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RESUMO 

 

FERREIRA, N.S. Ativação do inflamassoma NLRP3 contribui para a disfunção vascular 
induzida pela aldosterona no diabetes mellitus tipo 2. 2018. 157 p. Tese (Doutorado) - 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
O diabetes mellitus tipo 2 (DM2), uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, 

é marcado pela presença de complicações micro e macrovasculares, as quais estão associadas à 

disfunção endotelial, inflamação e fibrose. A aldosterona, cujos níveis plasmáticos estão 

elevados em pacientes e modelos experimentais de DM2, aumenta a geração de espécies 

reativas de oxigênio (ERO) e a expressão de marcadores inflamatórios. As citocinas IL-1β e 

IL-18 são liberadas principalmente após ativação de plataformas moleculares denominadas 

inflamassomas, as quais incluem os receptores NLRP3. Recentemente, demonstramos que o 

receptor NLRP3 contribui para a disfunção vascular induzida pela aldosterona. Considerando 

a existência de evidências que a aldosterona, via receptor mineralocorticoide (MR) e NLRP3, 

induz a produção de mediadores inflamatórios e, consequentemente, ativação do inflamassoma, 

podendo assim contribuir para o processo inflamatório no diabetes, nós hipotetizamos que o 

bloqueio de receptores MR e NLRP3 previne a ativação do inflamassoma e reduz o 

desenvolvimento das alterações vasculares funcionais associadas ao DM2. Observamos que 

artérias mesentéricas de animais diabéticos apresentam aumento da expressão/ativação de 

caspase-1 e IL-11β, aumento dos níveis plasmáticos de IL-1β, aumento da atividade da caspase-

1 em macrófagos do lavado peritoneal e prejuízo no relaxamento dependente de endotélio, 

comparativamente a artérias do grupo controle. Os tratamentos com espironolactona 

(antagonista MR) e MCC950 (inibidor de receptor NLRP3) atenuam a disfunção vascular, 

reduzem a expressão e a atividade da caspase-1 e diminuem os níveis plasmáticos de IL-1β. 

Células de músculo liso vascular e macrófagos derivados da medula estimulados com 

aldosterona também apresentam aumento da expressão dos componentes do inflamassoma, o 

que poderia contribuir para as alterações observadas em animais diabéticos. Pacientes com 

DM2 apresentam correlação positiva entre os níveis de aldosterona e de IL-1β e/ou glicemia. 

Em conclusão, nosso estudo demonstra que a aldosterona induz disfunção vascular e processo 

inflamatório no diabetes tipo 2 através da ativação de MR e do inflamassoma NLRP3. 

 

Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2, aldosterona, receptor mineralocorticoide, receptor 

NLRP3, artérias mesentéricas de resistência. 



 
 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, N.S. NLRP3 inflammasome activation contributes to aldosterone-induced 
vascular dysfunction in type 2 diabetes mellitus. 2018. 157 p. Thesis (Ph.D.), Medical School 
of Ribeirao Preto, University of Sao Paulo, Ribeirao Preto, 2018. 
 
Type 2 diabetes mellitus (T2DM), a disease that affects millions of people around the world, is 

marked by the presence of micro and macrovascular complications, which are associated with 

endothelial dysfunction, inflammation and fibrosis. Aldosterone excess aggravates endothelial 

dysfunction in diabetes by promoting insulin resistance, fibrosis, oxidative stress and 

inflammation. Aldosterone activates the molecular platform inflammasome in cells of the 

immune system, an event that contributes to vascular dysfunction induced by the 

mineralocorticoid hormone. However, it is unclear whether activation of the inflammasome 

contributes to the effects of aldosterone in diabetes-associated vascular abnormalities. In the 

present study we tested the hypothesis that aldosterone induces vascular dysfunction in T2DM 

via activation of mineralocorticoid receptors (MR) and assembly of the NLRP3 inflammasome. 

To determine whether aldosterone activates the NLRP3 inflammasome and NLRP3 activation 

contributes to diabetes-associated vascular dysfunction, mesenteric arteries from control mice 

(db/m) and mice with type 2 diabetes (db/db), treated with vehicle, spironolactone (MR 

antagonist) or the NLRP3 antagonist MCC950, were used. Db/db mice exhibited increased 

vascular expression/activation of caspase-1 and IL-1β, increased plasma IL-1β levels, increased 

number of caspase-1-positive macrophages in the peritoneal lavage as well as reduced 

acetylcholine (ACh) vasodilation, compared to control db/m mice. Treatment of db/db mice 

with spironolactone and MCC950 reduced vascular caspase-1, decreased plasma IL-1β levels 

and partly restored ACh responses. Spironolactone treatment also reduced the number of 

caspase-1-positive-macrophages in db/db mice. Vascular smooth muscle cells and bone 

marrow-derived macrophages stimulated with aldosterone also exhibited increased expression 

of inflammatory components, which may contribute to diabetes-associated vascular changes. 

Patients with T2DM exhibited a correlation between aldosterone and IL-1β levels and/or 

glycemia. In conclusion, our study demonstrates that aldosterone induces vascular dysfunction 

and inflammatory process in type 2 diabetes through MR receptor activation and NLRP3 

inflammation. 

 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, aldosterone, mineralocorticoid receptor, inflammasome 

NLRP3, mesenteric resistance arteries. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DIABETES MELLITUS 

 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica que representa um problema grave de saúde 

pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o DM é considerado uma das 

quatros principais doenças não transmissíveis que necessitam ações de líderes mundiais. O DM 

afeta milhões de pessoas em todo o mundo e o número de casos, assim como a prevalência de 

diabetes, tem aumentado constantemente ao longo das últimas décadas (Who, 2016). 

O DM é caracterizado, entre outros fatores, pelo aumento dos níveis plasmáticos de 

glicose, o que contribui para o surgimento de complicações microvasculares e macrovasculares. 

Alterações no sistema vascular desempenham papel crucial nas principais complicações 

clínicas atribuídas ao diabetes (A.D.A., 2003; Huysman e Mathieu, 2009). As alterações 

vasculares, as quais podem ser estruturais e/ou funcionais, tanto na microcirculação como na 

macrocirculação, estão associadas à disfunção de células endoteliais, células de músculo liso 

vascular (CMLV), processo inflamatório e aumento de fatores coagulantes. Os danos vasculares 

também contribuem para a elevação do risco de doenças cardiovasculares, por ocasionarem 

lesões em vários órgãos-alvo como coração, cérebro, olhos, rins e nervos, acarretando em 

complicações graves como acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, cegueira, 

insuficiência renal e amputações (A.D.A., 2003; Hile e Veves, 2003; Huysman e Mathieu, 

2009). Estes fatos justificam a importância de se estudar os mecanismos relacionados às 

alterações vasculares associadas ao diabetes.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (Who, 2006), o diabetes pode ser 

classificado em Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2, Diabetes Gestacional e outros tipos de 

Diabetes. O Diabetes Mellitus do tipo 1 (DM1) é causado por destruição das células β 

pancreáticas, levando à deficiência absoluta de insulina. É causado por mecanismo autoimune 

associado à presença de autoanticorpos tipo antidescarboxilase do ácido glutâmico, anti-ilhotas 

e anti-insulina. No Diabetes gestacional observam-se altos níveis de glicose no sangue durante 

a gravidez, gerando complicações para a mãe e o bebê. Outras formas de diabetes estão 

associadas a defeitos genéticos na função das células β e na ação da insulina, a doenças no 

pâncreas exócrino e a drogas ou tratamentos que induzem diabetes. 

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é responsável por 90% dos casos de diabetes. É 

caracterizado pela resistência à ação e disfunção na secreção da insulina. O DM2 é associado 

ao excesso de peso ou obesidade, o que, por si, pode causar resistência à insulina e levar a altos 
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níveis de glicose no sangue. Segundo a OMS, um a cada três adultos estão com sobrepeso e 

uma a cada dez pessoas são obesas, resultado do excesso de consumo de dieta não saudável e 

falta de atividade física, contribuindo para o aumento dos casos de diabetes (Who, 2016). 

A Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation - IDF) 

estimou que, em 2013, 382 milhões de pessoas no mundo apresentavam diabetes, indicando a 

prevalência de 8,3% na população mundial. Em 2017, o número de pessoas estimadas com 

diabetes foi de 425 milhões, o que corresponde a uma em cada onze pessoas apresentando DM. 

Em 2013, o Brasil era o quarto país com maior número de pessoas por área territorial com 

diabetes. Em 2017, o Brasil continuou na mesma posição e gastou cerca de 24 bilhões de dólares 

com cuidados básicos relacionados ao diabetes. Estima-se que em 2030 o Brasil ainda 

permanecerá nessa posição com cerca de 19,6 milhões de pessoas com diabetes (Whiting et al., 

2011; Guariguata, 2012; I.D.F., 2012; 2013; 2017). 

O diagnóstico de DM pode ser feito por exames laboratoriais de rotina utilizando amostras 

de sangue para avaliar os níveis plasmáticos de glicose. Os valores considerados para 

estabelecer o diagnóstico de diabetes por várias entidades, como a Organização Mundial de 

Saúde - OMS (Who, 2012), Associação Americana de Diabetes (A.D.A., 2013) e Ministério da 

Saúde do Brasil (Brasil, 2006), são: glicemia de jejum – ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L) e glicemia 

plasmática 2 horas após ingestão da dose oral de 75 gramas de glicose – ≥ 200 mg/dL (11,1 

mmol/L). 

O DM2 é muitas vezes não diagnosticado e os estudos para avaliar o número de casos 

recém-ocorridos são complicados e, consequentemente, quase não há dados sobre a incidência 

real. A descoberta tardia do diabetes acarreta em complicações em órgãos-alvos, as quais 

geralmente são observadas quando se identifica a doença. No Brasil estima-se que 6.126.485 

de pessoas não tenham o diagnóstico de DM. Considerando a população mundial, um em cada 

dois adultos com DM não são diagnosticados, ou seja, mais de 212 milhões de pessoas (Who, 

2016; I.D.F., 2017). 

Os efeitos prejudiciais do DM estão diretamente associados a alterações vasculares, 

principalmente devido ao impacto deletério da hiperglicemia que contribui para a disfunção 

endotelial. A disfunção endotelial é caracterizada principalmente por redução do relaxamento 

dependente de endotélio, na maioria das vezes em consequência do desequilíbrio entre a 

biodisponibilidade de óxido nítrico (De Vriese et al., 2000) e a produção de espécies reativas 

de oxigênio (ERO) (Gryglewski et al., 1986). Adicionalmente, observa-se aumento de fatores 

vasoconstritores (Yanagisawa et al., 1988; Schneider et al., 2002). Esse desequilíbrio, com 

redução de fatores relaxantes e aumento de fatores vasoconstritores, está presente em várias 
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doenças como diabetes (Oelze et al., 2010), hipertensão arterial (Cooper et al., 2007; Manrique 

et al., 2009) e aterosclerose (Beckman et al., 2013; Paneni et al., 2013). 

 

1.2 ALDOSTERONA E DIABETES 

 

A aldosterona é um hormônio mineralocorticoide sintetizado principalmente na zona 

glomerular do córtex da suprarrenal (Tait et al., 1952). A síntese de aldosterona também ocorre 

em tecidos extra-adrenais, como sistema nervoso central (Stromstedt e Waterman, 1995; 

Mackenzie et al., 2000) e sistema cardiovascular (miocárdio e células da musculatura lisa 

vascular) (Takeda et al., 1995; Takeda et al., 1996; Ye et al., 2005; Lombes, 2009). 

Recentemente, sua síntese foi demonstrada também em adipócitos (Briones et al., 2012). Vários 

fatores contribuem para a produção e liberação de aldosterona em situações fisiológicas; entre 

eles, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (renin angiotensin aldosterone 

system – RAAS) (Carpenter, Davis e Ayers, 1961; Davis et al., 1961; Ganong e Mulrow, 1961; 

Davis et al., 1962; Takeda et al., 1996), liberação de adreconocorticotropina (Farrell, Banks e 

Koletsky, 1956; Bartter, 1958) e aumento da concentração dos íons potássio (K+) (Bartter, 1958; 

Ganong e Mulrow, 1958; Dluhy et al., 1972). 

A aldosterona exerce seus efeitos devido à ativação de receptores mineralocorticoides 

(MR) e de vias genômicas ou não genômicas. As vias genômicas estão relacionadas à regulação 

da transcrição e expressão de diferentes genes e proteínas. A ativação de mecanismos não 

genômicos da aldosterona está relacionada a vias rápidas de sinalização e ativação tanto de MR 

como de receptor de estrógeno acoplado à proteína G (G protein-coupled estrogen receptor – 

GPER) (Gros et al., 2011; Gros et al., 2013). 

Diversos estudos demonstram efeitos deletérios do excesso de aldosterona em doenças 

cardiovasculares. A produção de ERO é um dos principais mecanismos pelos quais a 

aldosterona contribui para a disfunção vascular no diabetes. No sistema vascular, a geração de 

ERO induzida pela aldosterona ocorre através da ativação da enzima NAD(P)H oxidase via MR 

e mecanismos não genômicos (Johar et al., 2006; Cooper et al., 2007; Stas et al., 2007). 

Adicionalmente, outros efeitos desse hormônio podem estar relacionados às alterações 

vasculares no diabetes, incluindo processos inflamatórios e fibróticos, como será discutido a 

seguir, e resistência às ações da insulina, resultante por exemplo da degradação e 

heterodimerização do substrato do receptor de insulina (IRS-1 e -2) e/ou inibição da produção 

dos transportadores de glicose (Hitomi et al., 2007; Lastra-Lastra et al., 2009; Luther e Brown, 

2011; Sherajee et al., 2012). 
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A relação direta entre os níveis plasmáticos de aldosterona e diabetes é apontada por 

diferentes estudos tanto em humanos como em modelos animais. Hollenberg e colaboradores 

mostraram que pacientes com DM1 apresentam aumento nos níveis plasmáticos de aldosterona 

(Hollenberg et al., 2004). Uma possível associação entre aldosterona e resistência à insulina é 

evidenciada em pacientes com adenomas produtores de aldosterona (Catena et al., 2006; 

Tsurutani et al., 2017) e em pacientes com insuficiência cardíaca (Colussi et al., 2007; Freel et 

al., 2009). Estudo conduzido por 10 anos, em população que não apresentava resistência à 

insulina no início do estudo, demonstrou que níveis plasmáticos aumentados de aldosterona 

permitem prever o desenvolvimento de resistência à insulina (Kumagai et al., 2011). 

Camundongos com depleção do receptor de leptina - camundongos db/db, modelo animal 

de DM2 que desenvolve resistência à insulina - também apresentam aumento dos níveis 

plasmáticos de aldosterona, o que contribui diretamente para a disfunção vascular observada 

nesse modelo (Briones et al., 2012). Estudos do nosso grupo evidenciaram que camundongos 

diabéticos db/db tratados com espironolactona, antagonista MR, por 6 semanas apresentam 

melhora do relaxamento vascular dependente de endotélio, redução da produção de ERO, 

diminuição da expressão de proteínas quinases relacionadas ao processo de contração vascular, 

além de diminuição de fatores relacionados ao remodelamento vascular, como aumento do 

antígeno de proliferação celular nuclear e colágeno (Silva, Bruder-Nascimento, et al., 2015; 

Silva, Cau, et al., 2015). Outros pesquisadores também destacaram a participação dos MR na 

disfunção e remodelamento vascular em camundongos db/db (Guo et al., 2005; Guo et al., 

2006; Guo et al., 2008; Hirata et al., 2009; Ferreira, N. S. et al., 2015). Resultados provenientes 

da minha dissertação de mestrado mostraram que a disfunção vascular em animais db/db 

induzida por aldosterona está também associada à ativação de receptores GPER (Ferreira, N. S. 

et al., 2015). 

 
1.3 ALDOSTERONA E INFLAMAÇÃO 

 

Além de alterações na reatividade vascular, a aldosterona também estimula processos 

inflamatórios e fibróticos. Umas das primeiras descrições do potencial fibrótico da aldosterona 

foi feita por Brilla e colaboradores, que evidenciaram a deposição de colágeno no coração de 

ratos infundidos com aldosterona (Brilla et al., 1990), a qual foi revertida pelo tratamento com 

espironolactona, antagonista MR (Brilla et al., 1993).  

Tecidos cardíacos de ratos infundidos com aldosterona apresentam aumento da expressão 

de moléculas de adesão, como molécula de adesão intercelular-1 (intercellular adhesion 
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molecule 1 - ICAM-1) e molécula de adesão celular-vascular-1 (vascular cell adhesion 

molecule 1 - VCAM-1) e, adicionalmente, apresentam infiltrado de macrófagos (células 

inflamatórias ED-1 positivas). O infiltrado inflamatório é precedido pelo aumento da expressão 

gênica, ou de RNA mensageiro (mRNA), de outros mediadores como ciclo-oxigenase-2 (COX-

2), proteína quimiotática de macrófagos (macrophage chemoattractant protein-1, MCP-1), e 

osteopontina (OPN). Além disso, as artérias coronárias desses animais mostram lesões severas, 

caracterizadas pelo infiltrado de monócitos/macrófagos com sinais de isquemia focal e 

alterações necróticas. O tratamento com antagonista de MR atenua a expressão desses 

marcadores no coração dos ratos e reduz as lesões vasculares e miocárdicas (Rocha et al., 2002).  

Na doença cardiovascular há uma relação direta entre aldosterona, inflamação e estresse 

oxidativo (Sun et al., 2002). O aumento da produção de ERO induzido por aldosterona, além 

de induzir danos diretos na vasculatura, estimula a transcrição de um dos principais fatores 

responsáveis pela expressão de moléculas inflamatórias, o fator nuclear kappa B (nuclear 

factor-κB - NF-κB) (Schreck et al., 1991; Savoia e Schiffrin, 2007; Brown, 2008; Queisser e 

Schupp, 2012). A ativação de NF-κB induz a transcrição e a expressão gênica e proteica de 

moléculas de adesão, quimiocinas e citocinas inflamatórias (Li e Verma, 2002; Gloire et al., 

2006). Animais infundidos com aldosterona apresentam aumento da ativação de NF-kB e do 

fator de transcrição ativador de proteína-1 (activator protein 1 - AP-1), além de infiltrado 

inflamatório no coração e nos rins (Tostes et al., 2002; Terada et al., 2012). As lesões induzidas 

pela aldosterona e o processo inflamatório estão associados à ativação de MR mas, em parte, 

também são mediados pela ativação de receptores para endotelina-1 (ET-1) (Rocha et al., 2002; 

Tostes et al., 2002; Blasi et al., 2003). 

No diabetes, os níveis elevados de aldosterona contribuem para o aumento de marcadores 

inflamatórios, como fator de necrose tumoral-alfa (tumor necrosis factor α- TNF-α), MCP-1, 

fator de transformação do crescimento beta (transforming growth factor-beta - TGF-β) e 

interleucina (IL) IL-1β (Goren et al., 2003; Guo et al., 2006; Guo et al., 2008). Guo e 

colaboradores (2006) mostraram que o uso de antagonista de MR, eplerenona, reduz a 

albuminúria e citocinas inflamatórias como TGF-β e OPN, além de reduzir importantes sinais 

de lesão renal em ratos e camundongos diabéticos. Esse mesmo grupo também demonstrou que 

o bloqueio de MR reduz a expressão de fatores pró-inflamatórios e pró-trombóticos no tecido 

adiposo, um importante órgão capaz de produzir e secretar citocinas (ou adipocinas) pró-

inflamatórias. O uso de eplerenona aumentou a expressão de adiponectina (adipocina anti-

inflamatória) no coração e tecido adiposo de ratos obesos e diabéticos (Guo et al., 2006; Guo 

et al., 2008).  
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A contribuição da aldosterona para o processo inflamatório não é restrita somente à 

produção de mediadores inflamatórios. A aldosterona possui importante papel na ativação, 

diferenciação e ação das células do sistema imune. A influência da aldosterona na regulação 

das células do sistema imune, com consequentes efeitos cardiovasculares, foi demonstrada pela 

primeira vez pelo grupo do Prof. David Harrison. Camundongos deficientes RAG-l 

(camundongos com ausência de linfócitos B e T maduros) não apresentam disfunção vascular 

em resposta à infusão de angiotensina II e/ou aldosterona (Guzik et al., 2007). Considerando as 

ações da aldosterona em linfócitos, outros grupos de pesquisa, como o grupo do Prof. Ernesto 

Schiffrin, demonstraram que animais infundidos com aldosterona apresentam diminuição no 

número de células T reguladoras (T-reg) e aumento no número de linfócitos Th17, linfócitos 

que liberam IL-17 – citocina pró-inflamatória (Kasal et al., 2012; Amador et al., 2014).  

 

1.4 ALDOSTERONA E INFLAMASSOMA NLRP3 

 

Nos últimos anos vem crescendo o número de estudos que avaliam a ativação de 

receptores da imunidade inata e os possíveis mecanismos pelos quais estes receptores 

contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em particular, os receptores 

expressos na superfície das membranas ou em vesículas intracelulares do tipo Toll (Toll-like 

receptors - TLRs), os receptores intracelulares do tipo NOD (NOD-like receptors - NLRs), 

além de outros tipos de receptores, levam à formação de plataformas moleculares denominadas 

inflamassomas. O inflamassoma é ativado aos primeiros sinais de injúria, após os receptores 

reconhecerem padrões moleculares associados a patógenos (pathogen-associated molecular 

patterns - PAMPs) ou padrões moleculares associados ao dano celular (damage-associated 

molecular patterns - DAMPs). Após ativação, o inflamassoma induz a produção e liberação de 

citocinas pró-inflamatórias que contribuem para o desenvolvimento de processo inflamatório.  

Os receptores do tipo NOD são formados por três domínios que consistem em um 

domínio de ligação ou região C-terminal com repetições ricas em leucina (leucine-rich repeat, 

LRR), um domínio de oligomerização com um nucleotídeo central (NACHT – cujo nome deriva 

das proteínas nele presentes [NAIP (NLP family apoptosis inhibitor protein), CIITA (C2TA ou 

MHC class II transcription activator), HET-E (incompatibility locus protein from Podospora 

anserina) e TEP1 (telomerase-associated protein)], e um domínio efetor N-terminal. A região 

N-terminal é responsável pela função efetora do receptor e pode conter domínios para 

recrutamento de caspase (caspase activation and recruitment domains, CARD), pirina (pyrin 

domain  - PYD), inibidores de baculovírus de apoptose repetidos  (Baculovirus inhibitor of 
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apoptosis protein repeat, BIR) ou receptor para interleucina-1 (Toll/interleukin-1 receptor, 

TIR) (Tschopp, 2011).  

Os NALPs (receptores NOD que contém proteínas-NACHT-LRR-PYD) constituem uma 

subfamília dos NLRs e possuem o domínio pirina em sua porção N-terminal, ao qual se associa 

a proteína adaptadora ASC (apoptosis-associated speck-like protein - ASC). Os receptores 

NLRP3 (ou NALP3) e NLRP1 (ou NALP1), membros dessa subfamília, são alguns dos 

receptores mais estudados. O NLRP3, após detectar DAMPs e/ou PAMPs, se oligomeriza de 

maneira dependente de ATP e recruta uma pirina, o domínio CARD e a proteína ASC, 

culminando no recrutamento da proteína pró-caspase-1. Após clivagem proteolítica, a proteína 

caspase-1 é ativada e cliva pró-IL-1β e pró-IL-18 em suas formas ativas, IL-1β e IL-18, 

respectivamente. 

Além dos PAMPs e DAMPs, moléculas de glicose, ceramidas, colesterol e ERO podem 

ativar o inflamassoma. Os DAMPs são produzidos em diferentes células, potencialmente pela 

mitocôndria e diretamente ou indiretamente por ativadores do inflamassoma (Martinon, 2010; 

Tschopp, 2011; Wenceslau et al., 2014). A aldosterona pode ser um importante ativador do 

inflamassoma, uma vez que o seu excesso pode alterar diversas funções das células, 

aumentando a produção de ERO e, consequentemente, a liberação de DAMPs mitocondriais.  

O grupo de Doi e colaboradores (2014) foi um dos primeiros a mostrar que modelo animal 

de hipertensão arterial induzida por aldosterona e sal apresenta aumento da pressão arterial e 

dos componentes do inflamassoma no rim. Ratos infundidos com aldosterona apresentam maior 

infiltrado de linfócitos T e de macrófagos, de marcadores inflamatórios renais como MCP-1, 

TNF-α e IL-1β, bem como maior expressão renal de caspase-1 e do receptor NLRP3. O 

tratamento com mizoribina, droga imunossupressora, atenua o dano e a fibrose renal, reduz a 

expressão dos componentes do inflamassoma, além de reduzir os níveis pressóricos dos animais 

(Doi et al., 2014).  

Camundongos tratados com análogo da aldosterona, desoxicorticosterona (DOCA), e sal 

também apresentam aumento da pressão arterial e da expressão renal dos componentes do 

inflamassoma. Uma vez que o receptor NLRP3 é composto por 3 domínios e recruta proteínas 

adaptadoras para desempenhar sua função, camundongos nocautes para a proteína adaptadora 

ASC (ASC-/-) foram utilizados para avaliar a importância desses componentes no 

desenvolvimento da hipertensão e lesões renais. Camundongos deficientes para ASC não 

apresentam aumento da pressão arterial e da expressão de mediadores inflamatórios renais, ou 

acúmulo de macrófagos e colágeno. Adicionalmente, o tratamento com o inibidor do receptor 
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NLRP3, MCC950, reduz os valores pressóricos e marcadores inflamatórios como TNF-α, IL-

6, OPN e IL-17A em animais DOCA-sal (Krishnan et al., 2016).  

Considerando o papel dos componentes do inflamassoma no desenvolvimento da 

hipertensão arterial e lesão renal, a contribuição da IL-1β também foi avaliada. Foi observado 

que o tratamento com anakinra, antagonista do receptor de IL-1, reduz a pressão arterial de 

camundongos tratados com DOCA-sal. Entretanto, não altera o infiltrado inflamatório, apesar 

de diminuir parcialmente a expressão de alguns dos mediadores inflamatórios renais (Ling et 

al., 2016). 

As evidências acima demonstram a importância dos componentes do inflamassoma no 

aumento da pressão arterial e na lesão renal induzida pela aldosterona. Estudos do nosso grupo 

adicionaram importantes peças nesse quebra-cabeça que envolve o receptor NLRP3, a 

aldosterona e disfunção vascular. Demonstramos que camundongos infundidos com 

aldosterona apresentam disfunção vascular, ou seja, aumento na resposta contrátil, prejuízo no 

relaxamento dependente de endotélio, além de remodelamento vascular, aumento de moléculas 

de adesão e do número de macrófagos aderentes na aorta. Animais nocautes para o receptor 

NLRP3, NLRP3-/-, ou nocautes para componentes da plataforma inflamassoma, como caspase-

1 (caspase-1-/-) e receptor para IL-1β (IL-1βR), não apresentam as alterações vasculares 

induzidas por aldosterona. Somado a esses resultados, demonstramos a participação do sistema 

imune no prejuízo vascular induzido pela aldosterona, uma vez que a transferência de células 

da medula óssea de animais NLRP3-/- para animais selvagens é capaz de atenuar parcialmente 

a disfunção vascular e a expressão de mediadores inflamatórios (Bruder-Nascimento et al., 

2016).  

Os receptores NLRP3 e NLRP1 já foram associados à resistência à insulina e à indução 

de obesidade. Animais NLRP3-/-, ASC-/- e caspase-1-/- são resistentes a indução de obesidade 

induzida por dieta rica em gordura e, consequentemente, são protegidos da resistência à insulina 

induzida pela obesidade. Indivíduos obesos com diabetes tipo 2 submetidos a dieta com 

restrição de calorias e perda de peso mediada por exercício físico apresentam redução da 

expressão de NLRP3 no tecido adiposo, bem como diminuição da inflamação e melhora na 

sensibilidade à insulina. Além disso, camundongos obesos NLRP3-/- apresentam redução da 

expressão de IL-18, interferon-γ (IFN-γ) e do número de linfócitos T efetores no tecido adiposo 

(Stienstra et al., 2011; Vandanmagsar et al., 2011).  

