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RESUMO
Ribeiro, MAC. Participação da enzima aldeído desidrogenase 2 na progressão da
doença arterial periférica. [Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais)].
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.
A doença arterial periférica (DAP) é uma síndrome degenerativa multifatorial que
acomete principalmente idosos e tem como principais características a redução da
qualidade de vida e o aumento da mortalidade cardiovascular. Dentre as limitações
funcionais impostas pela doença, a mais evidente é a piora da capacidade
locomotora decorrente da claudicação intermitente (períodos alternados de isquemia
e reperfusão). Atualmente não existem tratamentos farmacológicos capazes de
bloquear a progressão da DAP, caracterizada pela redução da capacidade oxidativa
muscular, excessivo estresse oxidativo e consequente acúmulo de aldeídos reativos
no leito afetado. Com base nisso, o presente trabalho visou caracterizar o papel da
enzima aldeído desidrogenase 2 na progressão da DAP. Para isso caracterizamos o
modelo animal de DAP, e verificamos que camundongos C57Bl/6 após a cirurgia de
oclusão de fluxo apresentam redução da atividade catalítica da enzima ALDH2. Fato
acompanhado por uma intolerância ao esforço físico, atrofia e prejuízo na
contratilidade muscular, além de desarranjo sarcomérico e mitocondrial. Em modelo
de cultura celular, a inativação da enzima ALDH2, após hipóxia e reoxigenação
levou ao prejuízo na angiogênese e disfunção mitocondrial. Esse mesmo fenômeno
foi observado nos animais DAP tratados com inibidor, que desenvolveram disfunção
mitocondrial e pobre resposta à atividade física. Em modelo de genético de redução
da atividade da enzima ALDH2, foi possível ver exacerbada disfunção muscular.
Baseado nesses resultados, acreditamos que a enzima ALDH2 desempenha um
importante papel na progressão da doença arterial periférica, sendo um possível
alvo terapêutico.
Palavras-chave: Doença arterial periférica. ALDH2. Metabolismo mitocondrial.
Músculo esquelético. Alda-1.

ABSTRACT
Ribeiro, MAC. Role of aldehyde dehydrogenase 2 during peripheral arterial disease
progression. [Masters Thesis (Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.
Peripheral arterial disease (PAD) is a multifactorial disease that mainly affects elderly
reducing quality of life and increasing cardiovascular mortality. Among the functional
limitations imposed by the disease, the progressive worsening of locomotor capacity
– arising from intermittent periods of ischemia and reperfusion, are related to reduced
muscle oxidative capacity, excessive oxidative stress and consequent accumulation
of reactive aldehydes in the affected leg. We recently demonstrated that lipid
peroxidation induced-toxic aldehydes accumulation contributes to ischemic heart
disease progression. Interestingly, oxidation of these aldehydes through aldehyde
dehydrogenase 2 (ALDH2) activation was sufficient to protect against heart failure.
Based on that, this work characterized the role of ALDH2 during PAD progression.
The PAD animal model presented decreased skeletal muscle ALDH2 enzyme activity
associated with exercise intolerance, muscle atrophy, poor muscle contraction,
skeletal muscle sarcomeric disruption and accumulation of oversized mitochondria.
After ALDH2 inhibitor treatment, cell culture exposed to hypoxia/reoxygenation stress
showed impaired angiogenesis and mitochondrial dysfunction. Similar results were
observed in a PAD animal model, where PAD mice treated with ALDH2 inhibitor
showed mitochondrial dysfunction, muscle atrophy and impaired running capacity.
Moreover, transgenic ALDH2 knockin mice (which have reduced ALDH2 activity)
submitted to PAD showed a smaller muscle contraction, compared to wild type PAD
mice. Our data suggest ALDH2 as an important therapeutic target to develop new
therapy strategies to counteract PAD progression.
Keywords: Peripheral arterial disease. ALDH2. Mitochondrial metabolism. Skeletal
muscle. Alda-1.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Doença Arterial Periférica (DAP)
A Doença Arterial Periférica (DAP) caracteriza-se primariamente pela

