (LUPIA et 

al., 2012). 

 O tratamento com AmII também reduziu o conteúdo de FT intraplaca (TABELA 

8). Considerando os camundongos ApoE−/− tratados com AmII ou veículo, um correlação 

positiva significativa (r = 0,693, p = 0,004) foi observada entre os níveis intraplaca de 

macrófagos e FT (GRÁFICO 6). Interessantemente, nas raízes aórticas, o FT co-localizou 

particularmente com áreas ricas em macrófagos (FIGURA 17). Desta forma, nossos 

resultados sugerem que o tratamento com AmII seletivamente reduziu o FT intraplaca 

originado de macrófagos. Nossos dados estão de acordo com a literatura que indica que os 

macrófagos são fontes importantes de FT em placas ateroscleróticas. De fato, a expressão de 

FT, a qual é super-regulada no ambiente inflamatório de placas ateroscleróticas, foi detectada 

em monócitos, macrófagos e células esponjosas (STEFFEL; LUSCHER; TANNER, 2006; 

WILCOX et al., 1989; THIRUVIKRAMAN et al., 1996; BORISSOFF et al., 2010). Assim 

como o tratamento com AmII reduziu a detecção do FT, uma agarana obtida de alga vermelha 

Grateloupia filicina, GFP08, não afetou a atividade de MMP-2 e -9, porém diminuiu a 

expressão proteica de FT em células endoteliais da veia umbilical humana (YU et al., 2012). 

 Além disso, tem sido relatado que a expressão do FT é diminuída por 

anticoagulantes, incluindo a heparinas de alto e de baixo peso molecular (PEPE et al., 1997; 

CHU, 2011). É interessante notar que a heparina tem sido sugerida como uma abordagem útil 

para a profilaxia e terapia de aterosclerose devido ao seu efeito sobre o metabolismo de 

lipoproteínas e sua ampla gama de efeitos anti-inflamatórios (ELSAYED; BECKER, 2003; 

ENGELBERG, 1980). Tem sido relatado que a heparina previne a lesão endotelial, a geração  
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Parâmetros Veículo (n = 12) AmII
a 
10 mg/kg, s.c. (n = 13) P valor 

Aorta abdominal    

Lipídeos (%)  6,39 (5,57−10,34)  7,47 (6,05−9,62) 0,4303 

Raízes aórticas    

Lipídeos (%) 20,51 (16,45−27,27) 20,60 (16,99−23,55) 0,6439 

Macrófagos, área + (%)  24,09 (20,11−27,67) 18,74 (18,06−22,86) 0,0180 

Neutrófilos, mm
2
 13,62 (6,05−19,82) 12,95 (6,47−18,87) 0,7648 

Colágeno total (%) 39,35 (35,09−48,83) 43,52 (39,72−45,81) 0,2889 

MMP
b
-9 (%) 1,89 (0,94−2,48) 1,47 (1,07−2,58) 0,8490 

Fator tecidual (%) 15,72 (11,13−18,00) 6,38 (4,31−8,66) 0.0012 

Tabela 8 −  Parâmetros de vulnerabilidade da placa aterosclerótica de camundongos 

ApoE−/− submetidos ao modelo de 11 semanas em dieta rica em colesterol. 

Os dados foram expressos como medianas (intervalos interquartis). O P valor foi calculado de acordo 

com o Teste  U de Mann-Whitney. 
a
Fração polissacarídica da alga Acanthophora muscoides eluída com 0,75 M de NaCl; 

b
Metaloprotease de matriz. 

 

 

Gráfico 6 – Correlação entre os conteúdo de fator tecidual e macrófago intraplaca. 

 

 

Coeficiente de correlação de Spearman. Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 15 – Fotomicrografias representativas de imunohistoquímicas para macrófagos, 

neutrófilos e metaloprotease de matriz-9 de raízes aórticas de camundongos ApoE−⁄− 

submetidos a 11 semanas em dieta rica em colesterol.   