A IL-1β, uma das citocinas liberadas após a ativação do inflamassoma, está associada à 

disfunção vascular, estresse oxidativo e inflamação em modelo animal de DM1 e o tratamento 

com antagonista do receptor para IL-1β, anakinra, melhora todos esses parâmetros (Vallejo et 
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al., 2014). Pacientes com diabetes tipo 2 tratados com anakinra apresentam melhora dos níveis 

glicêmicos, da função secretora das células beta e redução de marcadores  inflamatórios (Larsen 

et al., 2007). Em camundongos db/db, o receptor NLRP3 foi associado a alterações no sistema 

nervoso central, como ansiedade e depressão, e o tratamento com o inibidor do inflamassoma 

NLRP3, MCC950, melhora esses distúrbios, além de reduzir a expressão de marcadores do 

inflamassoma no hipocampo e melhorar a sensibilidade a insulina (Zhai et al., 2018). 

Sendo assim, as evidências acima indicam que o diabetes é doença associada à ativação 

do inflamassoma e que a aldosterona é um importante ativador de NLRP3, levando à disfunção 

vascular e alterações cardiovasculares e renais. Entretanto, necessita-se investigar a relação 

entre aldosterona, diabetes e ativação do inflamassoma NLRP3, bem como a participação de 

receptores MR neste processo. Partindo deste pressuposto, a nossa hipótese é que aldosterona 

leva à ativação do inflamassoma e, consequentemente, contribui para as alterações 

inflamatórias e vasculares no DM2. Dessa forma, investigamos se o bloqueio de receptores MR 

e do receptor NLRP3 reduz a expressão/ativação dos componentes do inflamassoma e a 

produção de mediadores inflamatórios, inibe a produção de ERO e previne o desenvolvimento 

das alterações vasculares funcionais associadas ao DM2. 
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2. HIPÓTESE 

 

Considerando que: 

•  Diabetes é uma doença crônica e o número de casos têm aumentado constantemente ao 

longo das últimas décadas; 

•  Alterações vasculares são as principais causas de complicações associadas ao diabetes; 

•  Os níveis de aldosterona estão aumentados no diabetes tipo 2; 

•  Aldosterona contribui para a disfunção vascular e estresse oxidativo, via ativação de 

MR, no diabetes; 

•  Aldosterona induz produção de mediadores pró-inflamatórios, contribuindo para o 

processo inflamatório e disfunção vascular no diabetes; 

•  Aldosterona contribui para disfunção vascular via ativação de receptores NLRP3; 

Formulamos a seguinte hipótese de trabalho: 

Aldosterona induz disfunção vascular no diabetes mellitus tipo 2 via ativação de 

receptores mineralocorticoides (MR) e do NLRP3 inflamassoma, contribuindo para as 

complicações vasculares e para o processo inflamatório nesta doença. 

A aldosterona, sendo uma potente estimuladora de vias pró-inflamatórias e pró-fibróticas 

relacionadas à disfunção vascular e às complicações observadas no diabetes, pode ser 

importante ativadora do inflamassoma. Dessa maneira, é importante investigar o papel da 

aldosterona via MR na ativação da resposta imune inata ou, mais especificamente, na ativação 

de NLRP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hipótese de trabalho: Aldosterona induz disfunção vascular no diabetes tipo 2 via 
ativação de receptores mineralocorticoides (MR) e do NLRP3 inflamassoma, contribuindo para 
as complicações vasculares e para o processo inflamatório nesta doença. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desse trabalho foi investigar se a aldosterona induz ativação do 

inflamassoma NLRP3, via ativação de MR, e se este mecanismo imunológico contribui para o 

desenvolvimento das alterações vasculares funcionais associadas ao DM2. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar se a aldosterona promove ativação do inflamassoma NLRP3 em células de 

músculo liso vascular e macrófagos. 

2) Avaliar se o tratamento com antagonista de MR, espironolactona, melhora a função 

vascular em artérias de camundongos db/db.  

3) Determinar se camundongos db/db, cujo níveis de aldosterona são elevados, apresentam 

ativação de receptores NLRP3 em artérias mesentéricas de resistência. 

4) Avaliar se o antagonismo do MR com espironolactona previne a ativação e expressão 

dos componentes do inflamassoma NLRP3 em artérias de camundongos diabéticos 

db/db. 

5) Investigar se o uso do inibidor do receptor NLRP3, MCC950, melhora a função vascular 

dos animais diabéticos e reduz a ativação e expressão dos componentes do 

inflamassoma em artérias de camundongos db/db.  

6) Averiguar se os receptores MR e NLRP3 contribuem para a geração de ERO e se as 

mesmas são capazes de ativar o inflamassoma. 

7) Determinar se pacientes com DM2 apresentam aumento nos níveis plasmáticos de 

aldosterona e de IL-1β – o que indica ativação do inflamassoma - e se existe uma 

correlação entre estas variáveis. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. ANIMAIS 

 

Os protocolos que envolvem uso de animais em experimentação estão em conformidade 

com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Sociedade Brasileira de 

Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e pelo Guia ARRIVE (Animal Research: 

Reporting of In Vivo Experiments) e foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (CEUA-FMRP), Universidade de São 

Paulo (USP), Ribeirão Preto, Brasil (protocolo nº 80/2015).  

Foram utilizados machos de camundongos geneticamente diabéticos db/db, da linhagem 

B6.BKS-Leprdb e seus respectivos controles (B6.BKS-Leprdb/+ ou B6.BKS+/+), com 10 a 16 

semanas de idade, provenientes da colônia mantida no biotério do Departamento de 

Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a qual foi iniciada a partir de 

camundongos da linhagem B6.BKS-Leprdb/+ adquirida da empresa The Jackson Laboratory 

(Bar Harbor, Maine, USA). O grupo db/db (B6.BKS-Leprdb) será denominado a partir de agora 

como grupo diabético ou db/db. Estes animais são homozigotos para uma mutação no receptor 

de leptina e desenvolvem diabetes no início da vida, além de apresentarem níveis plasmáticos 

aumentados de aldosterona. Os camundongos controle (B6.BKS-Leprdb/+ ou B6.BKS+/+) 

serão apresentados como grupo controle.  

Foram utilizados machos de camundongos da linhagem C57BL/6 com 10 a 12 semanas 

de vida, provenientes do Biotério Central do Campus USP Ribeirão Preto.  

Os animais foram mantidos em ciclos claro / escuro de 12 horas (h) com temperatura 

controlada (22±1 °C) e com acesso a ração e água ad libitum.  

 

4.1.1. Tratamento com antagonista mineralocorticoide (espironolactona) 
 

Camundongos db/db e controles foram tratados com veículo ou espironolactona por 6 

semanas. A espironolactona (antagonista de receptores mineralocorticoides) foi administrada 

na dose de 50 mg/kg/dia, misturada à ração. Os animais foram divididos em quatro grupos: 1) 

grupo controle tratado com veículo; 2) grupo controle tratado com espironolactona; 3) grupo 

diabético tratado com veículo; 4) grupo diabético tratado com espironolactona. 
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O consumo de ração e a massa corporal foram avaliados a cada semana para acompanhar 

o desenvolvimento e a necessidade de ajuste da dose administrada aos animais. A glicemia dos 

animais também foi avaliada semanalmente.  

 

4.1.2. Tratamento com inibidor de NLRP3 (MCC950) 
 

Camundongos db/db e controles foram tratados com veículo ou inibidor do receptor 

NLRP3 (MCC950) por 2 semanas. MCC950 foi administrado na dose de 10 mg/kg/dia. O 

tratamento foi feito a cada dois dias, o que correspondia a administração de 20 mg/Kg/a cada 

dois dias, via intraperitoneal, sempre no mesmo horário. Os animais foram divididos em quatro 

grupos: 1) grupo controle tratado com veículo; 2) grupo controle tratado com MCC950; 3) 

grupo diabético tratado com veículo; 4) grupo diabético tratado com MCC950. 

A massa corporal e os valores glicêmicos foram avaliadas a cada 3 dias para acompanhar 

o desenvolvimento e a necessidade de ajuste da dose administrada aos animais. 

 

4.1.3. Massa corporal e glicemia 
 

A massa corporal dos animais foi avaliada antes e durante os tratamentos com 

espironolactona ou MCC950 utilizando uma balança de precisão (WTB 2000, RADWAG®, 

Polônia). Para a dosagem da glicemia, o sangue foi retirado após corte na ponta da cauda e 

colocado em fitas individuais e a leitura foi realizada por glicosímetro (Accu-Check® Active, 

Roche, Mannheim, Alemanha). 

 

4.1.4. Teste oral de tolerância à glicose 
 

A realização do teste oral de tolerância à glicose (TOTG) baseou-se em estudos anteriores 

(Silva, Bruder-Nascimento, et al., 2015; Silva, Cau, et al., 2015). Ao final do tratamento, os 

animais ficaram em jejum por 8 h e, após esse período, a glicemia de jejum foi verificada, 

caracterizando a glicemia do tempo zero. O sangue foi coletado após corte na ponta da cauda e 

colocado em fitas individuais e a leitura foi realizada em glicosímetro. Após a coleta da glicemia 

em jejum, uma sobrecarga de glicose, na dose de 2 g/kg por gavagem, foi administrada aos 

animais. A partir desse momento, foram realizadas novas coletas de amostras de sangue para 

verificação da glicemia nos tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos (min) após administração 

da glicose. 
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4.2. ESTUDOS DE REATIVIDADE VASCULAR 

 

4.2.1. Preparo dos anéis de artérias mesentéricas de resistência isoladas 

 

Após a eutanásia dos animais por inalação em câmara de dióxido de carbono (CO2), o 

leito mesentérico foi removido e colocado em uma placa de Petri e ramos de segunda ordem da 

artéria mesentérica (150-200 mm de diâmetro) foram dissecados em solução de Krebs-

Henseleit modificada (composição em mM: NaCl 130; KCl 4,7; NaHCO3 14,9; CaCl2.1,6; 

KH2PO4 1,18; MgSO4.7H2O 1,17; EDTA 0.026 e glicose 5,5). O segundo ramo da artéria 

mesentérica superior foi dissecado e cortado em segmentos de 2,0 mm de comprimento com o 

auxílio de uma lupa. Dois fios de tungstênio (25 μm de diâmetro) foram então inseridos no 

lúmen das artérias. 

Os anéis foram montados em miógrafo para vasos de resistência (modelo 610M; Danish 

Myo Technology – DMT, Copenhagen, Dinamarca) para o estudo da tensão isométrica. O 

miógrafo foi conectado a um sistema para aquisição de dados (PowerLab8/8SP, 

ADinstruments, Austrália) e este, acoplado a um computador. Os canais do miógrafo foram 

preenchidos com solução de Krebs gaseificada com 95% de oxigênio (O2) e 5% de CO2 e 

aquecida à 37 °C. Esses procedimentos foram realizados conforme descrito por Mulvany e 

Halpern (Mulvany e Halpern, 1977). 

 

4.2.2 Normalização das artérias mesentéricas de resistência 
 

O propósito do procedimento de normalização é distender o segmento vascular até que se 

atinja a chamada circunferência interna normalizada (IC1), definida como uma fração 

determinada da circunferência interna (IC100) que um segmento totalmente relaxado teria em 

uma determinada pressão transmural. Para artérias mesentéricas de resistência, a pressão 

transmural alvo é de 100 mmHg, que corresponde a 13,3 kPa. 

Após o período de estabilização e aquecimento dos segmentos vasculares (10 min) em 

solução de Krebs-Henseleit (pH 7,4 e a 37 °C), as artérias mesentéricas foram distendidas de 

forma gradativa e a leitura do micrômetro e da força aplicada foram registrados a cada ponto. 

Estes dados foram convertidos em valores de circunferência interna (μm) e de tensão na parede 

vascular (mN/mm), respectivamente. A plotagem da tensão na parede do vaso contra a 

circunferência interna revela uma curva exponencial. Pela aplicação da curva isobárica 

correspondente a 100 mmHg, a IC100 foi então calculada a partir do ponto de interseção, 
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utilizando o software específico para normalização de artérias de resistência (DMT 

Normalization Module, ADInstruments, Austrália). A IC1 foi calculada a partir da IC100 por 

meio da fórmula IC1= 0,90 x IC100, produzindo uma circunferência interna na qual a produção 

de força ativa bem como a sensibilidade do segmento a agonistas é máxima. O diâmetro interno 

normalizado foi calculado dividindo-se IC1 por π. 

 

4.2.3. Protocolos experimentais 
 

Após 30 min do processo de normalização, as artérias foram contraídas com cloreto de 

potássio (KCl, 120 mM), com a finalidade de avaliar sua integridade funcional. Após um 

período de lavagem e estabilização por mais 20 min, a integridade do endotélio foi testada por 

meio da avaliação do relaxamento à acetilcolina (ACh, 10-5 mol/L – vasodilatador dependente 

de endotélio) em vasos pré-contraídos com fenilefrina (PE, 3x10-6 mol/L – agonista alfa 

adrenérgico). A ausência de relaxamento à ACh foi critério de exclusão dos vasos para os 

experimentos. Dessa maneira, todos os protocolos experimentais foram realizados em vasos 

com endotélio. A resposta vasoconstritora induzida pela PE foi expressa como porcentagem em 

relação aos valores de contração de KCl e a vasodilatação induzida pela ACh, como 

porcentagem em relação à pré-contração com PE.  

 

4.2.3.1. Efeitos do tratamento com espironolactona sobre a contração induzida por PE e na 

vasodilatação induzida por ACh 
 

Para verificar os efeitos do tratamento do antagonista mineralocorticoide sobre a 

contração vascular induzida pela PE nos grupos controle e diabético, curvas concentração-

resposta cumulativas para PE (10-10 – 10-5 mol/L) foram realizadas em artérias mesentéricas 

dos animais tratados com veículo ou espironolactona. No mesmo sentido, com o intuito de 

averiguar os efeitos do tratamento com espironolactona sobre a vasodilatação induzida por ACh 

nos grupos controle e diabético, curvas concentração-resposta cumulativas para ACh (10-10 – 

3x10-5 mol/L) foram realizadas em artérias mesentéricas pré-contraídas com PE. 

 

4.2.3.2. Efeitos da incubação in vitro com inibidor de NLRP3, MCC950 sobre a contração 

induzida por PE e vasodilatação induzida por ACh 
 

Para verificar os efeitos in vitro da incubação com inibidor do receptor NLRP3 sobre a 

contração vascular induzida pela PE nos grupos controle e diabético, curvas concentração-
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resposta cumulativas para PE (10-10 – 10-5 mol/L) foram realizadas em artérias mesentéricas 

incubadas com veículo ou MCC950 por 1 h. Os efeitos da incubação in vitro com MCC950 

sobre a vasodilatação induzida por ACh também foram avaliados nos grupos controle e 

diabético. Dessa maneira, curvas concentração-resposta cumulativas para ACh (10-10 – 3x10-5 

mol/L) foram realizadas em artérias mesentéricas pré-contraídas com PE e incubadas por 1 h 

com veículo ou MCC950. 

 

4.2.3.3. Efeitos do tratamento com MCC950 sobre a contração induzida por PE e 

vasodilatação induzida por ACh 
 

Para verificar os efeitos do tratamento por 2 semanas com inibidor do receptor NLRP3 

sobre a contração vascular induzida pela PE nos grupos controle e diabético, curvas 

concentração-resposta cumulativas para PE (10-10 – 10-5 mol/L) foram realizadas em artérias 

mesentéricas dos animais tratados com veículo ou MCC950. Os efeitos do tratamento com 

MCC950 sobre a vasodilatação induzida por ACh também foram avaliados. Dessa maneira, 

curvas concentração-resposta cumulativas para ACh (10-10 – 3x10-5 mol/L) foram realizadas 

em artérias mesentéricas pré-contraídas com PE dos grupos controle e diabético tratados com 

veículo ou MCC950. 

 

4.3. CULTURA CELULAR 

 

4.3.1. Cultura de células de músculo liso vascular 
 

Células de músculo liso vascular (CMLV) em culturas provenientes do mesentério de 

camundongos C57BL/6 foram utilizadas. Os mesentérios foram isolados e incubados em meio 

de cultura Ham's F12. Em seguida, foi realizada, em ambiente estéril, a remoção mecânica do 

tecido adiposo com o auxílio de uma pinça. Posteriormente, as artérias limpas foram incubadas 

com uma mistura de enzimas [em 12,5 mL de meio Ham´s F12: 25 mg de albumina sérica 

bovina (BSA), 25 mg de colagenase, 1,5 mg de elastase e 4,5 mg de inibidor de tripsina], por 

40 min, a 37 °C, em rotação, para digestão e remoção da camada endotelial. Após esse 

procedimento, a solução foi passada por gradiente de agulhas de diferentes calibres (16G, 18G 

e 20G), visando a ruptura dos vasos por atrito e obtenção de uma solução homogênea. A solução 

foi filtrada (filtro de nylon de 100 µm) para separação das CMLV. O produto final foi 

centrifugado [2000 rotações por minuto (rpm), 5 min, temperatura ambiente]. O sobrenadante 

foi descartado e o pellet celular foi ressuspenso em meio Eagle modificado por Dulbecco 



4. MATERIAL E MÉTODOS | 38 
 

 

(DMEM), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) em placas de Petri. As células 

foram incubadas em estufa de CO2 (5%), a 37 °C, e o meio de cultura trocado após 24 h. Para 

cada protocolo de cultura de células da musculatura lisa vascular do leito mesentérico foram 

utilizados 5 animais.   

 

4.3.2. Cultura de macrófagos derivados da medula óssea  
 

Os macrófagos foram isolados a partir da medula óssea do fêmur de camundongos 

C57BL6/J. Após dissecção do fêmur, a medula óssea foi removida e a suspensão celular 

centrifugada a 2000 rpm a 4 °C por 10 min. O pellet formado foi ressuspendido em meio RPMI-

1640, contendo 30% de meio condicionado de células L929 (LCCM: L929 - cell conditioned 

medium), 20% de SFB, 1% de antibiótico (Penicilina/Estreptomicina), 0,12% fungicida 

(Fungizona) e 2 mM de L-glutamina. As células foram colocadas em placas de cultivo e 

incubadas em estufa de CO2 (5%), a 37 °C por sete dias.  

Após sete dias de incubação, os macrófagos foram coletados com tampão salina-fosfato 

(PBS) gelado, contados em câmara de Neubauer e plaqueados em meio RPMI-1640 contendo 

10% de SFB. Os estímulos foram realizados de acordo com cada protocolo experimental, como 

descrito a seguir.  

 

4.3.3. Protocolos experimentais 
 

Para os protocolos de estímulo, foram utilizadas CMLV em cultura entre a quarta e a 

sexta passagens, provenientes de diferentes culturas primárias. Após confluência celular na 

placa de Petri, as CMLV foram privadas de SFB, por 12 h, para torná-las quiescentes e, a seguir, 

foram realizados os estímulos. As células foram estimuladas com aldosterona (10-7 mol/L por 

4 h), após pré-incubação com lipopolissacarídeo (lipopolysaccharide - LPS -  1 µg/mL por 4 h) 

ou veículo. As CMLV foram utilizadas para avaliar a ativação de caspase-1 e produção de IL-

1β, além da expressão de componentes do inflamassoma. Todos os experimentos incluíram 

estimulação com LPS+Nigericina (20 µM), usados como controle positivo para ativação do 

inflamassoma. 

Para os macrófagos, os estímulos foram realizados em meio RPMI-1640 acrescido de 

fator estimulante de colônias de macrófagos. Macrófagos foram estimulados com aldosterona 

(10-7 mol/L por 4 h) após pré-incubação com lipopolissacarídeo (lipopolysaccharide - LPS – 1 

µg/mL por 4 h) ou veículo. Os macrófagos foram utilizados para avaliar a ativação de caspase-
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1. Todos os experimentos incluíram estimulação com LPS+Nigericina (20 µM), usados como 

controle positivo para ativação do inflamassoma. 

 

4.4. LAVADO PERITONEAL 

 

4.4.1. Coleta de células do lavado peritoneal 
 

Após o tratamento com espironolactona ou MCC950, os camundongos foram sacrificados 

e foi realizada a coleta da suspensão celular do lavado peritoneal com 3 mL de PBS com ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA). Foi realizada a contagem total de células do lavado 

peritoneal utilizando-se contador automático de células (Coulter®ACT; Coulter Corporation, 

Miami, Florida, EUA). 

 

4.5. ATIVIDADE DA CASPASE-1 

 
A marcação da caspase-1 ativa foi realizada com o reagente carboxyfluorescein FLICA 

(FAM–YVAD–FMK, Immunochemistry Technologies, LLC), como recomendado pelo 

fabricante.  

Macrófagos do lavado peritoneal ou cultura de macrófagos estimulados foram incubados 

com o reagente FLICA por 1 h a 37 °C. Em seguida, as células foram lavadas cinco vezes com 

PBS contendo 10% de SFB e a fluorescência foi determinada em aparelho FACSCantoII 

(Becton & Dickson®, San Jose, CA, EUA). Após a leitura das células no citômetro, as análises 

foram realizadas por meio do software “FlowJo” (Tree Star, Ashland, OR, EUA). 

 

4.6. CITOMETRIA DE FLUXO 

 

No intuito de avaliar a atividade da caspase-1 em macrófagos do lavado peritoneal foram 

realizadas marcações específicas para macrófago e para FLICA.  

Suspensão de macrófagos (1 x 106 células/tubo) foi incubada com 100 mL do bloqueador 

da porção Fc de imunoglobulinas (anticorpo proveniente de sobrenadante de hibridoma de anti-

CD16/CD32, Fc block), para evitar ligações inespecíficas, por 20 min a 4 ºC. Em seguida, as 

células foram marcadas com anticorpos monoclonais extracelulares F4/80 (eBioescience, 

Waltham, EUA) para os macrófagos em geral, por 30 min a 4 ºC.  
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Após a incubação, as amostras foram lavadas duas vezes com 2 ml de PBS contendo 2% 

de SFB, centrifugadas a 400 g, a 4 °C, por 10 min e ressuspendidas em 80 µl de solução de PBS 

contendo 1% de formaldeído. Após esses procedimentos, as amostras foram passadas no 

citômetro de fluxo FACSCanto (BD Immunocytometry System, Franklin Lakes, NJ, EUA). As 

análises foram realizadas utilizando-se o programa software “FlowJo”, o qual permite analisar 

todas as células adquiridas (50.000 eventos/gate de F4/80+/amostra), individualizadas por 

janelas (gates).  

Ao realizar a análise dos macrófagos, foi traçada uma janela nos singlet (células únicas), 

baseando-se nos parâmetros de tamanho em altura (forward side scatter – FSC, height) e 

tamanho em área (forward side scatter – FSC, area) para excluir os doublets (células 

agrupadas). Em seguida, as células da região R1 foram distribuídas segundo os parâmetros de 

complexidade (SSC- side light scatter) e tamanho (FSC- forward side scatter) e traçada uma 

janela específica para os macrófagos (R2), baseando-se na população celular. Finalmente, as 

células delimitadas pelas regiões R1 e R2 foram somadas e distribuídas num parâmetro de 

Caspase-1+. A população presente no quadrante direito superior foi considerada macrófagos 

com atividade positiva para caspase-1. 

 

4.7. ELISA 

 

A quantificação de citocinas e dos níveis de aldosterona no soro foi realizada por método 

imunoenzimático (ELISA, do inglês Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay) que se baseia 

em reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas.   

Para obtenção do soro, o sangue obtido dos animais tratados com veículo, espironolactona 

ou MCC950 foi centrifugado a 1500 rpm a 4 °C por 15 min. As amostras de soro foram 

armazenadas em freezer -80 ºC até a realização dos experimentos. 

Aldosterona foi avaliada no soro de voluntários saudáveis e pacientes diabéticos e nos 

diferentes grupos animais usando o Kit de ELISA para dosagem de aldosterona [Aldosterone 

ELISA kit (Abcam, Cambridge, Reino Unido)]. 

Os ensaios para quantificação de IL-1β e IL-1α foram realizados conforme descrito pelo 

fabricante dos kits (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA). Em resumo, em placas de 96 

poços foram adicionados 50 µL/poço de soluções contendo os anticorpos de captura para cada 

citocina (anti-IL-1β murino 800 ng/ml). Os anticorpos foram diluídos em PBS acrescido de 

10% de SFB e incubados nas placas por 12 h à 4 ºC. 
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Posteriormente, as placas foram lavadas por três vezes com PBS/Tween-20 (0,05%). As 

ligações não específicas foram bloqueadas com 100 µL de PBS acrescido de 1% de BSA, por 

120 min, em temperatura ambiente. As amostras e a curva padrão em volume final de 50 

µL/poço foram colocadas nas placas e incubadas por 12 h à 4 ºC.  

Após esse período, as placas foram lavadas com PBS/Tween-20 (0,05%) e 50 µL dos 

anticorpos de detecção biotinilados específicos para cada citocina foram adicionados. Após 1 

h, as placas foram lavadas com PSB/Tween-20 (0,05%) e estreptoavidina-HRP (fornecida pelo 

fabricante do kit e diluída 1:250) foi adicionada aos poços. Após 30 min de incubação, as placas 

foram lavadas com PBS/Tween-20 (0,05%), e 100 µL do substrato tetrametilbenzidina - 1 

mg/mL, acrescido de 0,06% de peróxido de hidrogênio, foram colocados em cada poço. As 

placas foram incubadas por 15 min em temperatura ambiente. A reação foi interrompida com 

50 µL de ácido sulfúrico (1 M) e a densidade óptica aferida à 450 nm em espectrofotômetro 

(FlexStation 3, Molecular Devices, San Jose, CA, USA). Os resultados foram expressos em 

picogramas/ml.  

 

4.8. DETECÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 

 

A geração de ânion superóxido em artérias mesentéricas foi avaliada por ensaio de 

quimiluminescência, utilizando a lucigenina como aceptor de elétrons e NAD(P)H como 

substrato. O procedimento foi realizado em artérias de animais controle e db/db ou C57/BL6 

incubadas com aldosterona, na presença do antagonista MR, inibidor de NLRP3 ou veículo. As 

artérias foram colocadas em tubos individuais no tampão de trabalho (50 mM KH2PO4, 1 mM 

EGTA e 150 mM sacarose, pH 7,4). Os ensaios foram realizados com 100 µL de amostra, 

lucigenina (5 µM), NAD(P)H (0,1 mM) e tampão. A luminescência foi medida por 30 ciclos 

de 18 segundos cada. A geração de ânion superóxido foi expressa em unidades relativas de 

luminescência pelo peso seco do tecido em relação à intensidade do controle. 

 

4.9. PROTOCOLOS MOLECULARES 

 

A expressão proteica dos componentes de vias do inflamassoma e dos receptores NLRP3 

foram determinados pela técnica de western blotting em células estimuladas ou em artérias 

mesentéricas dos grupos controle e diabético tratados com veículo, espironolactona ou 

MCC950. 
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4.9.1. Western blotting 

 

Células de músculo liso vascular e artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético 

foram utilizadas para avaliar a expressão dos componentes do inflamassoma. Após os estímulos 

específicos em CMLV, 100 μL de tampão de lise gelado (Triton-X-100 1%, Tris 100 mM (pH 

7,4), pirofosfato de sódio 100 mM, fluoreto de sódio 100 mM, EDTA 10 mM, ortovanadato de 

sódio 10 mM, fluoreto de fenilmetilsulfonil, 2 mM e aprotinina 0,01 mg/mL) foi adicionado a 

cada poço. As células foram removidas, colocadas em tubos Eppendorf e congeladas em 

nitrogênio líquido. As artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético foram isoladas, o 

tecido adiposo perivascular foi removido e as mesmas foram congeladas em nitrogênio líquido. 