redução do aporte sanguíneo para os membros inferiores em decorrência da
obstrução das artérias ilíaca, femoral ou poplítea por meio da deposição de placas
de gordura (1, 2). A DAP é comumente dividida em 4 estágios, conforme descrito por
Rene Fontaine, sendo eles: Estágio 1) pacientes assintomáticos; Estágio 2)
pacientes com dores ao caminhar, sintoma conhecido como claudicação
intermitente; Estágio 3) o passo seguinte à claudicação intermitente, onde os
pacientes sentem dores mesmo em repouso; e Estágio 4) quando os pacientes
apresentam úlceras e/ou gangrena (3). Atualmente essa síndrome multifatorial é
considerada um importante problema de saúde pública, afetando ~12% dos adultos
com mais de 40 anos (4) e ~25% da população com mais de 60 anos (5). O
processo inicial do desenvolvimento da DAP está associado à presença de um ou
mais fatores de risco cardiovascular como tabagismo, diabetes, hipertensão arterial,
dislipidemia e sedentarismo (6). Ainda, pacientes portadores de DAP são mais
suscetíveis ao aparecimento de doenças isquêmicas como infarto do miocárdio e
acidente vascular cerebral (7).
A redução parcial ou total do fluxo sanguíneo, em decorrência da formação
de placas de ateroma que se projetam para a luz arterial, frequentemente leva a um
fenômeno denominado claudicação intermitente (2, 8, 9). Considerado o principal
sintoma clínico da patologia, a claudicação intermitente é definida por períodos
alternados de isquemia e reperfusão no membro afetado causando formigamento,
ardência ou câimbra ao caminhar. Durante o caminhar a demanda metabólica dos
membros inferiores é aumentada; entretanto, por conta da redução da luz do vaso, a
região afetada não recebe sangue suficiente para sustentar o exercício, resultando
em hipóxia local, interrupção da atividade locomotora e dor (10). Cabe salientar que
o agravamento desses sintomas se faz presente em 25% dos pacientes, e que
pacientes com claudicação intermitente apresentam mortalidade 3,5 vezes maior
que os assintomáticos (11). A diminuição na capacidade funcional contribui
significativamente para a progressão da DAP em homens e mulheres (2), pois
resulta na atrofia e consequente redução da força muscular (12, 13). Resultados
encontrados em nosso projeto de pesquisa também mostram que camundongos
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apresentam as mesmas alterações morfofuncionais musculares observadas na
progressão da DAP em humanos (Etapa 1 do presente projeto), assegurando a
eficácia do modelo de DAP adotado.
A insuficiência de oxigênio que ocorre em decorrência da redução do fluxo
sanguíneo é a principal causa da manifestação de DAP, entretanto, a mitocôndria
vem ganhando cada vez mais destaque, por conta do seu papel fundamental para a
bioenergética do mioblasto, contribuindo para o agravamento da miopatia presente
na doença.

1.2

Mitocôndria
Em 1857 Rudolph Albert Von Kölliker, anatomista e fisiologista suíço,

descreveu um compartimento citoplasmático granular com membrana própria. Mais
tarde esse compartimento seria nomeado como mitocôndria. Cada organela é
formada por uma dupla camada membranar, que abriga a maquinaria necessária
para que ocorram importantes processos como a beta-oxidação, o Ciclo de Krebs e
a fosforilação oxidativa. Assim sendo, a mitocôndria é conhecida como a central
bioenergética celular (14). Além disso, ocorrem no ambiente mitocondrial
importantes reações metabólicas, como o ciclo da ornitina, ou ciclo da ureia (ocorre
na mitocôndria e no citoplasma celular), o metabolismo lipídico e a síntese de
aminoácidos, hormônios e outras biomoléculas relacionadas à sinalização
intracelular (15). Ainda, as mitocôndrias possuem participação direta na regulação
de processos como apoptose, diferenciação, crescimento e proliferação celular (16,
17).