 

Raízes aórticas do grupo tratado com AmII imunocoradas para macrófagos (A), neutrófilos (C) e 

metaloprotease de matriz-9 (E). Raízes aórticas do grupo tratado com veículo imunocoradas para 

macrófagos (B), neutrófilos (D) e metaloprotease de matriz-9 (F). Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 16 – Fotomicrografias representativas de raízes aórticas de camundongos ApoE−⁄− 

submetidos a 11 semanas em dieta rica em colesterol coradas para lipídeos e colágeno.   

 

Raízes aórticas do grupo tratado com AmII coradas para lipídeos por Oil Red O (A), para colágeno 

por Sirius Red sob luz normal (C) e para colágeno por Sirius Red sob luz  polarizada (E). Raízes 

aórticas do grupo tratado com veículo para lipídeos por Oil Red O (B), para colágeno por Sirius Red 

sob luz normal (D) e para colágeno por Sirius Red sob luz  polarizada (F). Fonte: elaborada pela 

autora. 
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Figura 17 – Fotomicrografias representativas de imunohistoquímicas para fator tecidual, 

evidenciando a colocalização com macrófagos em raízes aórticas de camundongos ApoE−⁄− 

submetidos a 11 semanas em dieta rica em colesterol.   

 

 

Criosecções consecutivas de raízes aórticas imunocoradas para fator tecidual (A) e macrófagos 

(B). As setas indicam locais de co-localização. Fonte: elaborada pela autora. 
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de trombina e adesão de plaquetas ao endotélio, retardando desta forma o processo 

aterosclerótico (ENGELBERG, 1980). Adicionalmente, heparina inibe a proliferação de 

células do músculo liso vascular (BLAUKOVITCH et al., 2010). A capacidade da heparina 

de liberar a lipoproteína lipase tem sido largamente descrita. A heparina libera lipoproteína 

lipase a partir dos seus sítios de ligação ao endotélio vascular para o sangue em circulação, 

acelerando desta forma a lipólise. No entanto, a liberação de lipoproteína lipase também 

ocasiona a degradação acelerada desta enzima, levando a um período de sua relativa depleção 

(MAHMOOD et al., 2010). Adicionalmente, Guo et al. (2010) demonstraram que a heparina 

administrada hipodermicamente em baixa dose (1500 µg/dia/kg) durante doze semanas 

reduziu as áreas de lesão aterosclerótica na aorta e, em LDLR−/−, reduziu nas áreas de lesões 

ateroscleróticas a produção de MMP-2. No entanto, o risco indesejado de hemorragia tem 

impedido a utilização das heparinas de alto e de baixo peso molecular como terapias anti-

inflamatórias (RAO et al., 2010). 

 Além das suas funções pró-hemostáticas, o FT desempenha um papel importante 

nos mecanismos de sinalização celular envolvendo: a ativação de receptor ativado por 

protease (PAR) -1 e -2 pelo complexo ternário FT/FVIIa/FXa, e as vias dependentes de PAR, 

através do domínio citoplasmático do FT e por ativação de receptores tirosina-quinase. 

Através da ativação de cascatas de sinalização, o FT exerce uma multiplicidade de funções 

dentro da célula, tais como a proliferação, a migração de células e sobrevivência (ABERG; 

SIEGBAHN, 2013; ALBERELLI; DE CANDIA, 2014). 

 Em relação a análise da expressão gênica, houve apenas uma redução na 

expressão do gene Rorc, relacionado a diferenciação de células Th17 (MILLER; 

WEINMANN, 2009), no baço do grupo tratado com AmII quando comparado ao grupo 

controle. Os demais marcadores genéticos da polarização Th1/Th2/Th17 mantiveram-se 

inalterados no baço e nos arcos aórticos. Além disso, o tratamento com AmII não modificou a 

expressão de mRNA de diferentes MMPs (isto é, Mmp-3, Mmp-8, Mmp-9, Mmp-10, Mmp-

12) nos arcos aórticos de camundongos, em comparação com animais tratados com veículo 

(TABELA 9).  