Em seguida, foram pulverizadas e homogeneizadas em tampão de lise gelado. Os extratos 

teciduais em tampão de lise foram centrifugados a 13000 rpm, a 4 °C, por 15 min para a 

remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, o conteúdo proteico total foi quantificado, 

utilizando o método de Bradford (Bradford, 1976). Em seguida, as amostras foram tratadas com 

tampão de Laemmli contendo ditiotreitol 200 mM e 40 a 50 µg de proteína total foram 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (12%) com dodecil sulfato de sódio em 

aparelho para mini gel (BioRad, Hercules, USA). Em cada gel havia um marcador com pesos 

moleculares de valores estabelecidos. 

A transferência das proteínas separadas no gel para a membrana de nitrocelulose foi feita 

eletricamente, por meio de aparelho da BioRad, por 1 h, a 100 V. O tampão foi acrescido de 

SDS 0,1% para melhorar a eluição de proteínas de alto peso molecular. A membrana de 

nitrocelulose foi incubada com uma solução bloqueadora TBS-T [Tris 10 mM, cloreto de sódio 

(NaCl) 150 mM e Tween 20 0,02%] contendo 5% de BSA a 25 °C durante 1 h para reduzir a 

ligação inespecífica de proteínas na membrana. As membranas foram incubadas com anticorpos 

específicos para avaliar proteínas da plataforma do inflamassoma e vias de sinalização. 

As incubações com diferentes anticorpos primários foram feitas com solução bloqueadora 

TBS-T contendo 1% de BSA overnight na geladeira (4 ºC) e a concentração de cada anticorpo 

variou de 1:500 a 1:10000. Em seguida, as membranas foram lavadas com a solução 

bloqueadora por 1 h e, posteriormente, incubadas com o segundo anticorpo, conjugado com 

peroxidase por 1 h, em temperatura ambiente. As bandas foram detectadas após incubação com 

ECL (Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent). A emissão de luz foi 

detectada e visualizada por fotodocumentador ImageQuant 350 (GE Healthcare Piscata Way, 

NJ, EUA). A intensidade das bandas foi quantificada por densitometria óptica através da 
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utilização de programa de análise de intensidade de bandas (ImageJ®, NIH, USA). Os 

anticorpos utilizados estão descritos na tabela abaixo: 

 

Tabela 1. Lista dos anticorpos utilizados 

Alvo Diluição Marca 

Pro-caspase-1/Caspase-1 1:500 Novus Biologicals (NB100-56565F) 

Pro-IL-1β /IL-1β 1:500 Santa Cruz Biotechnology (sc-7884) 

NLRP3 1:500 R&D (MAB7578) 

β-actina 1:3000 Cell Signaling Technology 4967L 

GAPDH 1:10000 Sigma-Aldrich (G9545-100UL) 

 

4.10. DROGAS E SAIS UTILIZADOS 

 

Cloridrato de fenilefrina, cloreto de acetilcolina, aldosterona, espironolactona, 

lipopolissacarídeo [lipopolysaccharide (L4130)], nigericina [nigericin (N7143)], MCC950 

(CP-456773 sodium salt) foram obtidos da Sigma Chemical Co (St. Louis, MO, EUA). Inibidor 

de protease, ortovanadato de sódio, Tween, BSA, Triton, EDTA e PMSF foram adquiridos da 

Sigma Chemical CO (St. Louis, MO, EUA); DTT foi adquirido da Millipore (Burlington, MA, 

EUA); Tris, glicerol, mercaptoetanol e SDS foram obtidos da Synth® (Diadema, SP, Brasil). 

Todos os outros sais utilizados foram obtidos da Merck® (Kenilworth, NJ, EUA.). Para a 

cultura celular RPMI-1640 e L-glutamina foram obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

EUA) e soro fetal bovino (SFB), antibiótico (Penicilina/Estreptomicina) e fungicida 

(Fungizona) foram adquiridos da Gibco (Waltham, MA, EUA). 

 

4.11. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As curvas concentração-efeito individuais foram plotadas em curva sigmoidal pela 

análise de regressão não linear. Estas curvas, por sua vez, fornecem o pD2 (definida como o 

logaritmo negativo dos valores de EC50 – concentração que produz 50% da resposta máxima) 

e a resposta máxima (Emax). Os valores de pD2 e de resposta máxima foram comparados por 

meio da análise de variância de duas vias (ANOVA) seguida do teste de Bartlett para a 

homogeneidade das variâncias e teste de múltiplas comparações Bonferroni. Outras análises 

foram feitas utilizando o teste t de Student ou ANOVA de uma via. O programa Prisma, versão 
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6.0 (GraphPad Software Inc., San. Diego, CA, USA) foi utilizado para analisar estes 

parâmetros, bem como para a construção das curvas sigmóides e demais gráficos. Os resultados 

foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). O nível de significância mínima 

determinado foi p < 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Aldosterona aumenta a expressão dos componentes do inflamassoma em células de 

músculo liso vascular. 

 

Para determinar se a aldosterona ativa os componentes do inflamassoma em células 

vasculares, CMLV foram estimuladas in vitro com aldosterona. Pela técnica de western blotting 

avaliamos a marcação da caspase-1 (Figura 2A) e da citocina IL-1β (Figura 2B) em CMLV 

estimuladas por 4 h com aldosterona 10-7 M. O estímulo com aldosterona em CMLV não 

aumentou significativamente a expressão da caspase-1 (Veículo: 0,99±0,01; LPS + Nigericina: 

2,04±0,21; Aldo: 1,60±0,24; LPS + Aldo: 2,25±1,71; p>0,05). Entretanto, aldosterona na 

presença de LPS aumentou a expressão de IL-1β (Figura 2B) em sua forma ativa (clivada) em 

relação as células estimuladas com veículo (Veículo: 0,99±0,01; LPS: 3,45±1,89; LPS + 

Nigericina: 6,05±2,08 Aldo: 3,77±1,52; LPS + Aldo: 9,97±3,11; p<0,05). 

 

Figura 2. Atividade de caspase-1 e clivagem da citocina pró-inflamatória IL-1β em células de 
músculo liso vascular (CMLV) estimuladas com aldosterona. No topo, imagens representativas do 
western blot para caspase-1 (A) e IL-1β (B) em CMLV estimuladas com aldosterona 10-7 M (Aldo) ou 
Aldo 10-7 M após lipopolissacarídeo (LPS); controle positivo: LPS+Nigericina (Nig). Na parte inferior, 
os gráficos mostram a razão de caspase-1/pro-caspase-1 (A) e de IL-1β/pró-IL-1β (B) pelo normalizador 
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(β-actina) (n= 3-6/grupo). One-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença 
significativa vs. Veículo. Aldo: Aldosterona, LPS: Lipopolisacarídeo e Nig: Nigericina.  
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5.2. Aldosterona aumenta a atividade da caspase-1 em macrófagos derivados da medula 

óssea. 

 

A atividade da caspase-1 em macrófagos derivados da medula óssea foi avaliada em 

células estimuladas in vitro com aldosterona na presença de LPS ou veículo e a atividade da 

caspase-1 foi determinada pela técnica de FLICA. Macrófagos estimulados com LPS e 

nigericina apresentaram aumento da atividade de caspase-1 quando comparados ao grupo 

estimulado com veículo e aldosterona. O estímulo com aldosterona na ausência de LPS não 

aumentou a atividade da caspase-1 quando comparado ao grupo veículo (Veículo: 21,15±1,8; 

LPS + Nigericina: 87,58±3,74; Aldo: 32,71±3,34; LPS + Aldo: 37,21±2,18; p<0,05). 

Macrófagos estimulados com aldosterona na presença de LPS apresentaram aumento da 

atividade de caspase-1, comparados ao grupo veículo (Figura 3). 

 
Figura 3. Atividade da caspase-1 em macrófagos derivados da medula óssea estimulados com 
aldosterona. Imagens representativas do dot plot e gráfico representando a porcentagem da atividade 
da caspase-1 em cultura de macrófagos da medula óssea estimulados com LPS+NIG, aldosterona 10-7 
M (Aldo) por 4 h ou Aldo 10-7 M após lipopolissacarídeo (LPS). O gráfico mostra a porcentagem da 
atividade da caspase-1. Os dados representam média ± E.P.M (n=3-5 por grupo). One-way ANOVA 
com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. Veículo, (#) vs. LPS+Nig. Aldo: 
Aldosterona, LPS: Lipopolisacarídeo e NIG: Nigericina. 
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5.3. Efeito do tratamento com espironolactona sobre a glicemia e massa corporal nos 

grupos controle e diabético. 

 

Animais tratados com veículo ou espironolactona foram monitorados durante as 6 

semanas de tratamento para determinar o efeito do bloqueio de receptores mineralocorticoides 

sobre os valores de glicemia e massa corporal. Camundongos diabéticos db/db apresentaram 

maiores níveis de glicemia quando comparados aos camundongos do grupo controle (Controle: 

156,1±5,7 vs. db/db: 265,1±17,4; p<0,05) (Figuras 4A e 4B). A avaliação da glicemia durante 

o período de tratamento mostrou que camundongos diabéticos db/db tratados com 

espironolactona não apresentaram redução significativa nos níveis de glicose no sangue em 

comparação com camundongos db/db tratados com veículo até a sexta semana, quando os níveis 

glicêmicos foram significativamente menores em camundongos db/db tratados com 

espironolactona (Figura 4A). O efeito do tratamento com espironolactona na redução dos 

valores glicêmicos dos animais db/db após 6 semanas é evidenciado na Figura 4B (db/db 

veículo: 265,1±17,4 vs. db/db espiro: 185,5±21,7; p<0,05). A massa corporal dos animais db/db 

foi maior que a observada em animais controle. O tratamento com espironolactona não alterou 

a massa corporal em camundongos do grupo controle ou db/db controle (Cont veículo: 

29,2±0,5; Cont espiro: 28,1±0,8; db/db veículo: 55,2±1,0; db/db espiro: 53,4±1,6; p<0,05) 

(Figura 4C).  

O tratamento com espironolactona foi realizado na ração e, dessa forma, avaliamos o 

consumo de ração dos animais para determinar a ingesta por grupo e fazer possíveis ajustes da 

dose. O consumo foi avaliado em experimentos diferentes em caixas contendo entre 3-4 animais 

e cada gráfico representa o consumo em gramas por dia de um animal, calculado pela média do 

consumo total dividido pelo número de animais em cada caixa. Animais diabéticos veículo 

consumiram uma quantidade maior de ração, comparados ao grupo controle. O tratamento com 

espironolactona não alterou o consumo de ração do grupo controle ou diabético (Cont veículo: 

3,32±0,12; Cont espiro: 3,33±0,26; db/db veículo: 5,49±0,42; db/db espiro: 4,89±0,06; p<0,05) 

(Figura 4D). Esse conjunto de resultados evidencia a relação da aldosterona e do receptor MR 

com a hiperglicemia e/ou resistência à insulina no diabetes, uma vez que o tratamento com 

espironolactona reduz os níveis de glicemia em camundongos db/db. 
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Figura 4. Valores de massa corporal e glicemia em animais controle e diabéticos tratados com 
veículo ou espironolactona. Os gráficos representam os níveis plasmáticos de glicose (A), níveis de 
glicemia no último dia tratamento (B), valores de massa corporal (em gramas) (C) e consumo de ração 
(D) de animais controle e diabéticos tratados com veículo ou espironolactona (Espiro) por 6 semanas. 
Os resultados são apresentados como média ± EPM. Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, 
p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. Controle veículo, (#) vs. db/db veículo. Espiro: 
espironolactona. 
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5.4. Efeito do tratamento com espironolactona na função de artérias mesentéricas de 

resistência dos grupos controle e diabético. 

 

A função vascular foi avaliada em artérias mesentéricas de resistência de camundongos 

controle e db/db tratados com veículo ou espironolactona. Observamos que a resposta contrátil 

a PE foi similar entre os grupos controle e diabético (Emax: Cont veículo: 134,6±3,2; Cont 

espiro: 138,6±7,1; db/db veículo: 141,7±4,7; db/db espiro: 126,1±5,7; p>0,05) (Figuras 5A e 

6A). Apesar da resposta máxima ter sido igual entre os grupos, o tratamento com 

espironolactona reduziu a potência da PE nos grupos controle e diabético, comparados ao grupo 

controle tratado com veículo (Tabela 2). Na figura 5B observamos que o grupo diabético 

apresentou prejuízo na resposta vasodilatadora à acetilcolina (ACh) comparado ao grupo 

controle, e que o tratamento com espironolactona melhorou parcialmente o relaxamento nesse 

grupo (Emax: Cont veículo: 76,4±3,8; Cont espiro: 75,3±4,5; db/db veículo: 53,4±6,1; db/db 

espiro: 63,3±5,9; p<0,05) (Figuras 5B e 6B). A Tabela 2 mostra os efeitos do tratamento com 

o antagonista do receptor MR, espironolactona, sobre os valores de pD2 para a contração 

induzida por fenilefrina e para o relaxamento induzido por ACh em artérias mesentéricas dos 

grupos controle e diabético após 6 semanas de tratamento. Esse grupo de experimentos 

confirma que aldosterona contribui para a disfunção vascular observada nesse modelo 

experimental de diabetes, que apresenta níveis elevados de aldosterona. 

 

 

Figura 5. Curvas concentração-efeito para PE e ACh em artérias mesentéricas de resistência de 
animais controle e diabéticos tratados com veículo ou espironolactona. O gráfico representa curvas 
concentração-efeito para fenilefrina (PE) (A) e acetilcolina (ACh) (B) em artérias mesentéricas de 
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resistência de camundongos controle e diabéticos tratados com veículo ou espironolactona (Espiro). Os 
resultados são apresentados como média ± E.P.M., (n=3-8). Two-way ANOVA com pós-teste 
Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. Controle veículo, (#) vs. db/db veículo. Espiro: 
espironolactona. 

 

 

 

Figura 6. Valores de Emáx para contração induzida por fenilefrina e relaxamento induzido por 
acetilcolina dos grupos controle e diabético tratados com veículo ou espironolactona. A figura 
mostra os valores de Emax da PE (A) e ACh (B) em artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético 
tratados com veículo ou espironolactona por 6 semanas. Os dados representam a média ± E.P.M. dos 
valores de contração máxima (n=3-8 por grupo). Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. 
(*) indica diferença significativa vs. Controle veículo.  

 

Tabela 2. Valores de pD2 para contração induzida por fenilefrina e relaxamento induzido por 
acetilcolina em artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético tratados com veículo ou 
espironolactona. 

 Controle db/db 

 pD2 PE pD2 ACh pD2 PE pD2 ACh 

Veículo 6,7 ± 0,06 7,2 ± 0,15 6,6 ± 0,08& 6,2 ± 0,29* 

 n=8 n=7 n=9 n=8 

Espironolactona 6,2 ± 0,12* 7,2 ± 0,19 6,3 ± 0,11 7,3 ± 0,29 

 n=3 n=3 n=8 n=3 

Os dados representam a média ± E.P.M. Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p < 0,05. (*) 
indica diferença significativa vs. Controle Veículo, (&) vs. Controle Espironolactona. 
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5.5. Efeito do tratamento com espironolactona na expressão de componentes do 

inflamassoma em artérias mesentéricas de camundongos controle e db/db. 

 

Para avaliar se no diabetes ocorre ativação do inflamassoma, a expressão de caspase-1 e 

IL-1β foi determinada por ensaios de western blotting em artérias mesentéricas dos grupos 

controle e diabético. A expressão da caspase-1 foi significativamente maior no grupo diabético 

quando comparado ao controle (Controle: 1,00±0,13 vs. db/db: 3,02±0,39; p<0,05). O 

tratamento com espironolactona não alterou significativamente a expressão da caspase-1 nestes 

grupos (Controle veículo: 1,00±0,13; controle espiro: 0,87±0,19; db/db veículo: 3,02±0,39; 

db/db espiro: 1,43±0,62; p<0,05) (Figura 7A). Avaliamos também a expressão das formas pro- 

e ativa da citocina IL-1β nas artérias mesentéricas dos grupos tratados com veículo e 

espironolactona. Artérias de animais db/db apresentaram maior expressão da forma ativa da 

citocina IL-1β em relação ao grupo controle (Controle: 0,82±0,14 vs. db/db: 2,25±0,48; 

p<0,05). O tratamento com espironolactona reduziu a expressão de IL-1β em artérias 

mesentéricas de animais diabéticos (db/db veículo: 2,25±0,48 vs. db/db espiro: 0,50±0,21; 

p<0,05) (Figura 7B). 

 

 
Figura 7. Espironolactona reduz a expressão vascular de IL-1β em camundongos db/db. Expressão 
de caspase-1 e de IL-1 β em artérias mesentéricas de resistência de animais controles e diabéticos 
tratados com veículo ou espironolactona. Acima, imagens representativas de western blotting para 
caspase-1 (A) e IL-1β (B) em artérias mesentéricas e, abaixo, os gráficos mostram a razão da expressão 
de pró-caspase-1/caspase-1 e da pró-IL-1β/IL-1β em função da expressao de (β-actina), usada como 
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normalizador. (n= 4-6/grupo). Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica 
diferença significativa vs. Controle Veículo, (#) vs. db/db Veículo. 

 

Os níveis plasmáticos da citocina IL-1β foram determinados no soro dos grupos controle 

e diabético tratados com espironolactona ou veículo (Figura 8). Os valores circulantes da 

citocina IL-1β no grupo diabético veículo não foram estatisticamente maiores quando 

comparados ao grupo controle veículo (Controle: 43,82±9,97 vs. db/db: 80,47±25,29; p>0,05). 

Entretanto, o tratamento com espironolactona reduziu significativamente os níveis de IL-1β no 

soro de animais db/db (db/db veículo: 80,47±25,29 vs. db/db espiro: 11,62±3,18; p<0,05). 

 

 

Figura 8. Níveis plasmáticos da citocina IL-1β no soro de animais controle e diabéticos tratados 
com veículo ou espironolactona. Os gráficos representam os níveis plasmáticos da citocina IL-1β, 
determinados por ELISA, no soro de animais controle e diabético, tratados com veículo ou 
espironolactona. Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (#) indica diferença significativa 
vs. db/db veículo. 

 
A atividade da caspase-1 em macrófagos retirados do peritônio foi avaliada nos diferentes 

grupos experimentais - camundongos controle e diabéticos tratados com veículo ou 

espironolactona - para avaliar o efeito da ativação dos receptores MR em células do sistema 

imune. Quando avaliadas as células totais presente no lavado peritoneal, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos experimentais (Controle veículo: 43,63±9,95; controle 

espiro: 29,64±2,81; db/db veículo: 24,50±6,32; db/db espiro: 33,10±7,18; p>0,05) (Figura 9A). 

Entretanto quando a atividade da caspase-1 foi determinada somente nos macrófagos do lavado 

peritoneal, observamos aumento da atividade da caspase-1 em macrófagos do lavado peritoneal 

em camundongos diabéticos tratados com veículo (Controle: 33,88±2,54 vs. db/db: 51,75±7,43; 



5. RESULTADOS | 55 
 

 

p<0,05) (Figura 9B). O tratamento de camundongos db/db com espironolactona, além de 

atenuar a ativação do inflamassoma nas artérias mesentéricas e diminuir as alterações 

vasculares no modelo de diabetes tipo 2, também reduziu a ativação do inflamassoma em 

macrófagos derivados do peritônio (Controle veículo: 33,88±2,54; controle espiro: 31,11±1,98; 

db/db veículo: 51,75±7,43; db/db espiro: 34,76±3,81; p>0,05). 

Esse conjunto de resultados evidencia que a aldosterona via ativação de MR contribui 

para as alterações glicêmicas, vasculares e inflamatórias observadas nesse modelo de diabetes 

tipo 2. 

 

 
Figura 9. Atividade de caspase-1 em células totais e macrófagos do lavado peritoneal. Os gráficos 
mostram a porcentagem de caspase-1 ativa nas células totais (A) e em macrófagos (B) do lavado 
peritoneal provenientes de animais controle e diabéticos, tratados com veículo ou espironolactona. 
Atividade de caspase-1 foi determinada pelo método de FLYCA-FAM-YVAD. Two-way ANOVA com 
pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. Controle Veículo, (#) vs. db/db 
Veículo. 
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5.6. Efeito agudo do inibidor do receptor NLRP3 na função de artérias mesentéricas de 

resistência dos grupos controle e diabético. 

 

Para determinar a participação dos receptores NLRP3 na reatividade vascular, utilizamos 

o inibidor de NLRP3, MCC950 (Coll et al., 2015). A função vascular dos grupos controle e 

diabético foi avaliada em artérias mesentéricas de resistência incubadas por 1 hora com 

MCC950. Não foram observadas alterações na resposta contrátil máxima a PE entre os grupos 

controle e diabético, em presença de veículo ou MCC950 (Emax: Cont veículo: 153,8±5,3; 

Cont MCC950: 142,5±4,3; db/db veículo: 154,3±9,7; db/db MCC950: 150,2±5,9; p>0,05). 

Entretanto, a presença de MCC950 deslocou para a direita a potência da resposta à PE no grupo 

controle (Figuras 10A e 11A). Em relação ao relaxamento dependente de endotélio induzido 

pela ACh, como já descrito, camundongos db/db apresentaram redução da resposta 

vasodilatadora, em presença de veículo, quando comparados ao grupo controle. O uso do 

inibidor de NLRP3 in vitro atenuou parcialmente o prejuízo da resposta vasodilatadora no grupo 

diabético (Emax: Cont veículo: 91,3±2,3; Cont MCC950: 95,9±2,5; db/db veículo: 44,1±3,2; 

db/db MCC950: 71,9±4,5; p<0,05) (Figuras 10B e 11B). A Tabela 3 mostra os efeitos da 

incubação com MCC950 nos valores pD2 da contração induzida por PE e na resposta 

vasodilatadora da ACh em artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético.  

 

Figura 10. Curvas concentração-efeito para PE e ACh em artérias mesentéricas de resistência de 
animais controle e diabéticos incubadas com veículo ou MCC950. O gráfico representa curvas 
concentração-efeito para fenilefrina (PE) (A) e acetilcolina (ACh) (B) em artérias mesentéricas de 
resistência de camundongos controle e diabéticos incubadas por 1 hora com veículo ou MCC950 (10-6 
M). Os resultados são apresentados como média ± EPM, (n=3-10). Two-way ANOVA com pós-teste 
Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. Controle veículo, (#) vs. db/db veículo. 
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Figura 11. Valores de Emáx para contração induzida por fenilefrina e relaxamento induzido por 
acetilcolina dos grupos controle e diabético em artérias incubadas com veículo ou MCC950. A 
figura mostra os valores de Emax da PE (A) e ACh (B) em artérias mesentéricas de resistência dos 
grupos controle e diabético incubadas por 1 hora com veículo ou MCC950. Os dados representam a 
média ± E.P.M. dos valores de contração máxima. (n=3-10 por grupo). Two-way ANOVA com pós-
teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. Controle veículo, (#) vs. db/db veículo. 

 

 

Tabela 3. Valores de pD2 para contração induzida por fenilefrina e relaxamento induzido por 
acetilcolina em artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético incubadas com veículo ou 
MCC950 por 1 hora. 

 Controle Diabético 

 pD2 PE pD2 ACh pD2 PE pD2 ACh 

Veículo 6,6 ± 0,08 7,3 ± 0,07 6,7 ± 0,15 6,7 ± 0,19* 

 n=6 n=10 n=6 n=10 

MCC950 6,1 ± 0,06*# 7,1 ± 0,07 6,7 ± 0,09 7,1 ± 0,18 

 n=6 n=6 n=3 n=4 

Os dados representam a média ± E.P.M. Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica 
diferença significativa vs. Controle veículo, (#) vs. db/db veículo. 
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5.7. Efeito do tratamento com inibidor do receptor NLRP3 sobre a massa corporal e 

glicemia em camundongos dos grupos controle e db/db. 

 

Para determinar o efeito crônico do inibidor do receptor NLRP3 (MCC950) sobre as 

alterações vasculares observadas no diabetes tipo 2, MCC950 foi administrado por 14 dias aos 

camundongos dos grupos controle e diabético e os efeitos do tratamento sobre a massa corporal 

e os níveis glicêmicos foram avaliados. 

Animais diabéticos db/db apresentaram maior massa corporal e maiores níveis glicêmicos 

quando comparados aos seus respectivos controles. Entretanto, o tratamento por duas semanas 

com MCC950 não alterou os valores da massa corporal (g: Cont veículo: 26,1±0,7; Cont 

MCC950: 23,9±1,1; db/db veículo: 51,0±2,3; db/db MCC950: 48,2±0,6; p<0,05) (Figura 12A) 

ou reduziu a glicemia dos camundongos diabéticos (mg/dL: Cont veículo: 178,3±8,1; Cont 

MCC950: 166,3±4,8; db/db veículo: 402,0±36,1; db/db MCC950: 317,8±36,5; p<0,05) (Figura 

12B).  

No teste oral de tolerância à glicose (Figura 12C), a glicemia basal T0 (antes da 

administração oral de glicose) não foi significativamente diferente entre os camundongos 

controle quando comparada à dos camundongos diabéticos. A área sob a curva da concentração 

de glicose sanguínea se mostrou diferente entre os grupos, com aumento significativo nos 

camundongos diabéticos comparados aos camundongos controle (Cont veículo: 325754±19631 

vs. db/db veículo: 566888±71074). Entretanto, o tratamento com MCC950 não reduziu 

significativamente a tolerância à glicose dos animais diabéticos (Cont veículo: 325754±19631; 

Cont MCC950: 297577±36584; db/db veículo: 566888±71074; db/db MCC950: 

590157±28154; p<0,05) (Figura 12D). 
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Figura 12. MCC950 não altera a massa corporal e os valores glicêmicos de camundongos 
diabéticos. Massa corporal (A), glicemia (B) e teste oral de tolerância à glicose (C e D) em 
camundongos controle e db/db tratados com veículo ou MCC950 (10 mg/Kg/dia) por 2 semanas (n=3-
7 animais por grupo). Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença 
significativa vs. Controle veículo, (#) vs. db/db veículo. 
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5.8. Efeito do tratamento com MCC950 na função de artérias mesentéricas de resistência 

dos grupos controle e diabético. 

 

Após o tratamento com o inibidor do receptor NLRP3, MCC950, por 14 dias, as respostas 

contrátil e dilatadora de artérias dos grupos controle e diabético foram avaliadas. A contração 

induzida por PE foi semelhante entre os grupos controle e diabético, e o tratamento com o 

inibidor de NLRP3 não alterou essa resposta em nenhum dos grupos (Emax: Cont veículo: 

137,6±6,6; Cont MCC950: 146,7±6,1; db/db veículo: 133,0±3,5; db/db MCC950: 135,1±5,2; 

p>0,05) (Figuras 13A e 14A). A avaliação da resposta vasodilatadora induzida pela ACh 

evidenciou que o grupo diabético apresenta redução da vasodilatação à ACh, quando 

comparado ao grupo controle. O tratamento com MCC950 reverteu o prejuízo no relaxamento 

dependente de endotélio no grupo diabético (Emax: Cont veículo: 89,4±3,9; Cont MCC950: 

97,9±2,5; db/db veículo: 52,1±4,9; db/db MCC950: 83,5±4,0; p<0,05) (Figuras 13B e 14B). A 

Tabela 4 apresenta o efeito do tratamento por 14 dias com o inibidor do receptor NLRP3 sobre 

os valores de pD2 da contração para PE e do relaxamento induzido por ACh em artérias 

mesentéricas dos grupos controle e diabético.  