1.2.1 Bioenergética mitocondrial
A síntese de ATP ocorre na matriz mitocondrial e se dá a partir do
acoplamento da fosforilação oxidativa à cadeia de transporte de elétrons. Muitos
passos se fazem necessários para a produção de substratos para a fosforilação
oxidativa, a maior fonte de ATP. O processo tem início no citosol com a conversão
de glicose em piruvato, durante a glicólise. Então, o piruvato é transportado, através
da dupla membrana mitocondrial, para a matriz, onde é convertido em acetil CoA.
Este por sua vez alimenta o ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) que produz os
carreadores de elétrons NADH e FADH2 (responsáveis por doar elétrons para os
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complexos I e II da cadeia transportadora, respectivamente). Os elétrons dos
complexos I (malato-NADH) e II (succinato-FADH2) promovem a redução da
coenzima Q e após isso transferidos para o complexo III e posteriormente para o
citocromo c, uma proteína na periferia da membrana. Este por sua vez irá reduzir o
complexo IV (citocromo c oxidase) que transfere os elétrons para seu aceptor final o
O2. A passagem dos elétrons pelos complexos I, II e IV é acompanhada por uma
liberação de prótons da matriz para o espaço intermembranar da mitocôndria,
gerando um gradiente eletroquímico. O gradiente eletroquímico é utilizado na
conversão de ADP (adenosina difosfato) + Pi (fosfato inorgânico) em ATP através do
complexo V (ATP-sintase) (14).
Durante sua passagem pela cadeia respiratória elétrons provenientes dos
complexos I e III podem extravasar para o espaço intermembranar mitocondrial e
reagir com o O2, formando ânion superóxido (O2-). Através da ação da superóxido
desmutase mitocondrial (MnSOD), que apresenta como cofator o manganês, o O 2- é
transformado em H2O2. O H2O2 pode difundir pela membrana ou se acumular na
mitocôndria. Na mitocôndria, ao utilizar os estoques de NAD(P)H como fonte de
elétrons, o H2O2 pode ser transformado em H2O e O2 pela ação da catalase ou pela
oxidação da glutationa peroxidase/tioredoxina peroxidase (18). Caso esse sistema
não seja eficaz na remoção do H2O2, pode ser gerado o radical hidroxila (OH) que é
um dos mais reativos dentre as espécies reativas e gera danos em muitas moléculas
biológicas (19).
A produção exacerbada e acumulo das diversas espécies reativas de
oxigênio pode inativar proteínas mitocondriais, ou contribuir para a oxidação de
lipídeos e carboidratos, levando à disfunção mitocondrial (20). O acumulo das
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio tem sido consideradas essencial na
geração e propagação do dano celular que resulta no estabelecimento e
agravamento das doenças cardiovascular (21).

1.2.2 Mitocôndria na doença arterial periférica
Mitocôndrias

disfuncionais

são

consideradas

centrais

pra

miopatia

apresentada por pacientes DAP, pelo fato de comprometer a principal fonte de
energia e produção de espécies reativas de oxigênio. A miopatia, na DAP, é
caracterizada por um aumento no número de mitocôndria disfuncionais com
prejuízos significativos nos complexos I, III e IV da cadeia de transporte de elétrons
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(22, 23). Pipinos e colaboradores identificaram, por meio de teste não invasivo de
espectroscopia de ressonância magnética nuclear, redução na capacidade oxidativa
muscular de pacientes DAP (22). Mais recentemente o mesmo grupo associou essa
redução na capacidade oxidativa, a redução na produção de ATP e o aumento do
estresse oxidativo à uma reduzida capacidade funcional, caracterizada pela
claudicação intermitente, atrofia muscular e redução na capacidade de produção de
força muscular (24, 25). Além disso, foram observadas redução na recuperação de
fosfocreatina e ADP após a realização de exercício físico moderado em pacientes
DAP, quando comparados à indivíduos controle (26, 27). Ainda, por meio de
espectroscopia de infravermelho, foi observado que a dessaturação da hemoglobina
é reduzida durante a atividade física em pacientes DAP, comparados com uma
população controle (28, 29). Este padrão de redução da cinética metabólica no
membro afetado é sugestivo de um cenário onde as mitocôndrias disfuncionais não
geram ATP suficiente para suprir a demanda durante o exercício, forçando sua
interrupção (30).
Os sucessivos estímulos de isquemia e reperfusão parecem exacerbar o
estresse oxidativo por meio de um desequilíbrio entre a produção e a remoção de
espécies reativas de oxigênio (31). De fato, recente trabalho identificou aumento de
62% na liberação de espécies reativas de oxigênio endoteliais associado a uma
redução na capacidade antioxidante em pacientes com DAP (32). Uma vez
acumuladas, as espécies reativas de oxigênio podem oxidar lipídios de membrana
(peroxidação lipídica) e gerar aldeídos citotóxicos como o 4-hidroxi-2-nonenal (4HNE). Weiss e colaboradores (2013) identificaram um aumento de 40% nos
subprodutos da peroxidação lipídica, associado a uma atrofia muscular (músculo
gastrocnêmico) em pacientes portadores de DAP (33). Além disso, acúmulos de
outros marcadores da peroxidação lipídica – como o malondialdeído (MDA), também
já foram identificados na musculatura esquelética na DAP (34).
Sabendo que o acúmulo desses aldeídos citotóxicos pode prejudicar
diretamente a função mitocondrial exacerbando o dano oxidativo (35), um melhor
entendimento do metabolismo oxidativo e da ação dos subprodutos da peroxidação
lipídica (4-HNE), bem como o desenvolvimento de novas terapias capazes de
combater o acúmulo desses aldeídos tóxicos, poderá ser de grande valia para o
tratamento da DAP.
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1.3