 Aumento dos níveis de MMP -3, -8, -9, -10 e -12 são encontrados em regiões ricas 

em macrófagos de placas ateroscleróticas (CHISTIAKOV; SOBENIN; OREKHOV, 2013; 

LENGLET et al, 2012). A MMP-3, também conhecida como estromelisina-1, tem uma 

variedade de substratos conhecidos, incluindo colágeno II, III, IV, IX, X e XI, fibronectina, 

laminina e proteoglicanos, e desempenha um papel na activação de outras MMPs (MMP-7, - 
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Genes  Expressão relativa de mRNA 

Veículo (n=12) AmII
a
 10 mg/kg, s.c. (n=13) P valor  

Arco aórtico 

Linfócitos    

Cd4 0,84 (0,47-1,40) 1,30 (0,66-1,80) 0,4869 

Th1    

Tim3 0,94 (0,68-1,40) 0,87 (0,80-1,40) 0,8490 

Ifng 0,95 (0,66-1,60) 1,30 (0,97-2,10) 0,2312 

Th2    

Gata3 1,10 (0,95-1,20) 0,92 (0,52-1,20) 0,2025 

Il4 0,90 (0,74-1,40) 1,60 (1,00-2,50) 0,1004 

Treg    

Foxp3 0,98 (0,56-1,40) 0,76 (0,43-0,76) 0,7237 

Il10 1,00 (0,86-1,23) 1,80 (0,95-3,30) 0,1469 

Th17    

Rorc  0,92 (0,66-1,60) 0,51 (0,27-1,35) 0,0939 

Il17 1,30 (0,37-2,20) 2,00 (1,30-4,40) 0,0508 

Quimiocinas    

Ccl2 0,95 (0,73-1,60) 1,40 (1,00-1,50) 0,2423 

Ccl3 0,93 (0,85-1,10) 1,00 (0,74-1,30) 0,8490 

Ccl5 1,10 (0,81-1,30) 1,30 (0,82-1,50) 0,3695 

Cxcl1 1,10 (0,60-1,40) 1,30 (0,87-1,60) 0,2466 

MMP
b
    

Mmp-3 1,14 (0,67-1,47) 0,87 (1,02-1,38) 0,9134 

Mmp-8 0,99 (0,78-1,25) 0,67 (0,45-1,01) 0,0689 

Mmp-9 1,37 (0,72-1,66) 1,04 (0,69-3,35) 0,8521 

Mmp-10 1,09 (0,75-1,64) 1,25 (0,79-2,17) 0,5269 

Mmp-12 0,95 (0,86-1,22) 0,95 (0,57-1,20) 0,6409 

Baço 

Linfócitos    

Cd4 0,92 (0,72-1,30) 0,98 (0,77-1,20) 0,9078 

Th1    

Tim3 0,89 (0,78-1,10) 0,85 (0,68-1,00) 0,2710 

Ifng 1,10 (0,71-1,30) 0,96 (0,71-1,10) 0,3247 

Th2    

Gata3 1,00 (0,78-1,30) 0,92 (0,78-0,99) 0,2238 

Il4 1,00 (0,75-1,40) 1,30 (0,84-4,00) 0,2238 

Treg    

Foxp3 0,99 (0,65-1,20) 0,97 (0,75-2,1) 0,6021 

Il10 0,99 (0,68-1,40) 0,81 (0,61-1,40) 0,6430 

Th17    

Rorc 1,00 (0,70-1,40) 2,40 (2,00-3,00) 0,0003 

Il17a 0,86 (0,71-1,50) 1,60 (0,66-13) 0,2238 

Tabela 9 − Polarização de células T auxiliares (Th) e expressão de quimiocinas em 

camundongos ApoE−/− submetidos ao modelo de 11 semanas em dieta rica em 

colesterol. 