 
Figura 13. Curvas concentração-efeito para PE e ACh em artérias mesentéricas de resistência de 
animais controle e diabéticos tratados com veículo ou MCC950. O gráfico representa curvas 
concentração-efeito para fenilefrina (PE) (A) e acetilcolina (ACh) (B) em artérias mesentéricas de 
resistência de camundongos controle e diabéticos tratados com veículo ou MCC950 por 14 dias. Os 
resultados são apresentados como média ± EPM, (n=3-8). Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, 
p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. Controle veículo, (#) vs. db/db veículo. 
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Figura 14. Valores de Emáx para contração induzida por fenilefrina e relaxamento induzido por 
acetilcolina nos grupos controle e diabético tratados com veículo ou MCC950. A figura mostra os 
valores de Emax para PE (A) e ACh (B) em artérias mesentéricas de camundongos dos grupos controle 
e diabético tratados com veículo ou MCC950 por 2 semanas. Os dados representam a média ± E.P.M. 
dos valores de contração máxima. (n=3-8 por grupo). Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, 
p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. Controle Veículo, (#) vs. db/db veículo.  

 

Tabela 4. Valores de pD2 para contração induzida por fenilefrina e relaxamento induzido por 
acetilcolina em artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético tratados com veículo ou MCC950. 

 Controle Diabético 
 pD2 PE pD2 ACh pD2 PE pD2 ACh 

Veículo 6,6 ± 0,12 7,3 ± 0,14 6,6 ± 0,06 6,6 ± 0,26 

 n=5 n=4 n=4 n=5 

MCC950 6,7 ± 0,09 7,5 ± 0,08# 6,5 ± 0,09 7,2 ± 0,14 

 n=3 n=3 n=5 n=5 

Os dados representam a média ± E.P.M. Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (#) 
indica diferença significativa vs. db/db veículo. 
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5.9. Efeito do tratamento com MCC950 sobre os componentes do inflamassoma e níveis 

de aldosterona em camundongos controle e db/db. 

 

Para avaliar se o tratamento com o inibidor do receptor NLRP3 influencia a expressão 

dos componentes do inflamassoma, a expressão de caspase-1 e NLRP3 foi determinada, por 

ensaios de western blotting, em artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético. Houve 

tendência a maior expressão de caspase-1 em artérias de camundongos db/db. Entretanto, a 

expressão não foi significativamente diferente entre os grupos controle e diabético (Cont 

veículo: 1,00±0,38 vs. db/db veículo: 2,04±0,94 p>0,05) (Figura 15A). O tratamento com 

MCC950 não alterou significativamente a expressão da caspase-1 em nenhum dos grupos (Cont 

veículo: 1,00±0,38; Cont MCC950: 0,68±0,10; db/db veículo: 2,04±0,94; db/db MCC950: 

0,93±0,23; p>0,05) (Figura 15A). Avaliamos também a expressão do receptor NLRP3 em 

artérias mesentéricas dos grupos tratados com veículo e MCC950. A expressão de NLRP3 não 

foi diferente entre camundongos controle e db/db. O tratamento com o inibidor de NLRP3 

também não afetou a expressão do receptor nos diferentes grupos (Cont veículo: 1,00±0,02; 

Cont MCC950: 0,97±0,16; db/db veículo: 0,79±0,15; db/db MCC950: 0,60±0,11; p>0,05) 

(Figura 15B).  

 

 

Figura 15. MCC950 não altera a expressão vascular de caspase-1 e NLRP3 em artérias de 
camundongos db/db. Expressão de caspase-1 e do receptor NLRP3 em artérias mesentéricas de 
resistência de animais controles e db/db tratados com veículo ou MCC950. Acima, imagens 
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representativas de western blotting para caspase-1 (A) e NLRP3 (B) em artérias mesentéricas e, abaixo, 
os gráficos mostram a razão da expressão de pró-caspase-1/caspase-1 e de NLRP3, em função da 
expressao de GAPDH, usado como normalizador. (n = 4-6/grupo). Two-way ANOVA com Bonferroni 
pós-teste, p>0,05. 

 

A expressão dos componentes do inflamassoma também foi avaliada no lavado peritoneal 

nos diferentes grupos experimentais, camundongos controle e diabéticos tratados com veículo 

ou MCC950. Não foi observado aumento da expressão da caspase-1 (Cont veículo: 1,00±0,19; 

Cont MCC950: 1,21±0,52; db/db veículo: 1,01±0,34; db/db MCC950: 1,02±0,25; p>0,05) 

(Figura 16A) e de IL-1β (Cont veículo: 0,87±0,36; Cont MCC950: 0,87±0,39; db/db veículo: 

0,95±0,22; db/db MCC950: 1,36±0,41; p>0,05) (Figura 16B) nas células do lavado peritoneal 

de camundongos diabéticos tratados com veículo quando comparados a seu respectivo controle. 

O tratamento com inibidor de NLRP3 não influenciou a expressão dos componentes do 

inflamassoma no lavado peritoneal de camundongos controle ou db/db.  

 

 

Figura 16. Tratamento com o inibidor do receptor NLRP3 não altera a expressão de caspase-1 e 
IL-1β no lavado peritoneal de camundongos controle e db/db. Expressão de caspase-1 e da citocina 
IL-1β no lavado peritoneal de animais controles e db/db tratados com veículo ou MCC950. Acima, 
imagens representativas de western blotting para caspase-1 (A) e IL-1β (B) em artérias mesentéricas e, 
abaixo, os gráficos mostram a razão da expressão de pró-caspase-1/caspase-1 e de pró- IL-1β/IL-1β, em 
função da expressão de GAPDH, usado como normalizador (n = 4-6/grupo). Two-way ANOVA com 
Bonferroni pós-teste, p>0,05. 
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Avaliamos então se o tratamento com MCC950 altera os níveis plasmáticos de 

aldosterona e de IL-1β nos grupos controle e diabético. Animais diabéticos também 

apresentaram níveis elevados de IL-1β em relação ao grupo controle. O tratamento com o 

inibidor de NLRP3 reduziu os níveis dessa citocina no grupo diabético (Cont veículo: 2,0±2,1; 

Cont MCC950: 0,0±0,1; db/db veículo: 318,2±97,6; db/db MCC950: 37,5±28,8; p<0,05) 

(Figura 17A). Animais diabéticos apresentaram maiores níveis plasmáticos de aldosterona 

quando comparados aos animais controle (Cont veículo: 222,0±29,3 vs. db/db veículo: 

552,7±85,4; p<0,05). O uso de MCC950 não alterou os níveis plasmáticos de aldosterona no 

grupo diabético (Cont veículo: 222,0±29,3; Cont MCC950: 183,7±80,9; db/db veículo: 

552,7±85,4; db/db MCC950: 434,2±73,8; p<0,05) (Figura 17B). 

 

 

Figura 17. MCC950 diminui os níveis plasmáticos da citocina IL-1β, mas não altera os níveis de 
aldosterona em camundongos db/db. Níveis plasmáticos da citocina IL-1β (A) e de aldosterona (B) 
em camundongos controle e db/db tratados com veículo ou MCC950 por 2 semanas (n=3-7 animais por  
grupo). Two-way ANOVA com pós-teste de Bonferroni, p<0.05 (*) indica diferença significativa vs. 
controle veículo; # vs. db/db veículo. 
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5.10. Correlação entre os níveis plasmáticos de aldosterona, citocina IL-1β e glicemia nos 

grupos controle e diabético tratados com veículo e MCC950. 

 

Para avaliar a relação entre aldosterona, diabetes e ativação do inflamassoma, foi 

determinada a correlação entre os níveis plasmáticos de aldosterona, citocina IL-1β e 

glicêmicos em camundongos controle e db/db tratados com veículo ou MCC950. Foi observada 

correlação positiva entre os níveis plasmáticos de aldosterona e os valores glicêmicos nos 

animais avaliados (r=0,7672 e p=0,0003, Figura 18A). Os níveis de glicemia não se 

correlacionaram estatisticamente com os valores plasmáticos de IL-1β (r=0,4548 e p=0,0666, 

Figura 18B). Também foi identificada correlação positiva entre os níveis plasmáticos de 

aldosterona e da citocina IL-1β (r=0,5168 e p=0,0337, Figura 18C). Esse conjunto de resultados 

evidencia que o aumento de aldosterona apresenta correlação com os níveis glicêmicos e de 

citocina IL-1β. 

 
Figura 18. Correlação entre os níveis de aldosterona, IL-1β e glicemia em camundongos controle 
e db/db tratados com veículo ou MCC950. A figura mostra a correlação entre os níveis de aldosterona 
e glicemia (A), IL-1β e glicemia (B) e aldosterona e IL-1β (C) no soro de camundongos controle e 
diabético tratados com veículo e MCC950 por 2 semanas. Cada ponto representa valores individuais. 
Correlação de Pearson. 
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5.11. Participação de receptores MR e NLRP3 na geração de espécies reativas de oxigênio 

em artérias de camundongos controle e db/db e em artérias estimuladas com aldosterona.  

 

Artérias mesentéricas de camundongos db/db apresentaram aumento na geração do 

radical livre ânion superóxido, quando comparadas aos seus respectivos controles (Cont 

veículo: 0,87±0,21 vs. db/db veículo: 1,90±0,28 p<0,05). A incubação aguda com o inibidor do 

receptor NLRP3 reverteu esse aumento na geração de ânion superóxido em artérias 

mesentéricas de resistência (Cont veículo: 0,87±0,21; Cont MCC950: 0,52±0,18; db/db 

veículo: 1,90±0,28; db/db MCC950: 0,41±0,10; p<0,05) (Figura 19A). Não houve aumento 

significativo na geração do radical livre ânion superóxido em aortas de camundongos db/db 

incubadas com veículo ou MCC950 (Cont veículo: 1,00±0,18; Cont MCC950: 2,31±0,63; 

db/db veículo: 1,34±0,49; db/db MCC950: 0,66±0,24; p>0,05) (Figura 19B). 

 

 

Figura 19. MCC950 abole a geração de espécies reativas de oxigênio em artérias mesentéricas de 
camundongos db/db. A geração de ERO foi avaliada com lucigenina após 1 h de incubação com 
MCC950 (inibidor de NLRP3) ou veículo em artérias mesentéricas (A) e aorta (B) de camundongos 
controle e db/db (n= 3-5 por grupo). Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica 
diferença significativa vs. Controle veículo, (#) vs. db/db veículo. URL: unidades relativas. 

 

Artérias mesentéricas de camundongos controle foram estimuladas com aldosterona na 

presença de veículo, antagonista do receptor MR e do inibidor do receptor NLRP3 para avaliar 

a produção de ERO. Aldosterona não aumentou significativamente a geração do radical livre 

ânion superóxido, quando comparados ao veículo. Entretanto, a incubação prévia com o 

inibidor do receptor NLRP3 reduziu a geração de ERO quando comparada àquela em artérias 

incubadas somente com aldosterona (Veículo: 1,00±0,04; Aldo: 1,37±0,20; Espiro+Aldo: 

0,83±0,18; MCC950+Aldo: 0,59±0,13; IL-1β: 1,96±0,01; p<0,05) (Figura 20). 
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Figura 20. MCC950 reduz a geração de espécies reativas de oxigênio em artérias mesentéricas 
estimuladas com aldosterona. Os efeitos na geração de ERO foram avaliados por lucigenina após 
estimulação com aldosterona (Aldo-10-7 30 min), em artérias mesentéricas incubadas, por 1 h, com 
espironolactona (10-6 M) ou MCC950 (inibidor de NLRP3, 10-6 M) e IL-1β (10 ng/mL- como controle 
positivo do inflamassoma) (n= 3-5 por grupo). One-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. 
(#) indica diferença significativa vs. aldosterona. URL: unidades relativas. 
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5.12. Níveis plasmáticos de aldosterona, IL-1β e glicemia e correlação entre estas variáveis 

em voluntários saudáveis e pacientes com diabetes tipo 2. 

 

Para determinar possível correlação entre aldosterona e ativação do inflamassoma em 

humanos, os níveis plasmáticos de aldosterona e da citocina IL-1β foram avaliados em 

voluntários saudáveis e em pacientes com diabetes tipo 2. Não foram observadas diferenças 

significativas entre os níveis de IL-1β (Controle: 92,1±15,5 vs. DM2: 127,0±23,6 p>0,05) 

(Figura 21A) e de aldosterona (Controle: 35,1±3,3 vs. DM2: 42,3±8,5 p>0,05) (Figura 21B) 

entre os grupos controle e diabético. Entretanto, quando os pacientes diabéticos foram divididos 

de acordo com os níveis de aldosterona: <50pg/mL ou >50pg/mL (Controle: 35,1±3,3; 

DM2<50: 28,7±4,0; DM2>50: 78,7±15,9; p<0,05) (Figura 22A), pacientes com níveis de 

aldosterona >50pg/mL apresentam maiores níveis de citocina IL-1β (Controle: 92,1±15,5; 

DM2<50: 81,3±21,2; DM2>50: 170,6±29,9; p>0,05) (Figura 22B) e de glicemia (Controle: 

92,9±5,4; DM2<50: 144,5±13,6; DM2>50: 185,9±52,2; p<0,05) (Figura 22C). As informações 

dos pacientes com diabetes tipo 2 e dos voluntários saudáveis estão apresentadas na Tabela 5. 

 

 

Figura 21. Níveis plasmáticos de IL-1β e aldosterona em voluntários saudáveis e pacientes com 
diabetes tipo 2. Os gráficos representam os níveis plasmáticos da citocina IL-1β (A) e de aldosterona 
(B), determinados por ELISA, em voluntários saudáveis e pacientes com diabetes tipo 2. Os dados 
representam média ± E.P.M (n=3-11 por grupo). Teste-t, p>0,05. DM2: pacientes com diabetes tipo 2.  
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Figura 22. Valores de aldosterona, IL-1β e glicemia em pacientes com níveis variáveis de 
aldosterona. Pacientes com diabetes tipo 2 foram divididos de acordo com seus níveis plasmáticos de 
aldosterona (A). Níveis plasmáticos de citocina IL-1β (B) e glicemia (C) nos grupos controle 
(voluntários saudáveis) e pacientes com diabetes tipo 2. Os dados representam a média ± E.P.M (n=3-9 
por grupo). One-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença significativa vs. 
controle (voluntários saudáveis), (#) vs. Pacientes com níveis de aldosterona <50 pg/mL. DM2: 
pacientes com diabetes tipo 2, <50: pacientes com níveis plasmáticos de aldosterona menores que 50 
pg/mL, >50: pacientes com níveis plasmáticos de aldosterona maiores que 50 pg/mL. 

 

Para avaliar a relação entre aldosterona, diabetes e ativação do inflamassoma foi 

determinada correlação entre os níveis plasmáticos de aldosterona, da citocina IL-1β e 

glicêmicos em voluntários saudáveis (controle) e pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 2. 

Não foram observadas correlação entre os entre os níveis plasmáticos de aldosterona e da 

citocina IL-1β (r=0,4106 e p=0,2386, Figura 23A), ou entre os níveis plasmáticos de 

aldosterona e os valores glicêmicos (r=0,1658 e p=0,5547, Figura 23B). Os níveis de glicemia 

também não se correlacionaram estatisticamente com os valores plasmáticos de IL-1β 

(r=0,1933 e p=0,5690, Figura 23C). 

 



5. RESULTADOS | 70 
 

 

 
Figura 23. Correlação entre os níveis de aldosterona, IL-1β e glicemia em relação aos 
voluntários saudáveis e pacientes com diabetes tipo 2. A figura mostra a correlação entre os 
níveis de aldosterona e IL-1β (A), de aldosterona e glicemia (B) e IL-1β e glicemia (C) nos 
grupos controle (voluntários saudáveis) e pacientes com diabetes tipo 2. Os dados representam 
a média ± E.P.M (n=3-9 por grupo). Correlação de Pearson, p>0,05. DM2: pacientes com 
diabetes tipo 2, <50: pacientes com níveis plasmáticos de aldosterona menores que 50 pg/mL, 
>50: pacientes com níveis plasmáticos de aldosterona maiores que 50 pg/mL. 
 

 

Tabela 5. Informações dos voluntários saudáveis e pacientes com diagnótsico de diabetes tipo 2. 

Os dados representam a média ± E.P.M.  
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 Voluntários Saudáveis Pacientes com diabetes tipo 2 

Idade (Anos) 41,2 ± 2,4 (n=6) 60 ± 2,1 (n=10) 

HbAC (%) - 9,1 ± 0,6 

Sexo masculino/feminino 2/4 4/6 
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5.13. Expressão dos componentes do inflamassoma em voluntários saudáveis e pacientes 

com diabetes tipo mellitus tipo 2. 

 

A expressão da caspase-1 e IL-1β foi avaliada no plasma de voluntários saudáveis e em 

pacientes com diabetes tipo 2. A expressão da pro-caspase-1 foi significativamente maior em 

pacientes com diabetes tipo 2 com níveis de aldosterona >50 pg/mL quando comparado a 

voluntários saudáveis (Controle: 0,74±0,23; DM2<50: 1,01±0,27; DM2>50: 2,16±0,21; 

p<0,05) (Figura 24A). A expressão da caspase-1 não foi estatisticamente diferente entre os 

grupos controle e diabético (Controle: 0,78±0,11; DM2<50: 1,06±0,14; DM2>50: 1,04±0,43; 

p>0,05) (Figura 24B). 

 

 

Figura 24. Expressão de caspase-1 no plasma de voluntários saudáveis e pacientes com diabetes 
tipo 2. No topo, imagens representativas do western blot para caspase-1. Na parte inferior, os gráficos 
mostram a razão de pro-caspase-1 (A) e de caspase-1 (B) em função do ponceau, usado como 
normalizador (n= 3-8/grupo). One-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença 
significativa vs. controle (voluntários saudáveis). DM2: pacientes com diabetes tipo 2, <50: pacientes 
com níveis plasmáticos de aldosterona menores que 50 pg/mL, >50: pacientes com níveis plasmáticos 
de aldosterona maiores que 50 pg/mL. 

 

A expressão da pro-IL-1β foi significativamente maior em pacientes com diabetes tipo 2 

com níveis de aldosterona >50 pg/mL quando comparado a voluntários saudáveis e pacientes 

com níveis menores que 50 pg/mL (Controle: 0,76±0,09; DM2<50: 1,01±0,11; DM2>50: 

1,61±0,20; p<0,05) (Figura 25A). A expressão de IL-1β foi maior entre os pacientes com 
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diabetes com níveis >50 pg/mL em relação ao grupo controle (Controle: 0,28±0,08; DM2<50: 

0,72±0,14; DM2>50: 1,04±0,12; p<0,05) (Figura 25B). 

 
Figura 25. Expressão de IL-1β no plasma de voluntários saudáveis e pacientes com diabetes tipo 
2. No topo, imagens representativas do western blot para IL-1β/pró-IL-1β. Na parte inferior, os gráficos 
mostram a razão de pró-IL-1β (A) e da citocina IL-1β (B) em função do ponceau, usado como 
normalizador (n= 3-8/grupo). One-way ANOVA com pós-teste Bonferroni, p<0,05. (*) indica diferença 
significativa vs. controle (voluntários saudáveis), (#) vs. Pacientes com níveis de aldosterona <50 pg/mL. 
DM2: pacientes com diabetes tipo 2, <50: pacientes com níveis plasmáticos de aldosterona menores que 
50 pg/mL, >50: pacientes com níveis plasmáticos de aldosterona maiores que 50 pg/mL. 

 

Esse conjunto de resultados reforça fortemente a associação entre os aumentos dos níveis 

de aldosterona e ativação do inflamassoma no diabetes e indica que NLRP3/inflamassoma pode 

desempenhar papel crucial nas anormalidades vasculares induzida pela aldosterona no diabetes. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Diferentes estudos evidenciam relação entre diabetes, disfunção vascular e aldosterona. 

A aldosterona é um importante hormônio que modula não somente o equilíbrio 

hidroeletrolítico, como também tem importante papel pró-inflamatório, pró-fibrótico e pró-

oxidativo no sistema cardiovascular, contribuindo para as principais alterações vasculares e 

inflamatórias observadas no diabetes. Nosso conjunto de resultados sugere que a aldosterona, 

via receptores mineralocorticoides e ativação do inflamassoma NLRP3, contribui para a 

disfunção vascular no DM2. 

Considerando avaliar a contribuição da aldosterona para as alterações vasculares no DM2, 

utilizamos camundongos db/db, linhagem de camundongos com alterações fenotípicas 

semelhantes as observadas em pacientes com DM2. Camundongos db/db apresentam níveis 

plasmáticos de aldosterona aumentados, bem como alterações vasculares funcionais e 

estruturais mediadas por aldosterona (Briones et al., 2012; Silva, Bruder-Nascimento, et al., 

2015; Silva, Cau, et al., 2015). 

O presente estudo demonstra que a expressão de componentes da imunidade inata 

relacionados à ativação do inflamassoma, caspase-1 e citocina IL-1β, estão aumentados em 

artérias mesentéricas de camundongos diabéticos e no plasma de pacientes com DM2. A 

aldosterona contribui para esse aumento, uma vez que o antagonismo de receptores MR reduz 

a expressão de caspase-1 e citocina IL-1β nas artérias de camundongos db/db e melhora a 

função vascular. Nosso estudo também apresenta evidências que o receptor NLRP3 e os 

componentes do inflamassoma contribuem para a disfunção vascular induzida pela aldosterona 

no DM2. 

Inicialmente, demonstramos que a aldosterona aumenta a expressão dos componentes do 

inflamassoma tanto em células de músculo liso vascular como em macrófagos. A aldosterona 

aumentou a atividade da caspase-1 em macrófagos, mas não em CMLV. Considerando que 

macrófagos são células do sistema imune especializadas em gerar resposta frente a sinais de 

injúria, é compreensível que a resposta à aldosterona tenha sido mais pronunciada nesse tipo 

celular. Entretanto, diferentes trabalhos, tanto in vitro como in vivo, demonstram que 

aldosterona estimula a produção de citocinas, quimiocinas e aumento de mediadores 

inflamatórios por células da vasculatura. Nesse sentido, observamos aumento significativo da 

citocina IL-1β em CMLV estimuladas com aldosterona, em presença de LPS, importante 

ativador do sistema imune. 
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Ao longo dos anos, foram demonstrados diferentes mecanismos pelos quais a aldosterona 

via MR contribui para alterações vasculares em doenças cardiovasculares e metabólicas, e como 

o uso dos principais antagonistas MR, como espironolactona e eplerenona, são benéficos para 

reduzir complicações associadas a essas doenças. Entre os principais mecanismos pelos quais 

a aldosterona, via ativação de MR, induz disfunção vascular podemos citar aumento da geração 

de ERO, aumento da fosforilação de MAP quinases como ERK1/2, desacoplamento e/ou 

redução da fosforilação da enzima eNOS, principal enzima produtora de oxido nítrico (Callera 

et al., 2005; Guo et al., 2006; Guo et al., 2008; Ferreira, N. S. et al., 2015; Silva, Bruder-

Nascimento, et al., 2015; Silva, Cau, et al., 2015). 

Corroborando dados da literatura, demonstramos que o tratamento com espironolactona 

por 6 semanas melhora a função vascular em animais diabéticos. Silva e colaboradores (Silva, 

Bruder-Nascimento, et al., 2015) também encontraram melhora significativa da resposta 

vasodilatadora dependente de endotélio em artérias mesentéricas de camundongos db/db 

tratados com espironolactona. Entre os mecanismos relacionados à reversão da disfunção 

vascular podemos citar redução da produção de ERO, aumento de proteínas antioxidantes, 

como superóxido dismutase (SOD) e catalase, e aumento da subunidade β da guanilato ciclase 

solúvel, enzima alvo do óxido nítrico que induz geração de monofosfato de guanosina cíclico 

(GMPc) e que ativa mecanismos relacionados ao relaxamento vascular (Brown, 2008; 2013).  

No presente estudo, o tratamento com antagonista MR foi realizado adicionando-se 

espironolactona na ração dos animais. O tratamento modificou parâmetros vasculares de modo 

semelhante ao produzido pelo tratamento com antagonista MR administrado por gavagem 

(Silva, Bruder-Nascimento, et al., 2015; Silva, Cau, et al., 2015). Estes resultados permitem 

inferir que a administração de espironolactona na ração é eficaz, desde que sejam realizados 

ajustes da dose, e possivelmente é a melhor alternativa a ser adotada, uma vez que a 

espironolactona é de difícil diluição. De importância central, o tratamento farmacológico de 

pacientes com antagonistas MR, realizado por via oral, também é efetivo na melhora de 

parâmetros cardiovasculares (Pitt et al., 1999; Pitt et al., 2003). 

Embora o tratamento com espironolactona não tenha alterado o relaxamento vascular a 

ACh no grupo controle, i.e. não foram observadas diferenças no relaxamento vascular a ACh 

entre os grupos controle veículo e controle tratado com espironolactona, o antagonista MR 

diminuiu a potência da fenilefrina para contração vascular nos animais controle e diabéticos 

quando comparados aos seus respectivos grupos tratados com veículo. Essa redução na potência 

pode estar relacionada a modulação que a aldosterona exerce, via receptor MR, em proteínas 

contráteis. Neste sentido, Ferreira e colaboradores demonstraram que aldosterona aumentou a 
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atividade da proteína ERK1/2 em artérias mesentéricas de camundongos db/db (Ferreira, N. S. 

et al., 2015). 

Nossos achados são consistentes com estudos que descreveram a influência da 

aldosterona na hiperglicemia e no comprometimento da sinalização da insulina (Hitomi et al., 

2007; Lastra-Lastra et al., 2009; Luther e Brown, 2011; Sherajee et al., 2012). De fato, o 

tratamento com espironolactona reduziu os níveis glicêmicos e melhorou a função vascular dos 

camundongos db/db. Entre os principais mecanismos pelos quais a aldosterona induz 

resistência à insulina, está a produção de espécies reativas de oxigênio (Lastra et al., 2008; 

Luther et al., 2012). A ativação de MR contribui pelo menos em parte para os efeitos da 

aldosterona na resistência à insulina, uma vez que o uso do antagonista MR espironolactona, 

além de reduzir a geração de ERO, aumenta a captação de glicose muscular induzida pela 

insulina (Lastra et al., 2008). Em adipócitos, o uso de eplerenona melhora a sensibilidade à 

insulina, reduz inflamação e o estresse oxidativo (Hirata et al., 2009). Além disso, a aldosterona 

induz degradação do substrato do receptor de insulina (Hitomi et al., 2007; Sherajee et al., 

2012). 

Apesar de vários estudos demonstrarem melhora na função vascular e no perfil glicêmico, 

não podemos descartar uma interdependência entre esses resultados, ou seja, que a melhora na 

função vascular pode representar efeito secundário à redução dos níveis de glicemia. 

A contribuição da aldosterona para processos inflamatórios está relacionada à ativação de 

MR em células do sistema imune. Animais com deleção de MR em macrófagos são protegidos 

da fibrose cardíaca e aumento da pressão arterial induzidos pelo tratamento com DOCA-sal por 

8 semanas. Além disso, a deficiência de MR em macrófagos promove efeitos semelhantes aos 

produzidos por antagonistas de MR, protegendo contra a hipertrofia cardíaca, fibrose e dano 

vascular causados por L-NAME e angiotensina II (Rickard et al., 2009). Além disso, a deleção 

de MR reduz o fenótipo pró-inflamatório de macrófagos, diminui os níveis de TNF-α e de 

fatores relacionados ao processo fibrótico, em parte por mecanismos independentes de 

aldosterona (Usher et al., 2010).  

A fim de avaliar a relação entre a imunidade inata e o receptor mineralocorticoide no 

DM2, avaliamos os efeitos do tratamento com espironolactona sobre a expressão dos 

componentes do inflamassoma. Em nosso estudo, demonstramos que os animais diabéticos 

exibem aumento da expressão vascular de caspase-1 e IL-1β, bem como aumento da atividade 

da caspase-1 em macrófagos do lavado peritoneal, quando comparados ao grupo controle. O 

tratamento com espironolactona é eficiente em reduzir a expressão vascular dos componentes 

do inflamassoma e a atividade da caspase-1. Além disso, camundongos db/db apresentam 
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aumento dos níveis plasmáticos da citocina IL-1β, umas das principais citocinas pró-

inflamatórias, quando comparados a animais controle. O tratamento com espironolactona por 6 

semanas reduz os níveis plasmáticos dessa citocina.  