Aldeído desidrogenase 2 (ALDH2)
As aldeídos desidrogenases (ALDHs) fazem parte de uma família de

enzimas que catalisam a oxidação de aldeídos a seus ácidos correspondentes, não
tóxicos, em uma reação irreversível. Já foram descritas dezenove isoformas das
ALDHs, que estão expressas em diversos tecidos. A aldeído desidrogenase 2
(ALDH2), responsável pelo metabolismo de aldeídos produzidos a partir do
metabolismo do etanol (acetaldeído), peroxidação lipídica (MDA) e poluição (ex.
acroleína), está localizada na matriz mitocondrial. Esta enzima homo-tetramérica
também metaboliza aldeídos alifáticos de cadeia curta e cadeia longa, sendo
responsável pela conversão oxidativa do 4-HNE a aldeídos menos tóxicos (36, 37).
A localização mitocondrial da ALDH2 é de particular importância na remoção
de aldeídos tóxicos, uma vez que a membrana interna da mitocôndria é rica em
ácidos graxos insaturados, sendo, portanto, importante alvo para o ataque de
radicais livres gerados através da cadeia transportadora de elétrons (38).
Recentemente demonstramos uma redução na atividade enzimática da
ALDH2 com a progressão da doença isquêmica cardíaca, e que o prejuízo nessa
enzima mitocondrial correlaciona-se inversamente com a função cardíaca em ratos
submetidos à cirurgia de constrição da artéria coronária descendente anterior (39).
De maneira similar e pela primeira vez, resultados do presente projeto de pesquisa
também apontam para uma redução de ~45% na atividade da ALDH2 na
musculatura esquelética de camundongos com DAP (após constrição da artéria
femoral) (Figura 10), sugerindo a possível participação dessa enzima no
desenvolvimento da patologia.
A ativação farmacológica da ALDH2, e consequente remoção de aldeídos
citotóxicos, protege o coração contra danos agudos e crônicos desencadeados pelo
processo de isquemia-reperfusão (40). No entanto, não existem dados na literatura
que reportem o efeito da ativação dessa enzima na DAP.
Cabe ainda complementar que mutações no gene da ALDH2 estão
associadas ao maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A troca
de um ácido glutâmico por uma lisina na região 487 do gene que codifica a ALDH2
(ALDH2 E487K) resulta na redução de 50% (heterozigose) e 95% (homozigose) da
sua atividade enzimática (41). Essa é a mutação mais frequente em humanos,
acometendo 560 milhões de pessoas (em sua maioria de descendência asiática), o
que representa 8% da população mundial (42). Entretanto, atualmente não se sabe
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se indivíduos portadores da mutação ALDH2 E487K são mais suscetíveis ao
desenvolvimento da DAP. Na tentativa de estudar o efeito da mutação ALDH2
E487K encontrada em humanos na DAP, utilizamos no presente projeto de pesquisa
animais transgênicos que mimetizam essa troca no DNA. Dados preliminares do
nosso laboratório demonstram uma redução de 50% na atividade da ALDH2 no
fígado de camundongos transgênicos heterozigotos (*1/*2) – que possuem apenas
uma cópia do gene mutado, alcançando 85% de prejuízo na função da enzima em
animais transgênicos homozigotos (*2/*2) – que apresentam as duas cópias do gene
mutadas (Figura 19). Esses dados confirmam o fenótipo encontrado em humanos e
viabilizam a utilização desses animais no presente projeto.
Devido ao seu papel fundamental na remoção de aldeídos tóxicos
produzidos em doenças de origem isquêmicas, recentemente a enzima ALDH2 foi
associada à DAP. Inicialmente o acúmulo de 4-HNE encontrado na corrente
sanguínea de pacientes com DAP sugeriu a participação da enzima ALDH2 na
progressão da síndrome (23). Na sequência, estudo recente demonstrou que
injeções intramusculares de células-tronco de medula óssea com alta expressão de
ALDHs em pacientes em estágio avançado da DAP levaram à melhora do quadro
clínico dessa população (40), reforçando o papel das ALDHs na isquemia periférica.
Sabe-se ainda que a redução da atividade da ALDH2 está associada com a
progressão de doenças neuro-degenerativas como o Parkinson e o Alzheimer; e
metabólicas, como o Diabetes melitus.
Em conjunto com a literatura, e baseados em nossos dados, acreditamos
que a redução na atividade da ALDH2, e o consequente acúmulo de aldeídos
reativos, pode influenciar diretamente a progressão da DAP. Considerando que a
modulação da atividade da ALDH2 já se mostra promissora para o tratamento da
doença isquêmica cardíaca acreditamos que ela também será de grande valia no
tratamento de doenças isquêmicas não-cardíacas, como a DAP.
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2