Os dados foram expressos como medianas (intervalos interquartis). O P valor foi calculado de 

acordo com o Teste  U de Mann-Whitney. 
a
Fração polissacarídica da alga Acanthophora muscoides eluída com 0,75 M de NaCl; 

b
Metaloprotease de matriz. 
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8, -11). É encontrada em zonas ricas em lípidos em placas ateroscleróticas e é expressa em 

células esponjosas, células de músculo liso, macrófagos e linfócitos T (CLEE, 2010; 

LENGLET et al, 2012). 

 Inicialmente, pensou-se que a MMP-8, também conhecida como colagenase-2 ou 

colagenase de neutrófilos, era expressa unicamente em precursores de neutrófilos. No entanto, 

foi demonstrado que a MMP-8 também é expressa por células endoteliais, células musculares 

lisas e macrófagos em lesões ateroscleróticas. A MMP-8 é particularmente encontrada em 

placas com características de vulnerabilidade à ruptura (LENGLE; MACH; MONTECUCCO, 

2013). Os substratos para MMP-8 são colágeno I, II, III, V, VIII e X, gelatina e 

proteoglicanos (LENGLET et al., 2012). 

 A MMP-9, primeiramente denominada colagenase de tipo IV de 92 kDa ou 

gelatinase B, desempenha um papel importante na degradação da matriz extracelular em um 

largo espectro de processos fisiológicos e patofisiológicos que envolvem a remodelação de 

tecidos. A MMP-9 é importante para a neovascularização através da degradação proteolítica 

das proteínas na lâmina basal dos vasos sanguíneos e libertação da forma biologicamente 

ativa do VEGF. A MMP-9 desempenha papéis importantes na função de células imunes em 

diversos estados patofisiológicos, tais como a exposição a alérgenos, artrite, diabetes e câncer, 

assim como várias doenças cardiovasculares, incluindo a hipertensão, a aterosclerose e infarto 

do miocárdio (YABLUCHANSKIY et al., 2013). Em placas de aterosclerose, a MMP-9 são 

encontradas em macrófagos, neutrófilos, células de músculo liso, células endoteliais e 

linfócitos T e clivam colágeno IV, V, VII e XI, gelatina, elastina e vitronectina (IYER et al., 

2012; LENGLET et al., 2012). 

 Em placas aterosclereoticas, a MMP-10 foi detectada em células endoteliais e  

macrófagos e seus substratos são colágeno IV, caseína, laminina, fibronectina, MMP-1, -7, -9 

e-13 (LENGLET et al., 2012). Além disso, níveis séricos mais elevados de MMP-10  foram 

associados com marcadores inflamatórios, aumento da espessura da camada íntima-média, 

placas ateroscleróticas em indivíduos assintomáticos (ORBE et al., 2007) e com a gravidade e 

pior prognóstico na doença arterial periférica (MARTINEZ-AGUILAR et al., 2015). 

Adicionalmete, a MMP-12 tem sido implicada na progressão e instabilidade da placa. 

Utilizando-se um inibidor seletivo de MMP-12, retardou-se o desenvolvimento da 

aterosclerose e obteve-se um fenótipo de placa mais fibrosa mais em camundongos 

(JOHNSON et al., 2011). Em placas ateroscleróticas, a MMP-12 foi encontrados em 

macrófagos e cliva colágeno IV, elastina, fibronectina e laminina (LENGLET et al., 2012). 
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 Em relação aos parâmetros inflamatórios séricos avaliados, as concentrações das 

quimiocinas pró-ateroscleróticas CCL2 e CXL1 não foram modificadas pelo tratamento com 

AmII (TABELA 7). A expressão gênica nos arcos aórticos das quimiocinas CCL2, CCL3 e 

CCL5 e CXCL1 também não foram alteradas (TABELA 9). Desta forma, o tratamento com 

AmII não afetou os níveis sistêmicos ou intraplaca de quimioatratores de monócitos 

analisados, sugerindo uma potencial interferência do fármaco diretamente sobre as funções 

dos macrófagos (quimiotaxia/ proliferação/ apoptose) em vez de um efeito indireto sobre a 

expressão vascular de quimiocinas que medeiam o seu recrutamento. 