O conjunto dessas evidências mostra a contribuição da aldosterona para a ativação do 

inflamassoma NLRP3 via ativação de MR. Considerando que o tratamento com 

espironolactona melhora a função vascular e reduz a expressão dos principais componentes 

associados à ativação da plataforma inflamassoma, podemos inferir que existe relação, 

possivelmente mediada pela aldosterona, entre os receptores NLRP3 e MR. 

Dados recentes do nosso laboratório mostraram a participação do receptor NLRP3 nas 

alterações vasculares funcionais, estruturais e de perfil inflamatório induzidas pela aldosterona. 

Demonstramos que o receptor NLRP3 em células do sistema imune contribui para o prejuízo 

do relaxamento dependente de endotélio, aumento da resposta vascular contrátil, expressão de 

moléculas inflamatórias e adesão de macrófagos ao endotélio de aortas (Bruder-Nascimento et 

al., 2016). Esses achados relacionam-se aos resultados obtidos no presente estudo, em que o 

uso do antagonista de receptores mineralocorticoides e do receptor NLRP3 melhora aspectos 

funcionais e parâmetros relacionados à ativação do inflamassoma em artérias de animais 

diabéticos que exibem aumento de aldosterona plasmática. 

Com a finalidade de avaliar a contribuição direta do receptor NLRP3 para a disfunção 

vascular no diabetes, utilizamos um inibidor específico para esse receptor, MCC950 (Coll et 

al., 2015). Os efeitos do MCC950 foram avaliados sobre a função vascular, níveis glicêmicos 

e marcadores inflamatórios no diabetes. O uso do inibidor do receptor NLRP3 in vitro melhorou 

parcialmente a disfunção vascular no grupo diabético. Entretanto, o tratamento in vivo com o 

antagonista do receptor NLRP3 melhorou o relaxamento dependente de endotélio e reduziu os 

níveis plasmáticos de IL-1β, além de ter promovido tendência em diminuir a expressão dos 

componentes do inflamassoma, evidenciando que esse receptor está relacionado às alterações 

vasculares no diabetes. 

O trabalho de Coll e colaboradores mostra os principais efeitos de MCC950, inibidor do 

receptor NLRP3. A molécula de MCC950 não bloqueia o efluxo de K+, o fluxo de Ca2+, ou a 

interação NLRP3–ASC. Essa molécula é eficiente em reduzir os níveis de IL-1β e IL-6, sem 

alterar os níveis de TNF-α, em resposta a diferentes estímulos e em doenças associadas à 

ativação do receptor NLRP3 como, por exemplo, encefalomielite experimental autoimmune e 

síndrome CAPSs Muckle–Wells, relacionada a uma mutação por ganho de função no receptor 

NLRP3. Dessa forma, foi sugerido que o receptor NLRP3, ou algum componente intimamente 

ligado à ativação de NLRP3, representa o alvo molecular do MCC950. Este estudo sugeriu 
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ainda que MCC950 poderia afetar algum evento crucial para a ativação de NLRP3, incluindo 

modificações pós-traducionais (Coll et al., 2015). 

A melhora na função vascular de camundongos diabéticos corrobora achados da literatura 

relacionando componentes do inflamassoma e aldosterona à lesões do sistema cardiovascular 

(Doi et al., 2014; Bruder-Nascimento et al., 2016; Krishnan et al., 2016; Ling et al., 2016). 

Esses estudos demonstraram que a ausência do receptor NLRP3, da proteína adaptadora ASC, 

da proteína caspase-1 e/ou do receptor de IL-1β, via final da cascata de sinalização, previne o 

aumento da pressão arterial em modelos animais de hipertensão induzida por aldosterona, ou 

pelo seu análogo desoxicorticosterona, bem como reduz a expressão de marcadores e 

mediadores inflamatórios tanto na vasculatura, como nos rins e no coração. Adicionalmente, os 

tratamentos com inibidor do receptor NLRP3, com antagonista do receptor de IL-1β e, mesmo 

com imunossupressores, também são capazes de melhorar o quadro hipertensivo e reduzir a 

expressão de marcadores inflamatórios. Entre os mediadores cuja expressão é reduzida pelo 

tratamento com MCC950 estão TNF-α, OPN e IL-17A (Krishnan et al., 2016). O tratamento 

com o imunossupressor mizoribina reduz a expressão renal de MCP-1, TNF-α, IFN-γ e IL-1β, 

bem como expressão renal de caspase-1 e do receptor NLRP3, e promove ainda redução do 

infiltrado de linfócitos T e de macrófagos nos rins de animais tratados com aldosterona (Doi et 

al., 2014). Entretanto, há estudo demonstrando que o antagonista do receptor de IL-1, anakinra, 

não altera o infiltrado inflamatório, apesar de diminuir parcialmente a expressão de alguns dos 

mediadores inflamatórios renais como MCP-1 e CCL5 (Ling et al., 2016). 

Considerando que o receptor NLRP3 já foi associado à indução da obesidade e resistência 

à insulina (Stienstra et al., 2011; Vandanmagsar et al., 2011), avaliamos quais seriam os efeitos 

do tratamento com o inibidor de NLRP3 sobre os valores glicêmicos e a tolerância à glicose em 

camundongos db/db. Nossos estudos mostraram queda significativa na glicemia somente na 

primeira semana de tratamento. A curva de tolerância à glicose também não foi diferente entre 

os grupos de camundongos diabéticos tratado com o inibidor de NLRP3 e veículo. Assim, o 

tratamento com MCC950 em nosso estudo não melhorou os níveis glicêmicos, nem a tolerância 

à glicose, em camundongos db/db. 

Entretanto, estudo de Zhai e colaboradores demonstrou que o tratamento de camundongos 

db/db, por 8 semanas, com o inibidor do inflamassoma NLRP3 reduz os níveis glicêmicos e 

melhora a sensibilidade à insulina. A diferença entre os nossos achados e os do grupo de Zhai 

et al. pode ser decorrente do tempo de tratamento, uma vez que usamos o inibidor por somente 

2 semanas, enquanto no estudo de Zhai o tratamento foi realizado por 8 semanas, tendo sido 

observada queda na glicemia somente na última semana (Zhai et al., 2018). Apesar de não 
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observarmos diminuição nos níveis glicêmicos, a melhora no relaxamento vascular foi evidente 

em camundongos db/db. O grupo de Zhai et al. também observou redução dos comportamentos 

de ansiedade e depressão, bem como melhora da função cognitiva e redução da expressão dos 

componentes do inflamassoma no hipocampo. 

Os níveis plasmáticos de aldosterona, elevados em humanos e modelos experimentais 

com diabetes, contribuem para o aumento de marcadores inflamatórios como TNF-α, MCP-1, 

TGF-β e IL-1β (Guo et al., 2005; Guo et al., 2006). Além disso, a aldosterona estimula fatores 

de transcrição pró-inflamatórios, como o NF-kB, que induz produção de moléculas de adesão, 

quimiocinas e citocinas, tais como pró-IL-1β e pró-IL-18, que são convertidas nas suas formas 

maduras após a ativação do inflamassoma. Nossos resultados mostraram aumento nos níveis 

plasmáticos de aldosterona em camundongos db/db quando comparados ao grupo controle. 

Entretanto, o tratamento com MCC950 não reduziu os valores sanguíneos desse hormônio, 

indicando que o inibidor de NLRP3 não promove seus efeitos por interferir com os níveis de 

aldosterona. 

A IL-1β madura, produto final da ativação do inflamassoma, influencia diretamente a 

função vascular. A incubação de anéis aórticos de ratos espontaneamente hipertensos propensos 

a acidentes vasculares cerebrais (stroke-prone spontaneously hypertensive rats, SHRSP) 

durante 1 hora com IL-1β aumenta significativamente a contratilidade arterial através da 

ativação de vias de sinalização da COX e Src-quinase (Dorrance, 2007). Além disso, a 

disfunção vascular em modelo experimental de diabetes tipo 1 está relacionada ao receptor de 

IL-1R, uma vez que o tratamento com anakinra (antagonista do receptor de IL-1) reduz a 

disfunção endotelial, o estresse oxidativo vascular e a inflamação (Vallejo et al., 2014). Assim, 

em situações em que o processo inflamatório já está instalado, a ativação do inflamassoma 

parece contribuir ainda mais para as alterações vasculares.  

A expressão dos componentes do inflamassoma também foi avaliada em artérias 

mesentéricas e no lavado peritoneal total de camundongos tratados com MCC950. Apesar do 

aumento evidente, mas não estatisticamente significativo, da caspase-1 em artérias 

mesentéricas de camundongos db/db, o tratamento com MCC950 mostrou tendência em reduzir 

essa expressão. Em relação a expressão do receptor NLRP3, não foi observada diferença entre 

artérias dos grupos controle e diabético tratados com veículo ou MCC950. A expressão de 

caspase-1 e da citocina IL-1β não foi diferente entre células do lavado peritoneal de 

camundongos controle e db/db e o tratamento com o inibidor de NLRP3 também não 

influenciou a expressão de caspase-1 e IL-1β. Comparando com grupo de resultados iniciais é 

clara que a expressão de caspase-1 tem tendência a ser maior no grupo diabético.  



6. DISCUSSÃO | 80 
 

 

Em relação às células do lavado peritoneal, a atividade da caspase-1 foi maior em 

camundongos db/db, mas esse efeito é observado em macrófagos no primeiro grupo de 

experimentos. Nos experimentos em animais tratados com o inibidor do NLRP3, não foram 

observadas diferenças na atividade de caspase-1 entre os grupos controle e diabético tratados 

com veículo. Entretanto, deve-se se levar em consideração que a análise foi realizada em células 

totais do lavado peritoneal e não somente em macrófagos. Isto pode ter influenciado o resultado, 

uma vez que no lavado peritoneal podem ser encontrados diferentes tipos celulares como 

macrófagos, linfócitos B e T (Ray e Dittel, 2010). A maioria dos macrófagos presentes no 

lavado peritoneal encontra-se no estado naive, ou seja, inativo. Camundongos diabéticos 

apresentam maior número de células totais no lavado peritoneal comparados ao controle. Em 

consequência disso, apresentam maior quantidade de macrófagos total. Quando os macrófagos 

são subdivididos de acordo com a classificação M1 e M2, o número de macrófagos M1 e M2 

também é maior em camundongos db/db comparados ao grupo controle (dados não 

demonstrados). Considerando que foi feito o ajuste da atividade pelo número total de células, a 

presença de mais macrófagos ativados no peritônio de camundongos db/db pode ter contribuído 

para o aumento da atividade da caspase-1. 

A ativação de macrófagos em camundongos db/db prejudica a cicatrização de feridas, 

aumenta os marcadores de inflamassoma e reduz a expressão de inibidores de inflamassoma 

endógeno, como PI-9 e caspase-12. Além disso, o transplante de células derivadas da medula 

óssea de camundongos nocaute para NLRP3 ou caspase-1 para camundongos db/db melhora a 

cicatrização de feridas e a participação de macrófagos no processo de cicatrização (Mirza et al., 

2014). A contribuição dos receptores da imunidade inata em células da medula óssea também 

é evidenciada na disfunção vascular induzida pela aldosterona. Animais quiméricos, ou seja, 

que apresentam o receptor NLRP3 em todo organismo, exceto na medula óssea, são 

resistentes/refratários à disfunção vascular e à resposta inflamatória induzidas pela aldosterona 

(Bruder-Nascimento et al., 2016). Além disso, a ausência do receptor NLRP3 em outros tecidos 

que não o sistema imune também é capaz de prevenir os efeitos deletérios induzidos pela 

aldosterona (Ferreira, Bruder-Nascimento et al. – dados não publicados). Esses fatos revelam 

que receptores NLRP3, tanto no sistema imune como sistema vascular, contribuem para 

alterações vasculares induzidas pela aldosterona. A ativação de componentes do sistema imune 

inato na vasculatura e células imunes em animais diabéticos observada no presente estudo 

confirma participação do sistema imunológico em doenças cardiovasculares e metabólicas. 

Um dos principais mecanismos que contribui para ativação do inflamassoma NLRP3, 

como segundo sinal, é a geração de ERO. Dessa maneira, avaliamos qual o efeito do inibidor 
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do receptor NLRP3 sobre o estresse oxidativo. Artérias mesentéricas de camundongos db/db 

apresentam maior produção de ERO quando comparadas a artérias de animais controle. O 

tratamento por 1 h com MCC950 reduz a produção de ânion superóxido em artérias 

mesentéricas, mas não em aorta, de camundongos diabéticos. A contribuição das ERO para o 

dano vascular no diabetes, assim como a participação da aldosterona nesse processo, é bem 

documentada (Callera et al., 2005; Briet e Schiffrin, 2012; Bruder-Nascimento et al., 2014; 

Silva, Bruder-Nascimento, et al., 2015). Artérias mesentéricas apresentam diferenças 

estruturais e funcionais em relação à aorta e deve-se considerar que a maioria das alterações 

observadas nesse estudo foram registradas em artérias mesentéricas, o que poderia, em parte, 

justificar os resultados discrepantes observados nas aortas. 

Kadoya e colaboradores demonstraram que a aldosterona induz lesão renal e aumento da 

produção de ERO derivadas da mitocôndria, além de aumento da atividade de caspase-1 e da 

citocina IL-18 em linhagem celular de macrófagos. Esses efeitos são em parte mediados por 

MR, uma vez que o uso de eplerenona reduz a geração de ERO mitocondrial e a atividade da 

caspase (Kadoya et al., 2015). Em macrófagos derivados da medula óssea também é 

demonstrado aumento do estresse oxidativo e da atividade de caspase-1, o que não é observado 

em animais nocautes para NLRP3 (Bruder-Nascimento et al., 2016). 

Esse conjunto de resultados em animais tratados com MCC950 mostra claramente a 

participação do receptor NLRP3 na disfunção vascular em camundongos db/db e revela 

mecanismos que poderiam estar envolvidos como, por exemplo, o aumento da produção da 

citocina pró-inflamatória IL-1β e maior geração de espécies reativas de oxigênio. Os resultados 

sugerem, ainda, que o receptor NLRP3 não altera os níveis glicêmicos ou os valores plasmáticos 

de aldosterona. 

No intuito de tornar nossa pesquisa translacional e associar os resultados com o que se 

observa no diabetes mellitus tipo 2 em humanos, para o aprimoramento das informações acerca 

dessa doença, nós avaliamos a possível correlação entre aldosterona e ativação do inflamassoma 

em pacientes diabéticos. Os níveis plasmáticos de aldosterona e da citocina IL-1β foram 

avaliados em voluntários saudáveis e em pacientes com diabetes tipo 2. Pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2 apresentam valores de glicemia maiores que os observados em voluntários 

saudáveis. Ao avaliarmos os níveis plasmáticos de aldosterona e da citocina IL-1β não 

encontramos diferenças significativas entre os pacientes com diabetes tipo 2 e voluntários 

saudáveis. Entretanto, após subdivisão dos pacientes diabéticos de acordo com os níveis de 

aldosterona, observamos que pacientes com maiores níveis de aldosterona apresentam maiores 

níveis de glicemia e de IL-1β. 
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Não observamos diferença significativa entre os níveis plasmáticos de aldosterona e de 

IL-1β entre voluntários saudáveis e pacientes com diabetes. Após subdivisão dos pacientes com 

diabetes de acordo com os níveis de aldosterona, pacientes com maiores níveis de aldosterona 

apresentaram maiores níveis glicêmicos e de citocina pró-inflamatória. Nossos resultados não 

reproduziram dados da literatura demonstrando que pacientes com DM1 (Hollenberg et al., 

2004) e DM2 (Price et al., 1999) apresentam maiores níveis plasmáticos de aldosterona. 

Pacientes com adenomas produtores de aldosterona e submetidos a adrenalectomia 

apresentam aumento na secreção de insulina após a cirurgia, indicando que o excesso de 

aldosterona inibe a secreção de insulina (Catena et al., 2006; Tsurutani et al., 2017), 

evidenciando, assim, a associação entre diabetes mellitus e aldosterona. Em pacientes com 

hipertensão arterial, foi demonstrada relação direta entre aldosterona, resistência à insulina e 

hiperinsulinemia (Colussi et al., 2007). Correlação positiva entre os níveis de aldosterona e 

resistência à insulina também foi observada em pacientes com insuficiência cardíaca, o que 

poderia contribuir para a manutenção de maiores níveis da pressão arterial e para o aumento de 

complicações vasculares nestes pacientes (Freel et al., 2009). Os níveis de aldosterona 

correlacionam-se positivamente com expressão de moléculas inflamatórias como ICAM-1, 

proteína inibidora tecidual da metaloproteinase-1, marcador sérico de degradação do colágeno, 

e marcador de estresse oxidativo 8-iso-PGF2a em pacientes com insuficiência cardíaca (Kotlyar 

et al., 2006), reforçando associação do aumento dos níveis plasmáticos de aldosterona com 

estresse oxidativo, inflamação e remodelamento. 

Em nosso estudo não conseguimos detectar correlação significativa entre os níveis de 

aldosterona, glicemia e IL-1β. Entretanto, algumas limitações podem ter afetado esse resultado. 

Entre elas, podemos citar o número amostral, a variação entre o estágio de progressão da 

doença, além de parâmetros importantes a serem considerados como idade, massa corporal, 

índice de massa corporal, sexo, cor da pele, níveis de renina, presença de lesão renal e 

principalmente os diferentes tratamentos farmacológicos a quais os pacientes estavam 

submetidos para o tratamento do diabetes mellitus e outras comorbidades. 

Pacientes recém diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2 apresentam maior expressão 

dos componentes do inflamassoma NLRP3, ASC e maiores níveis de IL-1β, IL-18, IL-6 e MCP-

1 em macrófagos derivados de monócitos quando comparados a voluntários saudáveis. Após 2 

meses de tratamento com metformina, há redução da expressão de IL-1β, induzida por 

ativadores do inflamassoma, em macrófagos (Lee et al, 2013). Ensaios clínicos utilizando 

anakinra, antagonista do receptor para IL-1β, produto final da ativação do inflamassoma, em 

pacientes com diabetes mellitus tipo 2, durante treze semanas, demonstraram redução dos níveis 
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glicêmicos, melhora na função secretora das células beta e redução de marcadores 

inflamatórios, como proteína C reativa e IL-6 (Larsen et al., 2007). 

O tratamento com anakinra não aumentou significativamente a incidência de doença 

infecciosa, não induziu quadros de hipoglicemia ou efeitos adversos graves, sendo 

considerando um importante alvo terapêutico para tratamento do diabetes mellitus tipo 2. 

Levando em consideração os efeitos benéficos associados ao uso de antagonista de receptores 

mineralocorticoides em pacientes e animais diabéticos e ao uso do inibidor do receptor NLRP3 

em camundongos com diabetes mellitus tipo 2, demonstrados nesse trabalho, é possível 

considerar que esses seriam importantes alvos terapêuticos no tratamento do diabetes mellitus. 

O conjunto de evidências acima confirma que o diabetes é uma importante doença 

associada à ativação do inflamassoma e que a aldosterona é um importante ativador de NLRP3, 

levando à disfunção vascular e alterações cardiovasculares e renais. A nossa hipótese foi 

confirmada uma vez que demonstramos que, de forma direta, a aldosterona leva à ativação do 

inflamassoma e contribui para as alterações inflamatórias e vasculares no DM2. O uso de 

espironolactona, antagonista MR, e de MCC950, inibidor do receptor NLRP3, melhora a função 

vascular de camundongos db/db, reduz a expressão de IL-1β e diminuí a expressão e a ativação 

de caspase-1 e IL-1β vascular. O uso de MCC950 ainda é eficaz em inibir a produção de ERO, 

o que poderia contribuir para a melhora da função vascular. Além disso, demonstramos 

correlação entre os níveis de IL-1β, aldosterona e glicose em animais diabéticos. Pacientes com 

diabéticos mellitus tipo 2 com maiores níveis plasmáticos de aldosterona também apresentam 

maiores níveis glicêmicos e maior expressão de marcadores inflamatórios. 

Em conclusão, nosso estudo mostra que a aldosterona induz disfunção vascular no 

diabetes tipo 2 através da ativação do receptor MR e do inflamassoma NLRP3, o que aumenta 

os processos de sinalização associados à inflamação e à disfunção vascular. Os resultados 

contribuem para a compreensão dos mecanismos da imunidade inata na disfunção vascular 

associada à patologia do diabetes, os quais podem ser especialmente importantes em condições 

associadas ao aumento dos níveis de aldosterona, como obesidade, síndrome metabólica e 

hipertensão arterial. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O conjunto de resultados deste estudo indica que os receptores mineralocorticoides e 

NLRP3 contribuem para a disfunção vascular e para a ativação de mediadores inflamatórios no 

modelo experimental de diabetes tipo 2 e pacientes com diabetes mellitus tipo 2. A aldosterona 

estimula a ativação do inflamassoma, podendo amplificar um sinal primário em células de 

músculo liso vascular. Em macrófagos, células do sistema imune que contribuem para 

processos inflamatórios na vasculatura de animais diabéticos, o estímulo com aldosterona é 

capaz de aumentar a atividade de caspase-1. Adicionalmente, evidencia que o receptor NLRP3 

pode influenciar as alterações vasculares, o processo inflamatório e estresse oxidativo em 

animais diabéticos. 

Em conclusão, nosso estudo mostra que a aldosterona induz disfunção vascular no 

diabetes mellitus tipo 2 através da ativação de MR e do inflamassoma NLRP3, o que aumenta 

os processos de sinalização associados à inflamação, estresse oxidativo e disfunção vascular. 

Isso abre perspectivas promissoras para a compreensão dos mecanismos da imunidade inata na 

disfunção vascular associada à patologia do diabetes e pode ser especialmente importante em 

condições associadas ao aumento dos níveis de aldosterona, como obesidade, síndrome 

metabólica, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. 

 

Figura 26. Esquema geral relacionando a disfunção vascular às ações da aldosterona mediadas 
por MR e NLRP3 no diabetes mellitus tipo 2. Aldosterona aumenta a produção de mediadores 
inflamatórios, aumenta os níveis de IL-1β e a geração de ERO que contribuem para a disfunção vascular 
e inflamação no diabetes. O uso de espironolactona, antagonista mineralocorticoide, e de MCC950, 
inibidor do receptor NLRP3, atenua a disfunção vascular induzida pela aldosterona. 
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ABSTRACT 

Aldosterone activates the molecular platform inflammasome in cells of the immune system, an 

event that contributes to vascular dysfunction induced by the mineralocorticoid hormone. 

Aldosterone excess aggravates endothelial dysfunction in diabetes by promoting insulin 

resistance, fibrosis, oxidative stress and inflammation. However, it is not known whether 

activation of the inflammasome contributes to aldosterone-induced vascular dysfunction in 

diabetic conditions. In the present study we tested the hypothesis that aldosterone induces 

vascular dysfunction in type 2 diabetes via activation of mineralocorticoid receptors (MR) and 

assembly of the NLRP3 inflammasome. To determine whether aldosterone activates the 

NLRP3 inflammasome in type 2 diabetes and whether NLRP3 activation contributes to 

diabetes-associated vascular dysfunction, mesenteric arteries from control mice (db/m) and 

mice with type 2 diabetes (db/db) treated with vehicle, spironolactone (MR antagonist) or the 

NLRP3 antagonist MCC950 were used. Db/db mice exhibited increased vascular 

expression/activation of caspase-1 and IL-1β, increased plasma IL-1β levels, active caspase-1-

positive macrophages in the peritoneal lavage as well as reduced acetylcholine (ACh) 

vasodilation, compared to control db/m mice. Treatment of db/db mice with spironolactone and 

MCC950 reduced vascular caspase-1 expression, decreased plasma IL-1β levels and partly 

restored ACh responses. Spironolactone treatment also reduced the number of active caspase-

1-positive-macrophages in db/db mice. Experiments with C57BL/6 mice (wild type, WT), 

NLRP3 knockout mice (NLRP3-/-) and chimeric mice (WT mice  NLRP3-/- mice) infused 

with vehicle or aldosterone showed that NLRP3 in vascular cells are key to aldosterone-induced 

vascular dysfunction and expression of inflammatory markers. These data clearly indicate that 

activation of both MR and NLRP3 in the vasculature contributes to diabetes-associated vascular 

dysfunction and a pro-inflammatory profile.  

 

Key words: Type 2 diabetes, aldosterone, mineralocorticoid receptor, inflammasome, NLRP3. 



9. ANEXOS | 101 
 

 

INTRODUCTION 

Diabetes mellitus (DM) is one of the most common chronic diseases worldwide and it is 

estimated that 592 million people will be affected by diabetes in 2035 (I.D.F., 2013). Many 

components, such as hyperglycemia, insulin resistance, reactive oxygen species (ROS) and 

inflammation are involved in the pathogenesis and vascular complications associated with DM.  

Aldosterone is a mineralocorticoid hormone that plays a crucial role in the regulation of 

hydroelectrolytic balance (Davies e Struthers, 2002; Davies et al., 2005; Swaminathan et al., 

2008). However, the excess of aldosterone induces vascular dysfunction, oxidative stress and 

inflammation, contributing to the pathophysiology of cardiovascular diseases in diabetic 

patients and in experimental animal models of diabetes (Schiffrin, 2006; Briet e Schiffrin, 

2012). Increased levels of aldosterone represent a cardiovascular risk not only in diabetes, but 

also in cardiovascular diseases, including stroke, coronary artery disease and congestive heart 

failure. The cardiovascular effects of aldosterone are mediated by genomic and non-genomic 

mechanisms via activation of mineralocorticoid receptors (MR) (Mcfarlane e Sowers, 2003) 

and G protein-coupled estrogen receptors (GPER) (Ferreira, Nathanne Santos et al., 2015). 

Accordingly, MR antagonists, such as eplerenone and spironolactone, reduce the risk of 

morbidity and mortality in patients with severe heart failure, ameliorate nephropathy through 

anti-inflammatory mechanisms in type 2 diabetes, and reverse hypertension- and diabetes-

associated vascular dysfunction (Ferreira, Nathanne Santos et al., 2015; Silva, Bruder-

Nascimento, et al., 2015; Silva, Cau, et al., 2015; Bruder-Nascimento et al., 2016). 

Inflammation plays a critical role in initiating vascular dysfunction, fibrosis and 

remodeling in response to aldosterone or MR activation (Brown, 2008). Many studies in the 

last decade have consistently shown that inflammation and activation of the innate and adaptive 

immune system contribute to target-organ injury in cardiovascular and metabolic diseases. 

Aldosterone stimulates the adaptive immune system (Herrada et al., 2010; Kasal et al., 2012; 
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Amador et al., 2014) as well as the innate immune system, increasing the activity of 

proinflammatory transcription factors, the production of adhesion molecules, chemokines and 

pro-inflammatory cytokines (Jaffe e Mendelsohn, 2005).  

We have recently shown that the NLRP3 inflammasome - a member of the Nod-like 

receptors (NLRs) that activates caspase-1 and the proteolytic cleavage of pro-IL-1β and pro-

IL-18 to their active forms IL-1β and IL-18, respectively (Tschopp, 2011) – contributes to 

aldosterone-induced vascular damage (Bruder-Nascimento et al., 2016). Other studies also 

showed that aldosterone excess contributes to fibrosis and induces renal tubular cell injury via 

MR and mitochondrial ROS-mediated NLRP3 activation (Doi et al., 2014; Zhuang et al., 2014). 

However, it is unknown whether aldosterone induces vascular dysfunction and complications 

in diabetes via NLRP3 inflammasome activation. 