JUSTIFICATIVA/HIPÓTESE
A DAP é um problema de saúde pública mundial cujas consequências são

devastadoras, podendo resultar em invalidez e amputação dos membros afetados.
Atualmente, seu tratamento é caracterizado pela utilização de diferentes agentes
farmacológicos (antiplaquetários, estatinas, inibidores da enzima de conversão da
angiotensina e betabloqueadores (43)); e não farmacológicos (exercício físico (2)).
Entretanto, mesmo na presença destas terapias ainda se observa uma rápida
progressão da doença.
Agudamente, o diagnóstico da doença e a rápida reversão do quadro clínico
de isquemia tecidual, são etapas cruciais na tentativa de evitar a degeneração do
tecido afetado. Contudo, a falta de sinais clínicos e/ou métodos eficazes no
diagnóstico resultam no agravamento da patologia, tornando-a não mais uma
doença vascular, e sim uma síndrome crônico-degenerativa sistêmica. Nesse
período, os tratamentos capazes de restabelecer o fluxo sanguíneo são ineficazes,
reduzindo assim o espectro de terapias capazes de evitar ou reverter a progressão
da doença. Dessa forma, acreditamos ser de grande valia o melhor entendimento
dos processos celulares envolvidos na degeneração tecidual e sistêmica causada
pela DAP, bem como o desenvolvimento de terapias capazes de combater as lesões
causadas pela isquemia-reperfusão tecidual. Ressaltamos que tais terapias são
inexistentes até o momento.
A fisiopatologia da DAP – inicialmente originada pela redução do aporte
sanguíneo local – destaca-se por ciclos intermitentes de isquemia-reperfusão
tecidual (claudicação intermitente) na região afetada (majoritariamente musculatura
esquelética). Ao longo do tempo, esses ciclos intermitentes acarretam em disfunção
mitocondrial e excessiva produção/acúmulo de radicais livres e seus metabólitos
reativos no tecido afetado, contribuindo então para a propagação dos sinais crônicodegenerativos da doença. Conforme já reportado, recentemente nosso laboratório
demonstrou que os aldeídos de cadeia curta produzidos na peroxidação lipídica (ex.
4-HNE) são moléculas-chave envolvidas na propagação dos danos metabólicos
causados pela isquemia-reperfusão no tecido cardíaco, e que a remoção desses
aldeídos através da ativação farmacológica da ALDH2 protege o coração contra
danos agudos e crônicos desencadeados pelo processo de isquemia-reperfusão
(40).
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Considerando (1) o papel-chave da enzima ALDH2 no estabelecimento e
propagação dos danos induzidos por isquemia-reperfusão no coração e (2) nossos
dados iniciais demonstrando uma reduzida atividade da ALDH2 na DAP,
acreditamos que a investigação da participação da enzima ALDH2 é de extrema
importância para a fisiopatologia da DAP. Nesse sentido, no presente projeto de
pesquisa investigamos o papel da ALDH2, bem como desses aldeídos produzidos
durante isquemia-reperfusão tecidual no estabelecimento da DAP. Ainda, utilizamos
intervenções farmacológicas e genéticas para testar o real envolvimento e
contribuição da ALDH2 na progressão da DAP. Acreditamos que a inibição genética
da ALDH2 (utilização de camundongos ALDH2 knock-in – homo ou heterozigotos
para a enzima ALDH2) agravará a progressão da DAP. Já a ativação seletiva da
ALDH2 utilizando Alda-1 será capaz de amenizar ou reverter a progressão da
doença, em roedores inicialmente (Figura 2). Vale salientar que os camundongos
transgênicos e os ativadores da ALDH2 foram gentilmente cedidos pelos nossos
colaboradores da Universidade de Stanford (laboratório da Profa. Daria MochlyRosen).