 A fim de determinar se a redução in vivo dos conteúdo de macrófagos e de FT 

intraplaca mediada por AmII ocorreu potencialmente devido a inibição do recrutamento de 

macrófagos intraplaca, a inibição da produção FT ou aumento na apoptose celular, avaliou-se 

in vitro os efeitos do tratamento com AmII sobre a quimiotaxia de macrófagos de 

camundongos em relação a quimiocina CCL2 pró-aterosclerótica. O ensaio de quimiotaxia in 

vitro demonstrou que o tratamento com AmII inibiu de forma dose-dependente a migração de 

macrófagos induzida por CCL2, em comparação com meio de controle (TABELA 10). Uma 

significativa ab-rogação da migração de macrófagos foi obtida na concentração de 100 μg/ml 

de AmII (TABELA 10). Semelhantemente, o soro de camundongos tratados com AmII 

reduziu significativamente a migração dos macrófagos em relação CCL2, em comparação 

com meio de controle ou soro de camundongos tratados com veículo (TABELA 11), 

indicando que o tratamento com AmII foi associado com a supressão da migração in vitro de 

macrófagos em direção CCL2, uma quimiocina altamente expressa no interior das placas 

ateroscleróticas humana e murinas (BRAUNERSREUTHER et al., 2008; MONTECUCCO et 

al., 2010). 

 O efeito inibitório de polissacarídeos sulfatados de macroalgas marinhas sobre a 

quimiotaxia de macrófagos não tem sido relatado na literatura. Trabalhos indicam, no entanto,  

que alguns polissacarídeos de macroalgas apresentam atividade estimulatória em macrófagos. 

A  λ-carragenana de baixo peso molecular é capaz de induzir a secreção in vitro de TNF-α por 

macrófagos de forma mais forte do que a λ-carragenana nativa. O tratamento de macrófagos 

murinos RAW264.7 com a  λ-carragenana de baixo peso molecular também resultou na 

supra-regulação nas expressões de receptores que reconhecem LPS:  proteína CD-14, receptor 

Toll-like 4 e proteína mielóide de diferenciação-2, que são capazes de induzir a  produção de 

grandes quantidades de citocinas e óxido nítrico (CHEN et al., 2014). O polissacarídeo 

sulfatado obtido da alga parda Ascophyllum nodosum é capaz de estimular a liberação de  



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de quimeotaxia (n=4) 

 controle Soro com tratamento veículo Soro com tratamento AmII 

  1:4 1:2 1:1 1:4 1:2 1:1 

Control

e 

1.00±0.0 1.19±0.1

2 

1.22±0.0

8 

1.31±0.1

2 

1.18±0.1

0 

1.24±0.5 1.21±0.08 

CCL2 

(10 nM) 

5.49±1.8

1 

6.51±2.0

5 

6.98±1.1

9 

7.10±1.2

7 

4.42±1.3

2 

4.05±0.6

0 

2.71±0.41
*

†
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AmII
a
 (μg/ml) Índice de quimeotaxia 

(n=4) 

0 5,49±1,81 

1 5,66±1,30 

10 3,24±0,49 

100 2,30±0,54
*
 

Tabela 10 − Efeitos da AmII na migração in vitro de macrófagos de camundongos 

induzida por CCL2 (10 nM). 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. 
a
Fração polissacarídica da alga Acanthophora muscoides eluída com 0,75 M de NaCl; 

*
P<0,05 versus migração em direção à CCL2 na ausência de AmII (0 μg/ml, control). 