Therefore, the present study aimed to determine the contribution of NLRP3 to 

aldosterone-mediated vascular dysfunction in diabetic conditions. More specifically, we 

determined the involvement of mineralocorticoid and NLRP3 receptors in the vascular 

dysfunction in db/db mice, an experimental model of type 2 diabetes. We hypothesized that 

increased levels of aldosterone lead to inflammasome activation, contributing to vascular and 

inflammatory changes in diabetes. Direct evidence that aldosterone activates the inflammasome 

platform was obtained by evaluating the direct effects of aldosterone on cultured vascular 

smooth muscle cells (VSMC) and bone marrow-derived macrophages. Whether aldosterone 

leads to vascular dysfunction by acting in immune cells or vascular cells was determined in 

mesenteric arteries of chimeric mice (WT mice  NLRP3-/- mice) infused with vehicle or 

aldosterone.  

 

RESEARCH DESIGN AND METHODS 

Animals 
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All experimental protocols were performed in accordance with the ARRIVE Guidelines 

(Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) and were approved by The Committee 

for Animal Research of the Ribeirao Preto Medical School - University of Sao Paulo, Ribeirao 

Preto, Brazil (Protocol No. 80/2015).  

Male, 10 to 14 weeks-old, db/db mice, an animal model of type 2 diabetes, and their 

counterpart controls (db/m mice) - purchased from The Jackson Laboratory - Bar Harbor, 

Maine, USA - were used. Male, 8 to 10 weeks-old, C57BL/6 wild-type (WT) and NLRP3 

knockout (NLRP3-/-) mice - from Genentech, San Francisco, CA, USA) - were also used. Mice 

were housed in individually ventilated cages (4 mice per cage – 600 cm2) in a room with 

controlled humidity (50 ± 10 %) and temperature (22 ± 2 °C), and light/dark cycles of 12 hours 

(h). Animals had free access to food (Nuvilab® mice chow pellets, Nuvital, Curitiba, Brazil) 

and potable tap water. 

Control db/m and diabetic db/db mice were treated for 6 weeks with vehicle or the MR 

antagonist spironolactone (50 mg/kg body weight/day, mixed with the food). Body weight and 

food intake were weekly determined. Blood glucose levels were measured with a portable 

glucose meter Accu-Chek Active® (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) at the 

beginning, third week and at the end of the treatment.  

Control and db/db mice were also treated for 2 weeks with vehicle or the NLRP3 

antagonist MCC950 (20 mg/kg/every 2 days, intraperitoneal injections). Body weight and blood 

glucose levels were weekly determined.  

C57BL/6 WT and NLRP3-/- mice were infused with vehicle or aldosterone (600 

μg/kg/day) for 14 days using ALZET osmotic minipumps (Durect, Cupertino, CA), while 

receiving 1% saline in the drinking water (Kasal et al., 2012). At the end of the treatment, blood 

was collected from anaesthetized mice (2% isoflurane vaporized with oxygen). Still under 

anesthesia, animals were killed by cervical dislocation and tissues of interest were collected. 
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Vascular Reactivity 

After euthanasia, mesenteric arteries were rapidly excised and cleaned from fat tissue in 

an ice-cold (4 °C) Krebs–Henseleit-modified solution [(in mM): 130 NaCl, 4.7 KCl, 

14.9 NaHCO3, 1.18 KH2PO4, 1.17 MgSO4⋅7H2O, 5.5 glucose, 1.56 CaCl2⋅2H2O, and 

0.026 EDTA], gassed with 5% CO2 / 95% O2 to maintain a pH of 7.4. Second-order branches 

of mesenteric arteries (≈2 mm in length with internal diameter ≈150–200 μm) were carefully 

dissected and mounted as rings in an isometric Mulvany-Halpern myograph (model 610M; 

Danish Myo Technology – DMT, Copenhagen, Denmark). Changes in force were recorded by 

a PowerLab 8/SP data acquisition system (ADInstruments). Second-order mesenteric arteries 

were adjusted to maintain a passive force of 13.3 kPa and allowed to equilibrate for about 30 

min in Krebs–Henseleit solution. After the stabilization period, arterial integrity was assessed 

first by stimulation of vessels with 120 mmol/L of potassium chloride (KCl). After washing 

and a new stabilization period, endothelial function was assessed by testing the relaxant effect 

of acetylcholine (ACh, 10 μM) on vessels contracted with phenylephrine (PE, 3 μM). 

Mesenteric arteries exhibiting a relaxant response to ACh greater than 90% were considered 

endothelium-intact vessels. All experiments were performed with endothelium-intact vessels. 

 

IL-1β and aldosterone measurement  

IL-1β production was determined in serum of healthy volunteers, patients with type 2 

diabetes and mice of the different experimental groups, using IL-1β ELISA kits (BD 

Biosciences. San Jose, CA). Aldosterone was measured in the serum of healthy volunteers, 

patients with type 2 diabetes and mice of the different experimental groups using aldosterone 

ELISA kits (Abcam, Cambridge, UK). 
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Western blotting 

Expression of NLRP3, caspase-1 and IL-1β was determined in mesenteric arteries and 

VSMC by western blot analysis. After stimulation/treatment protocols were performed, cells 

and tissues were frozen in liquid nitrogen and proteins were extracted, separated (40 μg) by 

electrophoresis on 12% polyacrylamide gels and transferred to nitrocellulose membranes. 

Nonspecific binding sites were blocked with 1% bovine serum albumin (BSA) in Tris-buffered 

saline solution with Tween (0.1%) for 1 h at 24 °C. Membranes were incubated overnight at 

4 °C with antibodies (at the indicated dilutions), as follows: anti-NLRP3 (1:500, R&D Systems, 

MAB7578), anti-caspase-1 (1:1000, Imgenex, NB100-56565F), anti-IL-1β (1:500, Santa Cruz 

Biotechnology, sc-7884), anti-GAPDH (1:10000 Sigma, G9545-100UL) and anti-β-actin 

(1:3000, Cell Signaling, 4967L). After incubation with secondary antibodies, signals were 

revealed by chemiluminescence, visualized by autoradiography and quantified 

densitometrically. Results were normalized to GAPDH or β-actin expression and expressed as 

units relative to the control. 

 

Vascular Smooth Muscle Cells Culture  

Male C57BL/6 mice were euthanized and VSMC from the mesenteric bed were isolated 

and characterized as previously described (Chignalia et al., 2012). Briefly, arteries were cleaned 

of adipose and connective tissues. VSMC were dissociated by digestion of arteriolar arcades 

with an enzymatic solution, consisting of (in mg/ml) 2 collagenase, 0.12 elastase, 0.36 soybean 

trypsin inhibitor, and 2 type I BSA in Ham's F-12 culture medium. Cells were incubated for 45 

min at 37°C and then filtered through a 100-μm nylon mesh. The cell suspension was 

centrifuged at 2,000 g and suspended in Dulbecco's modified Eagle's medium (Gibco, Carlsbad, 

CA), supplemented with 10% bovine serum, 2x10−3 mol/l glutamine, 2x10−2 mol/l HEPES (pH 

7.4), and antibiotics. VSMC were identified by determination of α-actin expression by 
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fluorescence microscopy, and the absence of endothelial cells was confirmed by assessment of 

von Willebrand factor by real-time polymerase chain reaction (PCR; data not shown). 

Subconfluent cell cultures were rendered quiescent by serum deprivation for 24 h before 

experimentation. Low-passage cells (passages 4–7) from at least four different primary cultures 

were used in our experiments. VSCM were stimulated with either lipopolysaccharide (LPS) for 

4 h, aldosterone (aldo) for 4 h or LPS 4 h plus aldo 4 h. LPS plus nigericin was used as a positive 

control. 

 

Cultured bone marrow-derived macrophages 

Mice were euthanized and bone marrow cells were collected from the lower leg bones 

using a 26G syringe and 3 mL of Roswell Park Memorial Institute medium (RPMI 1640). Red 

blood cells were lysed and the remaining cells were cultured in 10 mL L929 medium (RPMI 

supplemented with 10% FBS and 20% of L929 supernatant). On the third day, 10 mL of L929 

medium were added to the cultures. On the seventh day, plates were washed with PBS to 

remove debris and dead cells, and adherent cells were removed using a cell scraper. Bone 

marrow–derived macrophages (BMDM) were stimulated with either LPS for 4 h, aldo for 4 h 

or LPS 4 h plus aldo 4 h. LPS plus nigericin was used as a positive control. 

 

Caspase-1 activity by Flow Cytometry Analysis 

Cultured bone marrow-derived macrophages were used. Cells were stained for 1 h using 

the FAM-FLICA caspase-1 assay (FAM-YVAD-FMK) kit (Immunochemistry Technologies, 

Bloomington, MN, USA) according to the manufacturer’s instructions. Samples were acquired 

on a FACS Calibur (BD Biosciences, San Jose, CA) and data were analyzed with the FlowJo 

software (Tree Star, Ashland, OR, USA). 
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Bone marrow transplantation 

To determine whether NLRP3/inflammasome in the vasculature contributes to aldo-

induced vascular injury, wild type (WT) and NLRP3 knockout mice (NLRP3-/-) bone marrow 

transplantation was performed. Transplanted mice were later infused with aldosterone (600 

ug/Kg/day for 14 days). Bone marrow transplantation (BMT) was performed according to a 

standard protocol previously described (26, 27). Adult (8-weeks old) WT and NLRP3 mice 

received 9 Gy total body irradiation 1 dose by 1 h to minimize gastrointestinal toxicity. Whole 

bone marrow cells were collected by flushing the femur from the WT donor mice with PBS. 

Recipient mice were intravenously (through the tail vein) injected with bone marrow cells. 

Using this protocol, three groups of bone marrow chimeric mice were produced as follows: 

WTWT, WTWT+aldo and WTNLRP3-/-+aldo. Aldosterone infusion was performed 6-

8 weeks after bone marrow transplantation. 

 

Aldosterone, Hyperglycemia and IL-1β in patients with type 2 Diabetes  

To analyze whether increased aldosterone levels are correlated with NLRP3 

inflammasome activation in human diabetes, blood samples were taken from 10 patients 

diagnosed with type 2 diabetes, selected in the Diabetes Outpatient Clinic of the University 

Hospital of Ribeirao Preto Medical School, to determine plasma levels of IL-1β and 

aldosterone. All patients gave written informed consent to participate and the protocol was 

approved by the Ethics Committee on Human Research of the University Hospital of Ribeirao 

Preto Medical School, University of Sao Paulo (080/2015). 

Type 2 diabetes patients, from both sexes, 30 to 60 years-old, body mass index (BMI) 

between 20 and 40 kg/m2 and fasting glycaemia between 120 and 270 mg/dL were included in 

the study. Age-matched healthy volunteers were used as controls. 
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Reference values are shown in Table I in the Data Supplement. Plasma IL-1β and 

aldosterone levels were measured by ELISA.  

 

Drugs 

Phenylephrine, acetylcholine, aldosterone, spironolactone, lipopolysaccharide (L4130), 

nigericin (N7143), MCC950 (CP-456773 sodium salt) were purchased from Sigma Chemical 

Co (St. Louis, MO, USA). 

 

Data analysis and statistical procedures 

Contractile responses to PE are expressed as percentage of 120 mM KCl-induced 

response. No significant difference was found in 120 mM KCl-induced contractions between 

arteries from control and db/db mice (p > 0.05). Relaxation to ACh is expressed as percentage 

of 3 μM PE-induced contraction. The individual concentration–response curves were fitted by 

non-linear regression analysis. pD2 (defined as the negative logarithm of the EC50 values) and 

maximal response (Emax) were compared by t-tests or ANOVA, when appropriated. The Prism 

software, version 5.0 (GraphPad Software Inc., San. Diego, CA, USA) was used to analyze 

these parameters as well as to fit the sigmoid curves. Data are presented as mean ± SEM. N 

represents the number of animals used. p values less than 0.05 were considered significant. 

 

RESULTS 

Aldosterone activates the NLRP3 inflammasome in vascular smooth muscle cells and 

macrophages. 

To determine whether aldosterone activates the NLRP3 inflammasome in vascular cells 

and macrophages, cultured VSMC and bone marrow-derived macrophages were stimulated 

with aldosterone in the presence of LPS or vehicle, and caspase-1 and IL-1β expression and 
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activity were determined. VSMC stimulated with aldosterone for 4 h did not exhibit increased 

expression of active caspase-1 compared to vehicle-stimulated VSMC (Figure 1A). 

Aldosterone for 4 h in cells that were primed with LPS for 4 h increased the expression of 

mature IL-1β in comparison to vehicle-stimulated VSMC (Figure 1B). In bone marrow-derived 

macrophages, the stimulus with aldosterone for 4 h, in the presence or absence of LPS, 

increased caspase-1 activity in comparison to vehicle-treated cells; although not at the same 

magnitude seen in macrophages stimulated with the positive control, LPS plus Nigericine 

(Figure 1C). 

 

NLRP3 in the vasculature contributes to aldosterone-induced endothelial dysfunction and 

vascular inflammation.  

Considering that we have recently shown that the absence of NLRP3 on bone marrow 

cells prevents vascular dysfunction induced by aldosterone, we determined whether the absence 

of NLRP3 in the vasculature, but not in bone marrow-derived cells, also prevents aldosterone-

induced vascular injury.  

To evaluate the effects of aldosterone-induced NLRP3/inflammasome activation in the 

vasculature, aldosterone was infused in control and NLRP3-/- mice after bone marrow 

transplantation (bone marrow from WT mice was transplanted into NLRP3-/- mice, i.e., 

WTNLRP3-/-). Phenylephrine-induced contractions were increased in mesenteric arteries 

from WTWT mice infused with aldosterone, when compared with WTWT mice infused 

with vehicle. In mice WTNLRP3-/- the absence of NLRP3 in the vasculature partially 

prevented the hypercontractility induced by phenylephrine (Figure 2A). Mesenteric resistance 

arteries from WTWT mice infused with aldosterone exhibited reduced ACh dilation, which 

was abrogated in WTNLRP3-/- mice (Figure 2B), showing that the presence of NLRP3 in 

the vasculature contributes to vascular dysfunction in aldosterone-treated mice. Expression of 
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inflammatory markers, including as tumor-necrosis factor alpha (TNF-α), inducible nitric oxide 

synthase (iNOS), interleukin 6 (IL-6), intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and vascular 

cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), was attenuated in WTNLRP3-/- mice infused with 

aldosterone (Figure 2C-F). Expression of the inflammasome components (NLRP3, ASC, 

NLRC4, caspase-1, IL-1β and IL-18) was not different between the different groups 

(Supplemental Figure SI). These results suggest that NLRP3/inflammasome in the vasculature 

plays a crucial role on aldosterone-induced vascular damage.  

 

Spironolactone treatment reduces vascular dysfunction and inflammasome activation in db/db 

mice.  

The involvement of aldosterone in diabetes complications is associated with activation 

of MR and inflammatory processes (Hollenberg et al., 2004; Guo et al., 2006; Silva, Bruder-

Nascimento, et al., 2015; Silva, Cau, et al., 2015). To determine the contribution of aldosterone/ 

MR on inflammasome activation, db/db mice were treated with spironolactone. Db/db mice 

displayed increased glucose levels and increased body weight compared to control mice. 

Treatment with spironolactone for 6 weeks reduced blood glucose levels in db/db mice (Figure 

3A), but did not alter body weight in control or db/db mice (Figure 3B). Phenylephrine-induced 

contractions were similar in mesenteric arteries from vehicle-treated control and db/db mice. 

Spironolactone treatment decreased PE potency in arteries from both control and db/db mice 

(Figure 3C). Mesenteric resistance arteries from db/db mice exhibited reduced ACh dilation, 

which was prevented/abrogated by spironolactone treatment (Figure 3D). Plasma IL-1β levels 

were increased in db/db mice and treatment with the MR receptor antagonist decreased IL-1β 

levels (Figure 3E). The expression of active caspase-1 and mature IL-1β was increased in 

mesenteric arteries from db/db mice. Spironolactone treatment reduced the activation of 
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caspase-1 (Figure 3G) and mature IL-1β content (Figure 3H) in mesenteric arteries from db/db 

mice.  

Considering the importance of macrophages in inflammatory responses, the potential of 

aldosterone to activate the inflammasome and the effect of MR antagonist treatment on 

macrophages from db/db mice were determined. In the peritoneal lavage, the number of active 

caspase-1-positive macrophages was increased in db/db mice compared to control mice. 

Spironolactone treatment reduced the number of active caspase-1-positive-macrophages in 

db/db mice (Figure 3F), supporting that aldosterone activates NLRP3 inflammasome in 

immune cells of animals with type 2 diabetes.  

These results suggest that aldosterone/MR contributes to vascular damage and 

NLRP3/inflammasome activation in the vasculature and macrophages of db/db mice. 

 

NLRP3 antagonist treatment reduces vascular dysfunction and inflammasome activation 

in mesenteric arteries of db/db mice. 

To determine the direct involvement of NLRP3 in diabetes-associated vascular 

dysfunction, db/db mice were treated for 2 weeks with a NLRP3 antagonist. Treatment with 

MCC950 did not reduce blood glucose levels (Figure 4A and Supplemental Figure II), and did 

not alter body weight in control or db/db mice (Figure 4B). Reduced ACh dilation in mesenteric 

resistance arteries from db/db mice was prevented by treatment with MCC950 (Figure 4D). 

MCC950 did not alter phenylephrine-induced contractions in mesenteric arteries of the 

experimental groups (Figure 4C). Treatment with the NLRP3 antagonist reduced plasma levels 

of IL-1β in db/db mice (Figure 4F). MCC950 also reduced the vascular expression of 

inflammasome components and inflammatory markers in db/db mice. However, MCC950 did 

not reduce aldosterone levels, in comparison to vehicle-treated db/db mice (Figure 4E). 

Treatment with MCC950 did not decrease the expression of inflammasome markers in 
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mesenteric arteries (Figure 5A and 5B) or macrophages in the peritoneal lavage (Figures 5C 

and 5D). The effects of MCC950 on ROS generation in mesenteric of arteries of control and 

db/db were assessed with lucigenin. The NLRP3 inhibitor abolished ROS generation in db/db 

mice (Figure 5E). MCC950 also attenuated aldosterone-induced increased ROS generation in 

mesenteric arteries (Figure 6F). 

 

Plasma levels of aldosterone and IL-1β in Healthy Volunteers and Patients with Type 2 

Diabetes. 

To further investigate a link between aldosterone and diabetes complications, or more 

specifically, in the inflammasome activation, we evaluated whether plasma levels of 

aldosterone are correlated with levels of the cytokine IL-1β in volunteers and patients with type 

2 diabetes. No differences were observed in aldosterone plasma levels between volunteers and 

patients with type 2 diabetes (Figure 6). However, when patients were divided according to 

their aldosterone levels: <50pg/mL or >50pg/mL (Figure 6C), those with levels of aldosterone 

>50pg/mL displayed higher levels of glucose and of the cytokine IL-1β (Figure 6). 

 

DISCUSSION 

Major findings from this study demonstrate an important role for aldosterone in 

inflammasome activation and in diabetes vascular dysfunction. In particular, (1) aldosterone 

induces inflammasome activation in VSMC and macrophages, (2) aldosterone induces vascular 

dysfunction in mesenteric arteries of control animals, which is attenuated in chimeric animals 

that do not express vascular NLRP3 receptors [WTNLRP3-/-+aldo], (3) db/db mice display 

increased levels of aldosterone and spironolactone, a MR antagonist, prevents caspase-1 

activation and IL-1β production in mesenteric arteries, and (4) treatment with NLRP3 
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antagonist reduces vascular activation of NLRP3 inflammasome, decreases vascular ROS 

generation and reverses endothelial dysfunction in db/db mice.  

Plasma aldosterone levels, increased in humans and experimental models with diabetes, 

contribute to increases in inflammatory markers, such as TNF-α, chemotactic protein 

macrophage (MCP-1), transforming growth factor-beta (TGF-β) and IL-1β (Guo et al., 2005; 

Guo et al., 2006). Additionally, aldosterone stimulates proinflammatory transcription factors 

such as nuclear factor kappa B (NF-kB) (30-33). NF-kB induces the production of adhesion 

molecules, chemokines and cytokines (34), pro-IL-1β and pro-IL-18, which are converted to 

their mature forms after activation of the inflammasome. Aldosterone activates the 

inflammasome by stimulating both signals, via transcription of NLRP3 components and 

generation of the second signal, as shown by Bruder et al., 2016. 

The involvement of MR in inflammatory processes is related to the activation of MR in 

cells of the immune system. Accordingly, animals with deletion of MR in macrophages are 

protected from cardiac fibrosis and increased blood pressure induced by treatment with 

deoxycorticosterone and salt (DOCA-salt) for 8 weeks (Rickard et al., 2009). In addition, MR 

deficiency in macrophages mimics the effects of MR antagonists and protects against cardiac 

hypertrophy, fibrosis, and vascular damage caused by L-NAME and angiotensin II (REF). 

Moreover, MR deletion reduces the proinflammatory phenotype of macrophages, decreasing 

levels of TNF-α and factors related to the fibrotic process, in part by aldosterone-independent 

mechanisms (Usher et al., 2010). Here, we demonstrated that db/db animals display increased 

caspase-1 activity in macrophages and spironolactone treatment reduces this activity. 

Doi et al. (2014) reported that the immunosuppressive drug mizoribine reduces blood 

pressure levels and renal inflammasome markers such IL-1β, caspase-1 and NLRP3 in 

DOCA/salt hypertensive rats (Doi et al., 2014). Mice with DOCA/salt-induced hypertension 

exhibit increased renal expression of the inflammasome components, and treatment with a 
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novel inflammasome inhibitor, MCC950, reverses hypertension and inflammatory markers. 

ASC-/- mice submitted to DOCA/salt hypertension also displayed blunted pressor responses 

and did not exhibit increased renal inflammatory markers expression, showing an important 

role of inflammasome components in the development of hypertension and hypertension-

associated renal abnormalities. 

In the vasculature, mature IL-1β, the final product of inflammasome activation, directly 

influences vascular responses. Incubation of aortic rings from stroke-prone spontaneously 

hypertensive rats (SHRSP) for 1 hour with IL-1β significantly increases contractility via 

activation of COX- and Src-kinase-related signaling pathways (Dorrance, 2007). In addition, 

vascular dysfunction in an experimental model of type 1 diabetes is related to IL-1R receptor 

activation, since treatment with anankira (IL-1 receptor antagonist) reduces endothelial 

dysfunction, vascular oxidative stress and inflammation (Vallejo et al., 2014). Thus, in 

situations where an inflammatory process is already installed, the activation of the 

inflammasome seems to further contribute to vascular changes. Activation of components of 

the innate immune system in the vasculature and immune cells of animals with type 2 diabetes, 

as shown in the present study, further confirm a key contribution of the immune system to 

vascular injury in cardiovascular/metabolic diseases. 

Inflammasome activation in macrophages of db/db mice impairs wound healing, 

increases inflammasome markers and reduces expression of endogenous inflammasome 

inhibitors, such as PI-9 and caspase-12. Additionally, transplantation of bone marrow-derived 

cells from NLRP3 or caspase-1 knockout mice to db/db mice improves wound healing, and the 

participation of macrophages in the healing process (Mirza et al., 2014). Our data show that 

inhibition of NLRP3 prevents vascular dysfunction and the expression of inflammatory markers 

in the vasculature of db/db mice, extending our knowledge on the implications of NLRP3 

activation in diabetes. 
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In conclusion, our study shows that aldosterone induces vascular dysfunction in type 2 

diabetes via NLRP3 inflammasome activation, which increases signaling processes associated 

with inflammation and vascular dysfunction. This may be especially important in conditions 

associated with increased aldosterone levels, such as obesity, metabolic syndrome, and arterial 

hypertension.  
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LEGENDS OF FIGURES 

FIGURE 1. Aldosterone activates caspase-1 and increases IL-1β expression in vascular 

smooth muscle cells and macrophages. At the top, representative immunoblotting for (A) pro-

caspase-1, caspase-1 and β-actin and (B) pro-IL-1β, IL-1β and β-actin expression in VSMC 

stimulated with LPS, LPS+NIG, Aldo and LPS+Aldo. The graphs show the ratio of caspase-

1/pro-caspase-1 and IL-1β/pro-IL-1β, which were normalized to β-actin expression. (C) 

Representative images of dot plot and graphs showing the percentage of caspase-1 activity in 

cultured bone marrow-derived macrophages stimulated with LPS+NIG, aldosterone for 4 h or 

LPS+aldo. The graph shows the percentage of caspase-1 activity. The data represent the mean 

± S.E.M (n=3-5 per group). One-way ANOVA with Bonferroni post-test, p < 0.05 * vs. Vehicle, 

# vs. LPS+NIG. Aldo: Aldosterone, LPS: Lipopolysaccharide and NIG: Nigericine. 

 

FIGURE 2. NLRP3 in the vasculature contributes to aldosterone-induced endothelial 

dysfunction and vascular inflammation. Contractile responses to phenylephrine (A) and 

relaxation responses to acetylcholine (B) in mesenteric arteries from WTWT mice treated 

with vehicle, WTWT mice treated with aldosterone (+ Aldo) and WTNLRP3 -/- + Aldo 

(n=5-7 mice per group). mRNA expression of the inflammatory markers TNF-α (C), iNOS (D), 

IL-6 (E), ICAM-1 (F) and VCAM-1 (G), determined by quantitative RT-PCR, in mesenteric 

arteries isolated from WTWT, WTWT + Aldo and WT NLRP3-/- + Aldo mice (n=5 

mice per group). One-way ANOVA with Bonferroni post-test, p < 0.05. * vs. WT WT and # 

vs. WT WT+Aldo. Aldo: Aldosterone. 

 

FIGURE 3. MR activation contributes to increased blood glucose levels, vascular 

dysfunction and inflammasome activation in diabetes. Plasma glucose levels (A), body 

weight (B), contractile responses of mesenteric arteries to phenylephrine (C) and relaxation to 
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acetylcholine (D), plasma levels of the cytokine IL-1β (E) and percentage of caspase-1 activity 

in macrophages of peritoneal lavage (F) in control and db/db mice treated with vehicle or 

spironolactone for 6 weeks. Representative immunoblotting and corresponding graphs 

depicting vascular expression of caspase-1 (G) and IL-1β (H), determined by western blot, in 

mesenteric arteries from vehicle- and spironolactone-treated control and db/db mice. Data 

represent the mean ± S.E.M (n=4-7 mice per group). One-way ANOVA with Bonferroni post-

test, p < 0.05 * vs. control; # vs. db/db vehicle. Spiro: Spironolactone, PE: phenylephrine, Ach: 

acetylcholine.  

 

FIGURE 4. NLRP3 receptor contributes to vascular dysfunction in diabetes. Plasma 

glucose levels (A), body weight (B), contractile responses of mesenteric arteries to 

phenylephrine (C) and relaxation responses to acetylcholine (D). Plasma levels of aldosterone 

(F) and IL-1β (F) and the positive correlation between blood glucose and aldosterone levels (G) 

in control and db/db mice treated with vehicle or MCC950 for 14 days. Data represent the mean 

± S.E.M (n=3-7 mice per group). One-way ANOVA with Bonferroni post-test, p < 0.05 * vs. 

control; # vs. db/db vehicle. MCC950: NLRP3 antagonist, PE: phenylephrine, ACh: 

acetylcholine.  

 

Figure 5. MCC950 abolishes reactive oxygen species (ROS) generation in db/db mice. 

Representative immunoblotting and corresponding graphs showing vascular expression of 

caspase-1 (A) and NLRP3 (B), in mesenteric arteries and expression of caspase-1 (C) and IL-

1β (D) in the peritoneal lavage from vehicle- and MCC950 treated control and db/db mice. 

determined by western blot. The effects on ROS generation were assessed with lucigenin after 

1 h of stimulation in the presence of MCC950 (NLRP3 inhibitor, 1µM) or vehicle of control 

and db/db mice (E). Mesenteric arteries stimulated with aldosterone (30 min) in the presence 
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of spironolactone or MCC950 (1h) (F). RLU, relative light units. Two-way ANOVA with 

Bonferroni post-test .*, p<0,05  vs. control vehicle; #, db/db vehicle.  