Tabela 11 − Efeitos do soro de camundongos tratados com veículo ou AmII na 

migração in vitro de macrófagos de camundongos. 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. 
a
Fração polissacarídica da alga Acanthophora muscoides eluída com 0,75 M de NaCl; 

*
P<0,05 versus migração celular em direção à CCL2 estimulada por meio controle. 
†
P<0,05 versus migração celular em direção à CCL2 estimulada soro com tratamento veículo. (1:1). 
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óxido nítrico e da citoquina TNF-α e G-CSF em macrófagos (RAW264.7) in vitro. Quando o 

polissacarídeo dessulfatado foi analisado, a atividade de estimulação de macrófagos foi 

reduzida (JIANG et al., 2013). As xilogalactanas sulfatadas obtidas da alga verde Caulerpa 

lentillifera també aumentaram a produção de óxido nítrico em macrófagos RAW 264.7 

(MAEDA et al., 2012). 

 A propriedade de reduzir a migração leucocitária é relatada para alguns 

polissacarídeos de algas, enquanto outros a induzem. Em modelos de peritonite, a λ-

carragenana comercial é utilizada para induzir a migração leucocitária. Neste modelo, os 

polissacarídeos das algas vermelhas A. ramosissima (BATISTA et al., 2014), G. cornea 

(COURA et al. 2012) e D. simplex (PEREIRA et al., 2014). As frações ricas em 

polissacarídeos da alga vermelha Lithothamnion muelleri apresentaram atividade anti-adesiva 

quando a migração de leucócitos induzida por LPS foi avaliada por microscopia intravital 

(SOARES et al., 2012). 

 A P-selectina é um receptor de adesão expresso em plaquetas ativadas e células 

endoteliais. Um fucoidan de baixo peso molecular obtido da alga parda Ascophyllum nodosum 

interagiu especificamente com a P-selectina em placas de microtitulação revestidas com a P-

selectina, o que foi demonstrado por espectrometria de massa e por competição com anticorpo 

anti P-selectina. A heparina de baixo peso molecular e sulfato de dextrano também 

interagiram com a P-selectina nestes ensaios, mas com menor especificidade (BACHELET et 

al., 2009). 

 Glicosaminoglicanos de mamíferos e de invertrebrados também interagem com 

selectinas, A heparina inibe P e L-selectinas (WANG et al., 2002). O condroitim sulfato 

fucosilado obtido do pepino do mar Ludwigothurea grisea inibe as P- e L-selectina, o que 

pode estar relacionado a seu efeito inibiteorio sobre o recrutamento de neutrófilos ,em 

modelos de peritonite induzida por tioglicolato e inflamação pulmonar induzida por LPS, e 

antimetastático em adenocarcinoma (BORSIG et al., 2007). Dois dermatans sulfatos isolados 

das ascídias Styela plicata e Phallusia nigra são potentes inibidores de P-selectina e 

apresentaram efeito inbitório sobre a migração de neutrófilos e sobre a metástase de 

adenocarcinoma (KOZLOWSKI; PAVÃO; BORSIG, 2011). 

 Em seguida, investigamos se o tratamento com AmII poderia estar associado à 

redução dos níveis de mRNA de FT nos arcos aórticos ateroscleróticas. O tratamento com 

AmII não afetou os níveis de mRNA de FT na aorta de camundongo aterosclerótico quando 

comparado ao controle tratado com veículo (GRÁFICO 7). O tratamento com AmII também 
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não afetou a produção in vitro de FT em macrófagos, em resposta à estimulação com LPS, em 

comparação com meio de controle (GRÁFICO 8). Finalmente, foi investigado se o tratamento 

com AmII poderia estar associado a um aumento da apoptose de macrófagos intraplaca. Não 

foi detectada diferença na apoptose intraplaca  entre os camundongos tratados in vivo com 

veículo ou AmII  (GRÁFICO 9). Além disso,  áreas apoptóticas (TUNEL positivas) em placas 

ateroscleróticas eram muito pequenas e não co-localizaram com áreas ricas em macrófagos 

(FIGURA 18). Estes resultados sugerem que o tratamento com AmII foi capaz de reduzir 

exclusivamente de quimiotaxia de macrófagos in vitro em resposta à quimioquina pro-

aterosclerótica CCL2, sem afetar a apoptose. Estes esperimentos permitiram identificar um 

potencial mecanismo celular (redução no recrutamento de macrófagos no interior das placas 

ateroscleróticas) dos efeitos mediados por AmII in vivo.  
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Gráfico 7 – Análise da expressão gênica de fator tecidual nos arcos aórticos em 

camundongos ApoE−/− submetidos ao modelo de 11 semanas em dieta rica em colesterol. 

 

 

Análise dos níveis de expressão de mRNA de fator tecidual nos arcos aórtico de camundongos tratados 

com AmII em relação aos tratados com veículo. A expressão relativa normalizada para Hprt foi 

calculada com o método comparativo Ct e mostrado como a mudança vezes de níveis de mRNA. Os 

dados foram expressos como mediana (intervalo interquartil), n = 12-13 por grupo. n.s.: não 

significativo. Fonte: elaborada pela autora. 
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Gráfico 8 – Análise da influência do tratamento com AmII na produção de fator tecidual em 

macrófagos humanos. 

 

 

Macrófagos primários humanos foram incubadas na ausência (controle) ou na presença de 500 ng/ml 

de lipopolissacarídeos (LPS) durante 24 horas. Uma hora mais tarde, as células foram co-incubadas 

com as concentrações indicadas de AmII. Finalmente, a atividade do fator tecidual foi medida 

através da sua capacidade de promover a ativação do fator X. Os dados foram expressos como média 

± desvio padrão (n = 3 por grupo). * P <0,05; n.s .: não significativo. Fonte: elaborada pela autora. 
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Gráfico 9 –Análise imuno-histoquímica da apoptose intraplaca em camundongos 

ApoE−/− submetidos ao modelo de 11 semanas em dieta rica em colesterol. 

. 

Quantificação de áreas apoptóticas intraplaca em animais tratados com veículo ou AmII Os 

dados foram expressos como média ± desvio padrão (n = 4-5 por grupo). Fonte: elaborada 

pela autora. 

Figura 18 – Fotomicrofotografias representativas de criosecções consecutivas de raízes 

de aorta de de raízes aórticas de camundongos ApoE−⁄− submetidos a 11 semanas em 

dieta rica em colesterol coradas para apoptose e macrófagos.   

 

 

Raízes aórticas coradas para apoptose através da técnica TUNEL do grupo tratado com veículo (A) e 

com AmII (B) e coradas para macrófagos do grupo tratado com veículo (C) e com AmII (D). Fonte: 

elaborada pela autora. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A galactana sulfatada AmII da alga vermelha A. muscoides analisada no presente 

estudo apresentou um baixa massa molecular (~20 kDa), comparada às demais galactanas de 

algas marinhas, e  uma estrutura complexa, devido a substituições variáveis de éster de sulfato 

e de éter de metil, juntamente com a ocorrência de 3,6-anidro-α-galactose. O tratamento com 

AmII, um polissacarídeos antitrombótico de origem natural, reduziu o conteúdo de 

macrófagos intraplaca em placas ateroscleróticas de camundongos. O tratamento com AmII e 

o soro de camundongos tratados com AmII reduziram de forma dose dependente a 

quimiotaxia in vitro de macrófagos de camundongos em resposta à quimioquina pró-

aterosclerótica CCL2. Considerando-se que as áreas ricas em macrófagos intraplaca co-

localizaram com regiões positivas para FT, a redução mediada por AmII no conteúdo de 

macrófagos foi associada com redução intraplaca de FT potencialmente originado de 

macrófagos. Além disso, o tratamento AmII não afetou a apoptose de macrófagos intraplaca e 

a liberação de FT de macrófagos. Os resultados do presente estudo instigam a avaliação de 

agentes antitrombóticos no processo inflamatório aterosclerótico como uma possível via para 

esclarecer a interação entre o sistema hemostático e a aterosclerose. 
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