 

FIGURE 6. High levels of glucose correlate with aldosterone and IL-1β in patients with 

type 2 Diabetes. Plasma levels of aldosterone (A) and the cytokine IL-1β (B) in Control 

(healthy volunteers) and type 2 diabetes patients. Patients with type 2 diabetes were divided 

according to their aldosterone levels (C), levels of IL-1β (D), and blood glucose (E). The 

correlation between aldosterone and IL-1β in healthy volunteers and in patients with type 2 

diabetes. Data represent the mean ± S.E.M . One-way ANOVA with Bonferroni post-test, p < 

0.05 * vs. Control Patient; # vs. Patients with levels <50pg/mL of aldosterone. 
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SUPPLEMENTAL FIGURES 
 

 
SUPPLEMENTAL FIGURE S1. Expression of inflammasome components in mesenteric 
arteries from wild type mice infused with vehicle or Aldo. Vascular expression of 
inflammasome markers was determined by qPCR. Data represent the mean ± S.E.M (n=4 mice 
per group). T-test, p < 0.05 * vs. WT. Aldo: aldosterone. 
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SUPPLEMENTAL FIGURE SII. Treatment with the NLRP3 antagonist does not alter 
body weight or glucose tolerance in db/db mice. Plasma glucose levels during the days of 
treatment with NLRP3 antagonist (A), Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) (B) Area Under 
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Curve of the Oral Glucose Tolerance Test (C) in control and db/db mice treated with vehicle or 
MCC950 (10 mg/Kg/day) for 2 weeks (n=3-7 mice per group). Data represent the mean ± 
S.E.M. Two-way ANOVA with Bonferroni post-test, p < 0.05 * vs. control; # vs. db/db vehicle. 
MCC950: NLRP3 antagonist. 
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SUPPLEMENTARY TABLE 1. Information of the healthy volunteers. 

 

 Healthy Volunteers 

Age (Years) 41.2±2.3(n=6) 

Gender male/female 2/4 

 

 

SUPPLEMENTARY TABLE 2. Information of the patients diagnosed with type 2 diabetes. 

 

 Patients with type 2 diabetes 

Age (Years) 60±2.1(n=10) 

HbAC (%) 9.1±0.6 

Gender male/female 4/6 
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Original research article

BACKGROUND: Inflammation is a key feature of aldosterone-induced 
vascular damage and dysfunction, but molecular mechanisms by 
which aldosterone triggers inflammation remain unclear. The NLRP3 
inflammasome is a pivotal immune sensor that recognizes endogenous 
danger signals triggering sterile inflammation.

METHODS: We analyzed vascular function and inflammatory profile of wild-
type (WT), NLRP3 knockout (NLRP3−/−), caspase-1 knockout (Casp-1−/−), 
and interleukin-1 receptor knockout (IL-1R−/−) mice treated with vehicle or 
aldosterone (600 µg·kg−1·d−1 for 14 days through osmotic mini-pump) while 
receiving 1% saline to drink.

RESULTS: Here, we show that NLRP3 inflammasome plays a central 
role in aldosterone-induced vascular dysfunction. Long-term infusion of 
aldosterone in mice resulted in elevation of plasma interleukin-1β levels 
and vascular abnormalities. Mice lacking the IL-1R or the inflammasome 
components NLRP3 and caspase-1 were protected from aldosterone-
induced vascular damage. In vitro, aldosterone stimulated NLRP3-
dependent interleukin-1β secretion by bone marrow–derived macrophages 
by activating nuclear factor-κB signaling and reactive oxygen species 
generation. Moreover, chimeric mice reconstituted with NLRP3-deficient 
hematopoietic cells showed that NLRP3 in immune cells mediates 
aldosterone-induced vascular damage. In addition, aldosterone increased 
the expression of NLRP3, active caspase-1, and mature interleukin-1β 
in human peripheral blood mononuclear cells. Hypertensive patients 
with hyperaldosteronism or normal levels of aldosterone exhibited 
increased activity of NLRP3 inflammasome, suggesting that the effect of 
hyperaldosteronism on the inflammasome may be mediated through high 
blood pressure.

CONCLUSIONS: Together, these data demonstrate that NLRP3 
inflammasome, through activation of IL-1R, is critically involved in the 
deleterious vascular effects of aldosterone, placing NLRP3 as a potential 
target for therapeutic interventions in conditions with high aldosterone 
levels.
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a
ldosterone is a steroid hormone synthesized main-
ly by the adrenal glomerulosa in response to vari-
ous stimuli, including angiotensin II and adrenocor-

ticotropic hormone. Classically, aldosterone, through 
activation of mineralocorticoid receptors (MRs), upregu-
lates apical epithelial sodium channels and increases 
sodium reabsorption at the level of the distal nephron.1,2 
However, excessive aldosterone production results in 
vascular damage, dysfunction, and remodeling.1–6

Inflammation is a key feature in the pathogenesis 
of many cardiovascular disorders, including athero-
sclerosis, acute coronary syndromes, stroke, and 
arterial hypertension.4–8 Aldosterone participates in 
the physiopathological processes, including vascular 
injury, and in cardiovascular and metabolic diseases, 
at least in part by causing endothelial dysfunction and 
vasoconstriction, remodeling, oxidative stress, and in-
flammation.1,4,5,7,9,10 However, molecular mechanisms 
by which aldosterone triggers inflammation remain 
unclear.

Members of the Nod-like receptor (NLR) family have 
emerged as important damage innate immune sen-
sors.11,12 NLRP3, one of the most well-characterized 
members of the NLR family, regulates the assembly of 
the inflammasome, a multimeric complex that contains 
active caspase-1, which processes and increases inter-
leukin (IL)-1β and IL-18 secretion. IL-1β is transcription-
ally regulated when damage components are sensed 
by pattern recognition receptors.11–14 NLRP3 inflamma-
some responds to a variety of signals that are indicative 
of damage to the host, including environmental irritants, 
endogenous danger signals, pathogens, and mitochon-
dria-derived reactive oxygen species (ROS).11,15,16 In ad-
dition to infection,11,12 NLRP3 inflammasome contributes 
to target organ damage in type 2 diabetes mellitus17 and 
cardiovascular and renal diseases.18–22

Here, we addressed the molecular mechanisms of 
aldosterone-induced vascular dysfunction. We found 
that the NLRP3 inflammasome is engaged in the vascu-
lar complications provoked by aldosterone. It is worth 
noting that NLRP3 inflammasome in immune cells trig-
gers vascular dysfunction, inflammation, and remodeling 
through activation of the IL-1 receptor. Of importance, 
increased NLRP3 inflammasome activation occurs in 
immune cells of patients with hyperaldosteronism and 
hypertension. NLRP3 inflammasome activation may rep-
resent a major trigger of vascular disease in conditions 
associated with aldosterone excess or high levels of 
blood pressure (BP).

MethODs

animals
Eight- to 10-week-old male C57BL6/J mice (wild-type [WT]) and 
knockout mice for IL-1 receptor (IL-1R−/−), caspase-1 (Casp-

1−/−), and NLRP3 (NLRP3−/−) were infused with vehicle or aldo-
sterone (600 μg/kg per day) for 14 days with ALZET osmotic 
minipumps (Durect, Cupertino, CA) while receiving 1% saline 
in the drinking water.4 Mice were kept in the animal facility 
of the Department of Pharmacology, Ribeirao Preto Medical 
School, University of Sao Paulo, under controlled tempera-
ture (22°C–24°C) and humidity and 12-hour light/dark cycles, 
were fed a standard diet, and were given water ad libitum. 
All experimental procedures were approved by the Ethics 
Committee on Animal Research of the Ribeirao Preto Medical 
School, University of Sao Paulo (protocol 012/2013-1) and are 
in accordance with the Guidelines of the Brazilian College of 
Animal Experimentation.

Bone Marrow transplantation
Bone marrow transplantation was performed according to pre-
vious studies.23,24 Recipient WT mice at 10 weeks of age were 
exposed to 9-Gy total body irradiation. After 1 day, whole bone 
marrow cells collected from the femur of WT or NLRP3−/− donor 
mice were injected intravenously (through the tail vein) into the 
recipient mice. Three groups of bone marrow chimera were 
produced as follows: bone marrow from WT to WT recipient 

clinical Perspective

What is new?

•	 We identify a new mechanism involving the NLRP3 
inflammasome whereby aldosterone, through inter-
leukin-1 receptor, influences vascular function.

•	 Cells from the bone marrow are involved in the 
NLRP3 inflammasome axis underlying aldosterone-
induced vascular dysfunction.

•	 Aldosterone mediates the first and second signals 
necessary for inflammasome activation through 
nuclear factor-κB stimulation and reactive oxygen 
species generation, respectively.

•	 NLRP3 inflammasome activation is increased in 
immune cells from hypertensive patients, including 
those with hyperaldosteronsim.

•	 Our data indicate that the immune system, through 
the NLRP3 inflammasome, has a central role in 
aldosterone- and hypertension-associated vascular 
abnormalities.

What are the clinical implications?

•	 Aldosterone contributes to hypertension, athero-
sclerosis, and cardiometabolic abnormalities by 
inducing endothelial dysfunction, vascular inflamma-
tion, fibrosis, and remodeling.

•	 NLRP3 inflammasome activation in leukocytes is 
key to aldosterone-induced vascular dysfunction 
and is potentially involved in the cardiovascular com-
plications in patients with hyperaldosteronism and 
hypertension.

•	 Our data identify the NLRP3 inflammasome as a 
putative novel therapeutic target in pathologies 
associated with vascular dysfunction, especially in 
those conditions in which aldosterone plays a role.
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mice treated with vehicle (WT→WT), WT to WT mice infused 
with aldosterone (WT→WT+aldosterone), and bone marrow 
from NLRP3−/− to WT recipient mice infused with aldosterone 
(NLRP3−/−→WT+aldosterone). Aldosterone infusion was per-
formed 6 to 8 weeks after bone marrow transplantation. The 
effectiveness of the irradiation procedure was analyzed by sur-
vival in mice that were not submitted to the bone marrow trans-
plantation or treated with antibiotics (Figure I in the online-only 
Data Supplement).

BP Measurement
After 11 days of aldosterone infusion, mice were anesthetized 
with a mixture of isoflurane 2% and O

2
, and the surgical pro-

cedures were carried out in aseptic conditions. The animals 
were placed in the supine position, and a cervical incision was 
made. Polyethylene catheters (Clay-Adams, Northridge, CA) 
were implanted in the left carotid artery for BP measurement. 
Catheters were filled with heparinized saline (100 IU/mL), 
capped, and tunneled subcutaneously to the back of the neck. 
All animals received penicillin and streptomycin (200 IU/g and 
80 μg/g, respectively) and were allowed to recover for 2 days. 
BP measurements were carried out in conscious, unrestrained 
mice in their own cages 3 days after surgery. On the day of the 
experiment, the arterial catheter was connected to a pressure 
transducer (model DPT-100 Deltran, Utah Medical Products, 
Midvale, UT), and the venous catheter was connected to a poly-
ethylene (Clay-Adams) extension. Mice were allowed to rest for 
10 minutes (acclimatization period), and BP was continuously 
recorded for 20 minutes at 4 kHz (data record) with a computer 
equipped with an analog-to-digital interface (PowerLab/4SP, 
ADInstruments, Colorado Springs, CO).

il-1β Measurement
IL-1β concentration in cell culture supernatant, plasma, and 
serum samples was assessed with an IL-1β ELISA kit (BD 
Biosciences).

Vascular structure analysis
Mesenteric resistance arteries were cannulated in a pressure 
myograph (Living System Instrumentation) and incubated in 
calcium-free Krebs solution containing 2 mmol/L EGTA for 
analysis of passive structure, as previously described.25 Cross-
sectional area (CSA) and wall:lumen ratio were analyzed in 
pressurized mesenteric resistance arteries (80 mm Hg).

Vascular reactivity studies
Rings from second-order mesenteric resistance arteries 
were mounted (Danysh MyoTechnology) for isometric tension 
recordings with PowerLab software (AD Instruments). Rings 
were placed under a resting tension of 2 mN in tissue baths 
containing warmed (37°C), aerated (95% O

2
, 5% CO

2
) stan-

dard physiological saline solution (in mmol/L: 130 NaCl, 4.7 
KCl, 1.17 MgSO

4
, 0.03 EDTA, 1.6 CaCl

2
, 14.9 NaHCO

3
, 1.18 

KH
2
PO

4
, and 5.5 glucose). Administration of 10 μmol/L phen-

ylephrine was used to test arterial viability, and the presence 
of intact endothelium was verified by acetylcholine (1 μmol/
L)–induced relaxation in vessels contracted with phenylephrine 
1 μmol/L. Concentration-response curves for phenylephrine, 

acetylcholine, and sodium nitroprusside were performed. In a 
set of experiments, mesenteric resistance arteries from WT 
mice were preincubated for 2 hours with 2.5 ng/mL IL-1β.

real-time Polymerase chain reaction
Total mRNA was extracted from mice mesentery beds (Trizol 
Plus, Invitrogen, Carlsbad, CA), purified with RNeasy spin col-
umns, and eluted from the column in 30 µL diethylpyrocar-
bonate-treated water, and the concentration was established 
with a NanoDrop 1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, 
DE). cDNA was generated by real-time polymerase chain reac-
tion with SuperScript III (Invitrogen) from 400 ng total RNA. 
The gene targets used were vascular cell adhesion protein-1 
(VCAM-1; Mm01320970_m1), intercellular adhesion mole-
cule-1 (ICAM-1; Mm00516023_m1), and GAPDH (4352339E) 
as a housekeeping control. The relative mRNA expressions 
(target gene/GAPDH, housekeeping gene) were calculated by 
ΔΔCt method, and the results were reported as arbitrary units 
expressed relative to control mice.

Vascular inflammatory response: Macrophage 

adhesion
Adapted from our previous work,26 the adhesion assay was per-
formed in a 24-well plate coated with 4% agarose. Aortic rings 
(5 mm) were cleaned and opened longitudinally. The vascular 
segments were positioned with the endothelium side up in the 
solid agarose surface (1 segment per well), fixed with sharp-
pointed pins, and kept in F12 medium at 37°C. Bone marrow–
derived macrophage (BMDM) adherent cells were cultured in 
RPMI supplemented with 30% L929 cell-conditioned medium 
and 20% FBS. For cell fluorescent labeling, macrophages 
(105 cells/mL) were suspended in 1% BSA-supplemented PBS 
containing 1 μmol/l F4/80 (Molecular Probes) and incubated 
for 20 minutes at 37°C. Labeled macrophages were washed 
twice with PBS and suspended in Krebs solution. Fluorescence-
labeled cells (105 cells per well) were then added to the wells 
containing the vascular segments and were allowed to adhere 
for 30 minutes at 37°C in 5% CO

2
. Nonadherent cells were 

removed by gentle washing with prewarmed Krebs solution. 
The number of adherent cells was counted with fluorescence 
microscopy. Four fields were evaluated per segment.

isolation of Mouse Peritoneal cavity cells
Male WT mice were anesthetized with a mixture of isoflurane 
2% and O

2
, and the peritoneal cavity was washed with 5 mL 

PBS containing EDTA (0.01g/mL). The 5-mL lavage was cen-
trifuged at 12 000g for 10 minutes to obtain the cell pellets, 
which contained only leukocytes.27 These pellets were washed 
3 times and frozen at −80oC for future analyses.

BMDM isolation and stimulation
BMDMs from WT and NLRP3−/− mice were cultured in RPMI 
1640 supplemented with 10% FBS, 2 mmol/L L-glutamine, 100 
U/mL penicillin, 100 μg/mL streptomycin, 0.05 mol/L 2-mer-
captoethanol, and macrophage colony-stimulating factor (20 
ng/mL) for 6 days.28

After 7 days, BMDMs were incubated with aldosterone 
(0.1 μmol/L) for 4 to 8 hours and with 500 ng/mL ultrapure 
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lipopolysaccharides (InvivoGen tlrl-peklps) for 6 hours and then 
stimulated with 20 μmol/L nigericin for 40 minutes (Sigma-
Aldrich). The combination of lipopolysaccharides plus nigericin 
is considered a classic stimulus for NLRP3 inflammasome acti-
vation. To analyze whether aldosterone activates the NLRP3 
inflammasome by itself, cells were stimulated with lipopoly-
saccharides (6 hours)+aldosterone (2 hours) and aldosterone 
(6 hours)+nigericin (40 minutes). Gene expression of NLRP3 
(Mm00840904_m1) and IL-1β (Mm00434228_m1) was deter-
mined by real-time polymerase chain reaction. To determine 
the contribution of nuclear factor-κB (NF-κB) to aldosterone-
induced NLRP3 and IL-1β gene expression, aldosterone incu-
bation (4 and 6 hours) was also performed in the presence of 
an NF-κB inhibitor (pyrrolidine dithiocarbamate 100 μmol/L).

Western Blot analysis
Total protein was extracted from peritoneal cavity cells and 
from 5×106 BMDM lysate or 5×106 cultured human leuko-
cytes. The supernatants from cells were also collected. Cells 
were homogenized in 50 mmol/L Tris/HCl (pH 7.4) lysis buf-
fer (containing 1% Nonidet P-40, 0.5% sodium deoxycholate, 
150 mmol/l NaCl, 1 mmol/l EDTA, 0.1% SDS, 2 mmol/l 
sodium orthovanadate [Na

3
VO

4
], 1 mmol/L phenylmethylsul-

fonyl fluoride, 1 μg/mL pepstatin A, 1 μg/mL leupeptin, and 
1 μg/mL aprotinin). Total protein was cleared by centrifuga-
tion at 12 000g for 10 minutes, and the pellet was discarded. 
Proteins (25 μg) were separated by electrophoresis on a poly-
acrylamide gel (12%) and transferred to Immobilon-P polyvi-
nylidene fluoride membranes. Nonspecific binding sites were 
blocked with 5% skim milk or 1% BSA in Tris-buffered saline 
solution with Tween for 1 hour at 24°C. Membranes were then 
incubated with specific antibodies overnight at 4°C. Antibodies 
were as follows: anti-NLRP3 (R&D Systems), anti–caspase-1 
(Imgenex), and anti–IL-1β (Santa Cruz Biotechnology). Antibody 
to β-actin (Sigma) was used as an internal housekeeping con-
trol for animal samples. After incubation with secondary anti-
bodies, the enhanced chemiluminescence luminol reagent (GE 
Healthcare) was used for antibody detection.

nF-κB activation
To analyze whether aldosterone contributes to the priming 
process of NLRP3 inflammasome, we used the NF-κB lucif-
erase–stable RAW264.7 cell line. Cells were stimulated with 
0.1 μmol/L aldosterone for 2 to 6 hours or with 500 ng/mL 
ultrapure lipopolysaccharides used as a positive control. Cells 
were then lysed, and luciferase activity was measured with the 
Luciferase Assay System (Promega), according to the manu-
facturer’s instructions.

Mr cytosolic and nuclear Fractions
To evaluate nuclear accumulation of MRs, BMDMs were stimu-
lated with aldosterone (0.1 μmol/L) for 4 and 6 hours. Nuclear 
protein extracts were obtained with a nuclear extract kit (Active 
Motif), according to the manufacturer’s protocol. Western blot 
was used to measure MR expression (Abcam) in cytosolic and 
nuclear fractions. β-Actin expression (antibody from Sigma) 
was used as an internal housekeeping control. Values were 
obtained by densitometry with ImageJ software (National 
Institutes of Health).

human leukocytes isolation and response 

to aldosterone stimulation
Human leukocytes were obtained from heparinized venous 
blood (10 mL) of healthy subjects and isolated by Percoll gra-
dient, as previously described.8 A total of 5×106 leukocytes 
were seeded per well. After 12 hours, leukocytes were primed 
with 500 ng/mL ultrapure lipopolysaccharides (InvivoGen 
tlrl-peklps) for 6 hours and then stimulated with 20 μmol/L 
nigericin (Sigma-Aldrich) for 40 minutes, which was used as a 
positive control. In the absence of FBS, a total of 5×106 BMDM 
cells were stimulated with aldosterone (0.1 μmol/L) for 6 and 
8 hours.

caspase-1 activity–FaM-Flica assay
BMDMs cells were stained for 1 hour with a FAM-FLICA 
caspase-1 assay (FAM-YVAD-FMK) kit (Immunochemistry 
Technologies, Bloomington, MN) according to the manufac-
turer’s instructions. Active caspase-1 was then measured by 
flow cytometry. Data were acquired on a FACSCanto II flow 
cytometer (BD Biosciences) and analyzed with FlowJo software 
(Tree Star).

Detection of Mitochondrial superoxide
BMDM cells were labeled with MitoSOX Red (5 μmol/L; 
Life Technologies) to detect mitochondrial superoxide. 
Mitochondrial ROS were measured by flow cytometry. The 
data were acquired on a FACSCanto II flow cytometer (BD 
Biosciences) and analyzed with FlowJo software (Tree Star).

Primary hyperaldosteronism in humans
To analyze whether high aldosterone levels also activate NLRP3 
inflammasome in human leukocytes, blood samples were 
taken from patients diagnosed with hyperaldosteronism with 
Percoll gradient methodology. The procedure was approved 
by the Ethics Committee on Human Research of the Ribeirao 
Preto Medical School, University of Sao Paulo.

Hyperaldosteronism was diagnosed by the ratio of aldo-
sterone to renin and confirmed by the saline infusion test. 
Reference values are shown in Table I in the online-only Data 
Supplement. NLRP3 activation components were measured in 
polymorphonuclear cells by Western blot, and IL-1β was mea-
sured in serum by ELISA. Age-matched healthy volunteers were 
used as controls, and samples from hypertensive patients 
were also used.

statistical analysis
For comparisons of multiple groups, 2-way ANOVA followed 
by the Bonferroni posttest was used. The differences in val-
ues obtained for 2 different groups were determined with the 
Student t test. For comparison of IL-1β levels in serum from 
humans, the Welch modified t test for unequal variances was 
used. Contraction to phenylephrine is expressed as percentage 
of KCl-induced response. The relaxation in response to acetyl-
choline and sodium nitroprusside is expressed as a percent-
age of contraction induced by phenylephrine. The individual 
concentration-response curves were fitted by nonlinear regres-
sion analysis. pD

2
 (defined as the negative logarithm of the 

EC
50

 values) and maximal response (Emax) were determined. 
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Figure 1. interleukin (il)-1 receptor (il-1r) is involved in aldosterone (aldo)-induced vascular damage.  

a, Constrictor responses to phenylephrine (Phe) and (B) relaxation response to acetylcholine (ACh) in mesenteric arteries from 
C57BL6/J mice incubated with IL-1β (2.5 ng/mL) for 2 hours (n=5 mice per group). C, IL-1β plasma levels in C57BL6/J mice 
infused with Aldo (WT+Aldo) or vehicle (WT). (D) Phe-induced constriction and (E) relaxation responses to ACh in mesenteric ar-
teries from C57BL6/J and IL-1R−/− mice infused with Aldo (WT+Aldo and IL-1R−/−+Aldo, respectively) or vehicle (WT and IL-1R−/−, 
respectively; n=4–6 mice per group). F, Vascular cell adhesion protein-1 (VCAM-1) and (G) intercellular adhesion molecule-1 
(ICAM-1) mRNA expression in mesentery isolated from WT+Aldo and IL-1R−/−+Aldo or WT and IL-1R−/− mice (Continued ) 
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Analyses were performed with Prism 5.0 software (GraphPad). 
A difference was considered statistically significant at P≤0.05.

results

il-1β is critical in aldosterone-induced 

Vascular Damage

Continuous infusion of aldosterone for 14 days in mice 
promoted an important vascular dysfunction, character-
ized by increased vascular contractility to phenylephrine 
and decreased endothelium-dependent vasodilation to 
acetylcholine (Figure IIa and IIb in the online-only Data 
Supplement). Moreover, aldosterone infusion markedly 
increased the expression of VCAM-1 and ICAM-1 in the 
mesenteric bed (Figure IIc and IId in the online-only Data 
Supplement) and the number of adherent macrophages 
in the aorta (Figure IIe in the online-only Data Supple-
ment). Aldosterone also induced vascular remodeling 
characterized by increased CSA and wall:lumen ratio 
(Figure IIf and IIg in the online-only Data Supplement). 
Aldosterone infusion produced a small increase in the 
systolic BP (SBP) in C57BL/6 mice (Figure IIh in the on-
line-only Data Supplement). Aldosterone did not change 
sodium nitroprusside-induced vascular relaxation (Figure 
III in the online-only Data Supplement).

Considering that proinflammatory cytokines, particu-
larly IL-1β, induce vascular dysfunction,29–31 we investi-
gated whether IL-1β is critical to aldosterone-induced 
vascular damage. Mesenteric resistance arteries incu-
bated with IL-1β exhibited increased phenylephrine-in-
duced contractions and decreased acetylcholine-induced 
relaxation (Figure 1A and 1B). Aldosterone infusion in WT 
mice increased IL-1β levels, as determined by ELISA 
(Figure 1C). IL-1R−/− mice infused with aldosterone were 
completely protected against aldosterone-induced vas-
cular dysfunction; that is, they did not exhibit increased 
vascular contractions to phenylephrine or decreased 
vascular relaxation to acetylcholine (Figure 1D and 1E). 
IL-1R deletion also prevented aldosterone-induced in-
creased vascular VCAM-1 and ICAM-1 gene expression 
(Figure 1F and 1G). In addition, aldosterone-treated IL-
1R−/− mice exhibited a lower number of adherent mac-
rophages in aortic segments compared with WT mice 
treated with aldosterone (Figure 1H). IL-1R−/− mice did 
not develop vascular remodeling in response to aldoste-
rone infusion, which was clearly observed in WT mice 
(Figure 1I and 1J). Last, IL-1R−/− mice were protected 

against an aldosterone-induced increase in SBP (Fig-
ure 1K).

caspase-1 is involved in aldosterone-induced 

Vascular Damage

Because activation of caspase-1 induces processing 
and secretion of IL-1β,12 aldosterone-induced vascular 
abnormalities were also determined in Casp-1−/− mice. 
Caspase-1 deletion partially blunted aldosterone-
induced hypercontractility to phenylephrine and pre-
vented decreased vascular relaxation to acetylcholine 
(Figure 2A and 2B). The lack of caspase-1 prevented the 
effects of aldosterone in the expression of the inflamma-
tory markers VCAM-1 and ICAM-1 and in the adherence 
of macrophages to aortic segments (Figure 2C–2E). 
Aldosterone-induced vascular remodeling, represented 
by increased CSA and wall:lumen ratio, and increased 
SBP were attenuated in Casp-1−/− mice (Figure 2F–H).

nlrP3 Plays an essential role in aldosterone-

induced Vascular Damage

Caspase-1 contributes to innate immunity through the 
assembly of NLRP3 inflammasome, which has been 
associated with several inflammatory and cardiovas-
cular diseases.11,20–22,32 To evaluate whether NLRP3 
is involved in aldosterone-induced vascular damage, 
NLRP3−/− mice were infused with aldosterone. NLRP3 
deletion also partially prevented the hypercontractil-
ity to phenylephrine and abrogated impaired vascular 
relaxation to acetylcholine in aldosterone-treated mice 
(Figure 3A and 3B). NLRP3−/− mice presented lower 
VCAM-1 and ICAM-1 gene expression and number of ad-
herent macrophages in aortic segments in response to 
aldosterone (Figure 3C–3E). NLRP3−/− mice were also 
protected from aldosterone-induced vascular remodel-
ing (CSA and wall:lumen ratio) and high SBP (Figure 3F–
3H). Taken together, these results indicate that NLRP3 
inflammasome plays a key role in aldosterone-induced 
vascular abnormalities.

inflammasome is activated in response 

to aldosterone

To confirm that aldosterone activates the inflammasome 
platform and that NLRP3 is involved in this activation, 

Figure 1 continued. (n=5 mice per group). H, Adherent macrophages (red) in aortic segments from WT+Aldo and IL-
1R−/−+Aldo or WT and IL-1R−/− mice (n=5 mice per group). I, Wall:lumen ratio and (J) cross-sectional area (CSA) parameters in 
isolated mesenteric segments from WT+Aldo and IL-1R−/−+Aldo or WT and IL-1R−/− mice measured with a pressure myograph 
(n=4–6 mice per group). K, Systolic blood pressure in WT and IL-1R−/− mice infused with Aldo (WT+Aldo; IL-1R−/−+Aldo) or 
vehicle (WT; IL-1R−/−). Emax and pD

2
 values were determined in the concentration-response curves to Phe and ACh. Two-way 

ANOVA followed by the Bonferroni posttest was used for comparisons of multiple groups, whereas for 2 different groups, the 
Student t test was used. Values are reported as mean±SEM. $P<0.05 vs without IL-1β. *P<0.05 vs WT mice.
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BMDMs from WT and NLRP3−/− mice were stimulated 
with aldosterone. Aldosterone increased mitochondrial 
ROS production (Figure 4A and 4B). Caspase-1 activation 
was measured by Western blot in the lysate of BMDMs 
and by FLICA. Aldosterone (for 6 and 8 hours) increased 

cleaved caspase-1, although not to levels observed in 
the positive control (lipopolysaccharides+nigericin). BM-
DMs from NLRP3−/− mice averted caspase-1 activation 
(Figure 4C and 4D). Lipopolysaccharides+nigericin, the 
positive control, increased IL-1β levels in the superna-

Figure 2. caspase-1 is involved in aldosterone (aldo)-induced vascular damage.  
A, Constrictor responses to phenylephrine (Phe) and (B) relaxation responses to acetylcholine (ACh) in mesenteric arteries from 
in C57BL6/J and Casp-1−/− mice infused with Aldo (WT+Aldo and Casp-1−/−+Aldo, respectively) or vehicle (WT and Casp-1−/−, re-
spectively; n=6–7 mice per group). C, Vascular cell adhesion protein-1 (VCAM-1) and (D) intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) 
mRNA expression, determined by quantitative real-time polymerase chain reaction, in mesentery isolated from WT+Aldo and Casp-
1−/−+Aldo or WT and Casp-1−/− mice (n=5 mice per group). E, Adherent macrophages (red) in aortic segments from WT+Aldo and 
Casp-1−/−+Aldo or WT and Casp-1−/− mice analyzed by fluorescence microscopy (n=5 mice per group). F, Cross-sectional area 
(CSA) and (G) wall:lumen ratio parameters in isolated mesenteric segments from WT+Aldo and Casp-1−/−+Aldo or WT and Casp-
1−/− mice measured with a pressure myograph (n=5 mice per group). H, Systolic blood pressure in WT and Casp-1−/− mice infused 
with Aldo (WT+Aldo; Casp-1−/−+Aldo) or vehicle (WT; Casp-1−/−). Emax and pD

2
 values were determined in the concentration-re-

sponse curves to Phe and ACh. Values are reported as mean±SEM. Two-way ANOVA followed by the Bonferroni posttest was used 
for comparisons of multiple groups. *P<0.05 vs WT mice. #P<0.05 vs Casp-1−/− mice treated with aldosterone.
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tant, measured by ELISA and Western blot. Aldosterone 
for 6 and 8 hours also enhanced, although less than lip
opolysaccharides+nigericin, IL-1β levels in the superna-
tant (Figure 4E and 4F). NLRP3 deletion prevented lipo

polysaccharides+nigericin– and aldosterone-induced IL-
1β production by BMDMs (Figure 4E and 4F). Our data 
suggest that aldosterone induces NLRP3 inflammasome 
activation, which may be mediated by oxidative stress. 

Figure 3. nlrP3 is involved in aldosterone (aldo)-induced vascular damage.  
A, Constrictor responses to phenylephrine (Phe) and (B) relaxation responses to acetylcholine (ACh) in mesenteric arter-
ies from C57BL6/J and NLRP3−/− mice infused with Aldo (WT+Aldo and NLRP3−/−+Aldo, respectively) or vehicle (WT and 
NLRP3−/−, respectively; n=6–7 mice per group). C, Vascular cell adhesion protein-1 (VCAM-1) and (D) intercellular adhesion 
molecule-1 (ICAM-1) mRNA expression, determined by quantitative real-time polymerase chain reaction, in mesentery isolated 
from WT+Aldo and NLRP3−/−+Aldo or WT and NLRP3−/− mice (n=5 mice per group). E, Adherent macrophage (red) in aortic 
segments from WT+Aldo and NLRP3−/−+Aldo or WT and NLRP3−/− mice analyzed by fluorescence microscopy (n=5 mice per 
group). F, Wall:lumen ratio and (G) cross-sectional area (CSA) parameters in isolated mesenteric segments from WT+Aldo and 
NLRP3−/−+Aldo or WT and NLRP3−/− mice measured with a pressure myograph (n=5 mice per group). H, Systolic blood pres-
sure in WT and NLRP3−/− mice infused with Aldo (WT+Aldo; NLRP3−/−+Aldo) or vehicle (WT; NLRP3−/−). Emax and pD

2
 values 

were determined in the concentration-response curves to Phe and ACh. Two-way ANOVA followed by the Bonferroni posttest was 
used for comparisons of multiple groups. Values are reported as mean±SEM. *P<0.05 vs WT mice. #P<0.05 vs NLRP3−/− mice 
treated with Aldo.
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Figure 4. aldosterone increases reactive oxygen species (rOs) generation and activates nlrP3 inflammasome 

in bone marrow–derived macrophages (BMDMs).  

a, ROS production by mitochondria in C57BL6/J and NLRP3−/− BMDMs treated with aldosterone (0.1 μmol/L) for (Continued ) 
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Aldosterone seems to activate NLRP3 inflammasome 
by genomic mechanisms because the aldosterone-in-
duced increase in caspase-1 activity (Figure IVa–IVd in 
the online-only Data Supplement) was correlated with 
increased MR translocation to the nucleus (Figure IVe in 
the online-only Data Supplement).

aldosterone increases nlrP3 and il-1β 

expression through nF-κB activation

Inflammasome activation is a 2-step process. The 
first step, the priming process, leads to the expres-
sion of NLRP3 and pro–IL-1β through activation of 
NF-κB. To analyze whether aldosterone induces the 
first signal for NLRP3 inflammasome activation, 
macrophages were submitted to 2 different stimuli 
(aldosterone+nigericin and lipopolysaccharides+aldoste
rone; lipopolysaccharides+nigericin was used as a posi-
tive control). Both stimuli, aldosterone+nigericin and lipo
polysaccharides+aldosterone, increased NLRP3 inflam-
masome activation, measured by FLICA and flow cytom-
etry (Figure Va and Vb in the online-only Data Supple-
ment). Aldosterone also triggered NF-κB activation after 
4 hours of incubation (Figure Vc in the online-only Data 
Supplement). In addition, aldosterone increased NLRP3 
and IL-1β gene expression, and pyrrolidine dithiocarba-
mate, an NF-κB inhibitor, prevented aldosterone-induced 
NLRP3 and IL-1β gene expression (Figure Vd and Ve in 
the online-only Data Supplement).

nlrP3 in the immune system is Key 

to aldosterone-induced Vascular Damage

Considering the link between the immune system and 
cardiovascular diseases, we analyzed whether aldoste-
rone treatment activates NLRP3 inflammasome in cells 
from the peritoneal cavity (peritoneal macrophages) in 
WT mice. Aldosterone infusion increased NLRP3 pro-
tein expression, caspase-1 activity, and mature IL-1β 
in peritoneal cavity cells (Figure 5A–5C). Although our 
data clearly show that vascular damage induced by 
aldosterone depends on NLRP3 inflammasome activa-
tion and that aldosterone activates inflammasome in 
immune cells through NLRP3, it was not clear whether 
NLRP3 inflammasome activation in the immune system 
or in the vasculature contributes to vascular damage 

induced by aldosterone. To address this question, we 
transplanted the bone marrow from NLRP3−/− mice into 
WT mice. Aldosterone increased contractions to phen-
ylephrine and decreased vascular relaxation to acetyl-
choline in WT→WT mice. However, aldosterone-induced 
changes in vascular reactivity were partially abrogated 
in NLRP3−/−→WT mice (Figure 5D and 5E). Furthermore, 
NLRP3−/−→WT mice were moderately protected from 
aldosterone-induced vascular inflammation, determined 
by VCAM-1 and ICAM-1 mRNA expression and adherence 
of macrophages to aortic segments (Figure 5F–5H). 
NLRP3−/−→WT mice treated with aldosterone exhibited 
attenuated increases in CSA and wall:lumen ratio com-
pared with aldosterone-infused WT→WT mice (Figure 5I–
5J). Overall, these findings suggest that NLRP3 inflam-
masome in the immune system has a very important role 
in vascular damage induced by aldosterone.

hyperaldosteronism and hypertension trigger 

nlrP3 inflammasome activation in isolated 

human Polymorphonuclear cells

Hyperaldosteronism presents a straight relationship 
with vascular damage. To determine whether patients 
with hyperaldosteronism exhibit NLRP3 inflammasome 
activation, polymorphonuclear cells from a patient diag-
nosed with primary hyperaldosteronism were isolated 
(Table I in the online-only Data Supplement), and NLRP3 
activation was assessed. In addition, serum IL-1β levels 
were determined in these patients. Hyperaldosteronism 
increased NLRP3 protein expression, caspase-1 activa-
tion, and mature IL-1β in human leukocytes. Serum lev-
els of IL-1β levels were also increased in patients with 
hyperaldosteronism compared with healthy human volun-
teers (Figure 6A and 6B). Polymorphonuclear cells from 
hypertensive patients that do not exhibit increased aldo-
sterone levels also exhibited increased NLRP3 inflamma-
some activity (Figure 6C).

To confirm the potential ability of aldosterone to activate 
NLRP3 inflammasome, leukocytes were isolated from a 
healthy human volunteer, seeded in 24-well plates, and stim-
ulated with aldosterone, with lipopolysaccharides+nigericin 
used as a positive control. In human leukocytes, aldoste-
rone increased NLRP3 protein expression, triggered cas-
pase-1 activation, and increased mature IL-1β in the lysate 
and in the supernatant (Figure 6D).

Figure 4 continued. 6 and 8 hours by flow cytometry analysis. B, Quantification of the average of arbitrary units (A.U) of Myto-
Sox in C57BL6/J and NLRP3−/− BMDMs. C, Caspase-1 activity in C57BL6/J and NLRP3−/− BMDMs treated with aldosterone (0.1 
μmol/L) for 6 and 8 hours by flow cytometry analysis. D, Quantification of the average percentages of FAM-YVAD+ in C57BL6/J 
and NLRP3−/− BMDMs. E, Immunoblotting for caspase-1 p20 and interleukin (IL)-1β p17 in cell-culture supernatants (SN) and cell 
lysates (Lys) in BMDMs stimulated for 6 hours with lipopolysaccharides (LPS; 500 ng/mL) plus 20 μmol/L nigericin (Nig) for 1 
hour or with aldosterone (0.1 μmol/L) for 6 hours. F, IL-1β production measured by ELISA in C57BL6/J and NLRP3−/− BMDMs 
stimulated for 6 hours with LPS (500 ng/mL) plus 20 μmol/L Nig for 1 hour or with aldosterone (0.1 μmol/L) for 6 hours (n=5 
per group). One- or 2-way ANOVA followed by the Bonferroni posttest was used for comparisons of multiple groups. Values are 
reported as mean±SEM. *P<0.05 vs vehicle. #P<0.05 vs LPS+Nig.
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Figure 5. nlrP3 inflammasome in bone marrow–derived cells is involved on aldosterone (aldo)-induced vascu-

lar damage.  
WT→WT and NLRP3−/− →WT chimeric mice were produced, and Aldo infusion was performed. Immunoblotting for (A) NLRP3, 
(B) caspase-1 p20, and (C) interleukin (IL)-1β p17 in peritoneal cavity cells from C57BL6/J mice treated with Aldo (WT+Aldo) 
or vehicle (WT). D, Constrictor responses to phenylephrine (Phe) and (E) relaxation responses to acetylcholine (ACh) in mesen-
teric arteries from WT→WT and NLRP3−/− →WT mice infused with aldosterone (WT→WT+Aldo and NLRP3−/− →WT+Aldo) or 
vehicle (WT→WT; n=5–7 mice per group). F, Vascular cell adhesion protein-1 (VCAM-1) and (G) intercellular adhesion molecule-1 
(ICAM-1) mRNA expression, determined by quantitative real-time polymerase chain reaction, in mesentery isolated from WT→WT, 
WT→WT+Aldo, and NLRP3−/− →WT+Aldo mice (n=5 mice per group). H, Adherent macrophage (red) in aortic segments from 
WT→WT, WT→WT+Aldo, and NLRP3−/− →WT+Aldo mice analyzed by fluorescence microscopy (n=5 mice per group). (Continued ) 
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DiscussiOn

Our data demonstrate for the first time that NLRP3 
inflammasome in bone marrow–derived cells plays a 
crucial role in aldosterone-induced vascular damage by 
processing and secreting IL-1β. In addition, our clinical 
studies indicate that vascular damage associated with 
hyperaldosteronism might be dependent on NLRP3 in-
flammasome activation in immune cells. Because NLRP3 
inflammasome activation in immune cells was also found 
in hypertensive patients with normal aldosterone levels, 
it is possible that aldosterone-induced NLRP3 inflamma-
some activation is mediated through high BP.

It is well established that aldosterone leads to vascu-
lar damage1,3,4,33 and to small to mild increases in BP lev-
els4,34,35 in mice. Clinical and experimental studies have 
shown that salt and aldosterone independently induce 
vascular abnormalities and that aldosterone plus salt 
intake accelerates organ damage or, more specifically, 
vascular damage,36–39 possibly through inflammatory-
related processes.1,40 In the present study, we have not 
addressed whether salt directly induces or contributes 
to aldosterone-induced NLRP3 inflammasome activation, 

but our study is in line with previous reports because 
aldosterone triggered a minor increase in SBP.

The immune system, through innate and adaptive im-
mune responses, modulates vascular function in different 
conditions.4,7,9,10,41–43 Long-term angiotensin II infusion in 
control mice impairs endothelium-dependent vasodilata-
tion. In contrast, angiotensin II causes minimal perturbation 
of endothelium-dependent vasodilatation in Rag1−/− mice 
(knockout mice for mature B and T lymphocytes).9 Further-
more, adoptive transfer of T-regulatory lymphocytes, but 
not T-effector cells, blunts angiotensin II-induced vascular 
damage.7 Last, similar to T-regulatory lymphocyte effects 
on angiotensin II–induced vascular injury, T-regulatory 
lymphocyte adoptive transfer also prevents aldosterone-
induced vascular damage.4 B and T lymphocytes are the 
major cellular components of the adaptive immune re-
sponse, whereas T-regulatory lymphocytes are considered 
suppressors of the innate and adaptive immune respons-
es.4,41,42 Evidence indicates that innate immune responses 
control vascular function through Toll-like receptors, a 
subfamily of pattern recognition receptors.44,45 Circulating 
mtDNA and impaired DNase activity lead to activation of 
the innate immune system through Toll-like receptor 9 and 

Figure 6. hyperaldosteron-

ism and hypertension activate 

nlrP3 inflammasome.  
A, Interleukin (IL)-1β production 
measured by ELISA in healthy human 
volunteers (controls) and in patients 
with hyperaldosteronism (H). B, Im-
munoblotting for NLRP3, caspase-1 
p20, and IL-1β p17 in polymorpho-
nuclear cells (PMNCs) from a healthy 
human volunteer (V; control), a patient 
with hyperaldosteronism, and (C) a 
hypertensive patient. D, Immunoblot-
ting for caspase-1 p20 and IL-1β p17 
in cell-culture supernatants (SN) and 
cell lysates (Lys) of PMNCs from a 
healthy human volunteer stimulated 
for 6 hours with lipopolysaccharides 
(LPS; 500 ng/mL) plus 20 μmol/L 
nigericin (Nig) for 40 minutes or with 
aldosterone (0.1 μmol/L) for 6 and 8 
hours (n=6–16 per group). The Welch 
modified t test for unequal variances 
was used to analyze the IL-1β levels. 
Values are reported as mean±SEM. 
*P<0.05 versus control.

Figure 5 continued. I, Cross-sectional area (CSA) and (J) wall:lumen ratio parameters in isolated mesenteric segments from 
WT→WT, WT→WT+Aldo, and NLRP3−/−→WT+Aldo mice measured with a pressure myograph (n=5 mice per group). Emax and 
pD

2
 values were determined in the concentration-response curves to Phe and ACh. Two-way ANOVA) followed by the Bonferroni 

posttest was used for comparisons of multiple groups. Values are reported as mean±SEM. *P<0.05 vs NLRP3−/−→WT+Aldo. 
#P<0.05 vs WT→WT. &P<0.05, WT→WT+Aldo vs NLRP3−/−→WT+Aldo on pD

2
 value.
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contribute to vascular dysfunction in spontaneously hyper-
tensive rats.45 In addition, treatment with a neutralizing an-
ti–Toll-like receptor4 reduces vascular injury in C57BL6/J 
mice infused with angiotensin II, likely by inhibition of oxida-
tive stress–related mechanisms.46 Although various stud-
ies have shown a link between cardiovascular disease and 
the immune system, the involvement of NLRP3 inflamma-
some on vascular dysfunction has not been clarified.

NLRP3 forms a multiprotein inflammasome complex 
that activates caspase-1 and leads to the maturation of 
several key proinflammatory cytokines, including IL-1β 
and IL-18. Mitochondrial ROS are one of the main activa-
tors of NLRP3 inflammasome.11,47 There is indirect evi-
dence that NLRP3 inflammasome activity plays a role in 
the development of vascular damage. For example, mice 
with type 1 diabetes mellitus treated with anakinra (IL-1R 
antagonist) are protected from vascular dysfunction.29 
Anakinra treatment improves vascular and left ventricu-
lar function in patients with rheumatoid arthritis,48 and 
Casp-1−/− mice with pristine-induced murine lupus do not 
exhibit vascular damage.49 In addition, endothelial dys-
function in obese Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty 
rats seems to occur through NLRP3 activation and mito-
chondrial dysfunction.16 Last, patients with coronary ar-
tery disease present high NLRP3 RNA expression, which 
is positively correlated with IL-1β and IL-18 levels.50

Few studies have shown a direct effect of inflamma-
some activation on specific organ injury. The inflamma-
some assembly in mouse heart under acute myocardial 
infarction causes additional loss of functional myocar-
dium, leading to heart failure.22 Mice deficient in ASC 
and Casp-1 present diminished inflammatory responses 
and subsequent injuries, including infarct development, 
myocardial fibrosis, and dysfunction induced by myocar-
dial ischemia/reperfusion injury, which depend on bone 
marrow and myocardial resident cells.21 In addition, 
NLRP3−/− mice present improved cardiac function and 
reduced hypoxic damage when subjected to global isch-
emia and reperfusion compared with WT mice.19

Uninephrectomized mice treated with deoxycortico-
sterone acetate and saline, a model of mineralocorticoid 
hypertension, present inflammasome activation in the 
kidney, which is associated with increased collagen de-
position and inflammatory markers. ASC knockout mice 
are protected against these abnormalities. In addition, 
NLRP3 antagonist (MCC950) treatment blunts deoxy-
corticosterone acetate and saline–induced hypertension 
and kidney inflammation.18 Uninephrectomized WT mice 
infused with aldosterone present increased inflamma-
some activation in the kidney, which is abrogated by 
eplerenone treatment (MR antagonist), suggesting that 
aldosterone activates the inflammasome through MR. 
Moreover, the lack of ASC gene prevents increased renal 
inflammation and remodeling, which are dependent of 
bone marrow–derived cells. Completing this interesting 
finding, macrophages primed with lipopolysaccharides 

and stimulated with aldosterone present augmented 
inflammasome activation, mediated by mitochondrial 
ROS.15 Our study, at least in isolated macrophages, is 
in line with these findings. Although Kadoya et al15 ad-
dressed the inflammasome activation in the develop-
ment of renal fibrosis in mice, the involvement of NLRP3 
on aldosterone effects was indirectly assessed.

Using knockout mice for NLRP3, Casp-1, and IL-1R, 
the present study shows that aldosterone activates 
NLRP3 inflammasome, leading to vascular dysfunction, 
inflammation, and remodeling that are dependent on IL-
1R activation, placing the NLRP3 inflammasome as the 
major platform in aldosterone-induced vascular damage. 
Protective vascular effects associated with the deletion 
of inflammasome components do not seem to depend 
on BP differences, although the small increase in BP pro-
duced by aldosterone in WT mice was not observed in 
mice deficient in NLRP3 and inflammasome components. 
In addition, aldosterone-induced vascular dysfunction oc-
curs through NLRP3 inflammasome activation in cells 
from the bone marrow. In BMDMs, aldosterone seems 
to induce both the first and second signals necessary 
for inflammasome activation. The priming signal leads 
to NF-κB activation, whereas ROS may be the second 
signal. Our data suggest that the immune system has 
a major impact on aldosterone-induced abnormalities 
of vascular tone and structure. Of importance, NLRP3 
inflammasome activation is observed in patients with 
hyperaldosteronism and in hypertensive patients who 
do not exhibit high levels of aldosterone, which places 
NLRP3 inflammasome as a possible clinical target for 
these patients.

Our data add one more piece to the puzzle linking 
cardiovascular diseases and the immune system by 
showing and reinforcing the role of innate immune re-
sponses on vascular injury or, more precisely, on aldo-
sterone-induced vascular disease. We identified NLRP3 
inflammasome–dependent IL-1β secretion as a pivotal 
pathway that can be targeted for the development of 
future therapeutic strategies to prevent aldosterone- and 
hypertension-associated vascular damage.
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Supplementary	figure	1.		Bone	Marrow	Transplantation	(BMT)	in	WT	mice.	Control	

WT	mice	(not	exposed	to	radiation)	and	BMT	mice	(exposed	to	radiation;	not	

injected	with	bone	marrow	cells)	without	treatment	with	antibiotics.	(n=10	per	

group).	

	

Supplementary	figure	2.	Aldosterone	induces	vascular	damage.	Responses	of	

mesenteric	arteries	from	C57BL6/J	mice	infused	with	Aldo	(WT+Aldo)	or	vehicle	

(WT),	in	response	to	(a)	phenylephrine	(Phe)	and	(b)	acetylcholine	(ACh)	(n=5-7	mice	

per	group).	(c)	VCAM-1	and	(d)	ICAM-1	mRNA	expression,	determined	by	

quantitative	RT-PCR,	in	mesentery	isolated	from	WT	and	WT+Aldo	mice	(n=5	mice	

per	group).	(e)	Adherent	macrophages	(in	red)	in	aortic	segments	from	WT	and	

WT+Aldo	mice	analyzed	by	fluorescence	microscopy	(n=5	mice	per	group).	(f)	Cross	

Sectional	Area	(CSA)	and	(g)	wall:lumen	(W:L)	ratio	parameters	in	isolated	

mesenteric	segments	from	WT	and	WT+Aldo	mice	measured	with	a	pressure	

myograph	(n=5	mice	per	group).	(h)	Systolic	blood	pressure	in	C57BL6/J	mice	infused	

with	Aldo	(WT+Aldo)	or	vehicle	(WT).		*P	<	0.05	vs.	vehicle-treated	WT.	Emax	and	

pD2	values	were	determined	in	the	concentration-response	curves	to	Phe	and	ACh.	

Student’s	t	test	was	used.	Values	are	reported	as	mean	±	s.e.m.	

	

Supplementary	figure	3.	Aldosterone	(600	μg/Kg/day	for	14	days)	does	not	change	

vascular	responses	to	sodium	nitroprusside.	Vasodilator	responses	to	sodium	

nitroprusside	(SNP)	in	C57BL6/J	mice	infused	with	Aldo	(WT+Aldo)	or	vehicle	(WT)	

(n=5-7	mice	per	group).	Values	are	reported	as	mean	±	s.e.m.	
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Supplementary	figure	4.	Aldosterone	activates	NLRP3	inflammasome,	possibly	via	

genomic	effects.	(a)	Caspase-1	activity	in	C57BL6/J	BMDMs	treated	with	vehicle	or	

aldosterone	(0.1	μM)	for	4-8	h,	by	flow	cytometry	analysis	(a,	average	of	FAM-YVAD
+
	

in	C57BL6/J	BMDMs	and	b,	c,	d	representative	profiles).	(e)	Representative	figure	

and	quantification	of	the	expression	of	MR	receptor	in	nuclear	and	cytosolic	

fractions	of	BMDMs	stimulated	with	vehicle	or	aldosterone	(0.1	μM)	for	4-6	h	(n=	5-8	

per	group).	*P	<	0.05	vs.	vehicle;	One	analysis	of	variance	(ANOVA),	followed	by	the	

Bonferroni’s	post-test	was	used	for	comparisons	of	multiple	groups.	Values	are	

reported	as	mean	±	s.e.m.	

	

Supplementary	figure	5.	Aldosterone	activates	NLRP3	inflammasome	dependent	of	

NF-kB	activation.	(a)	Caspase-1	activity,	measured	by	flow	cytometry	analysis,	in	

C57BL6/J	BMDMs	treated	for	6	h	with	LPS	(500	ng.ml
−1
)	plus	20	μM	nigericin	(Nig)	for	

1	h	–	positive	control	-	or	for	6	h	with	LPS	(500	ng.ml
−1
)	plus	aldosterone	(0.1	μM)	for	

2	h	or	aldosterone	(0.1	μM)	for	6	h	plus	20	μM	nigericin	(Nig)	for	1	h.	(b)	

Representative	profiles	of	FAM-YVAD
+
	in	C57BL6/J	BMDMs.	(c)	NF-kB	activity	in	

luciferase	stable	RAW264.7	cells	treated	for	6	h	with	LPS	(500	ng.ml
−1
)	or	with	

aldosterone	(0.1	μM)	for	2-6	h.	NLRP3	(d)	and	IL-1	β	(e)	mRNA	expression	in	BMDMs	

stimulated	for	6	h	with	LPS	(500	ng.ml
−1
)	or	with	aldosterone	(0.1	μM)		for	4-6	h.	*P	<	

0.05	vs.	vehicle;	
#
P	<	0.05	vs.	LPS+Nig.	One	or	two-way	analysis	of	variance	(ANOVA),	

followed	by	the	Bonferroni’s	post-test	was	used	for	comparisons	of	multiple	groups.		

Values	are	reported	as	mean	±	s.e.m.	 	
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Supplementary	table	1.	Reference	values	of	the	patients	diagnosed	

with	primary	hyperaldosteronism	

Parameter	 Reference	Value	

Plasma	Aldosterone	Levels	(ng/dL)	 >12	

PRA	ng/dL/mL/h	 >	2,5	

Aldosterone:PRA	ratio	 >	20	

Pre	Saline	Infusion		

K+	(mEq/L)	 3,5	-	5,0	

Na+	(mEq/L)	 135	-	145	

Aldosterone	(ng/dL)	 ---	

Post	Saline	Infusion	

K+	(mEq/L)	 3,5	-	5,0	

Na+	(mEq/L)	 135	-	145	

Aldosterone	(ng/dL)	 <10	

Plasma	aldosterone	and	renin	levels	were	measured	by	

radioimmunoassay;	Saline	infusion:	2	L	of	saline	solution	for	4	h;	Na
+
	

and	K
+
	were	determined	using	ion	selective	electrodes	by	

potentiometry.	

	

	

	