Figura 1 - Hipótese - Participação da enzima aldeído desidrogenase 2 (ALDH2) na progressão
da doença arterial periférica (DAP). A reduzida tensão de oxigênio oriunda da diminuição do fluxo
sanguíneo levará à uma produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio (EROs) e aldeídos
citotóxicos [subprodutos da peroxidação lipídica] na musculatura esquelética, contribuindo assim para
a disfunção celular e progressão da DAP (caracterizada pela redução do desempenho físico, da
qualidade de vida; e aumento da dor). A ativação seletiva da ALDH2 (utilizando um agonista
alostérico - Alda-1) facilitará a oxidação desses aldeídos à ácidos mais fracos [não reativos],
minimizando o estresse celular e a consequente progressão da DAP.
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3

OBJETIVOS
A) Caracterizar a participação da enzima ALDH2 na progressão da doença

arterial periférica em camundongos C57BL/6 selvagens e ALDH2 E487K knock-in
(homozigotos e heterozigotos).
B) Validar a participação da enzima ALDH2 na progressão doença arterial
periférica utilizando camundongos C57BL/6 selvagens e ALDH2 E487K knock-in
(homozigotos e heterozigotos). Para isso, trataremos cronicamente camundongos
C57BL/6 submetidos à cirurgia de constrição permanente da artéria femoral com
ativador (Alda-1) seletivo da ALDH2 (Figura 2).
Figura 2 - Esquema ilustrativo do
protocolo experimental: Os camundongos
serão tratados com Alda-1 por período de 35
dias, utilizando minibombas osmóticas
implantadas no dorso dos animais. O
tratamento será iniciado após a cirurgia de
constrição permanente da artéria femoral.

Para isso, dividimos esse trabalho em 4 etapas:
 Etapa 1: Caracterizar o modelo de doença arterial periférica em
camundongos C57BL/6 selvagens e determinar o período ótimo para
tratamento farmacológico;
 Etapa 2: Avaliar os efeitos do tratamento com o ativador da ALDH2 na
DAP em camundongos C57BL/6 selvagens;
 Etapa 3: Avaliar os efeitos da inibição farmacológica da ALDH2 na
DAP em camundongos C57BL/6 selvagens;
 Etapa 4: Caracterizar o modelo de DAP em camundongos com a
mutação dominante negativa E487K para a ALDH2;
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Amostra
Para a realização do presente projeto, estão sendo utilizados camundongos
machos C57BL/6 e mutantes (knock-in) para a enzima ALDH2 (heterozigotos *1/*2 e
homozigotos *2/*2) com 5 meses de idade provenientes do Biotério do
Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de
São Paulo. Os animais são mantidos em Biotério, com temperatura controlada entre
22 e 25oC, ciclo claro-escuro 12: 12 horas. Água e comida são administradas ad
libitum. O número amostral variou de 3 a 8 animais por grupo, a depender do
experimento realizado. Este estudo é conduzido de acordo com os princípios éticos
em pesquisa adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de
Laboratório (SBCAL, www.cobea.org.br).

4.2 Protocolo de cirurgia de constrição da artéria femoral
Os animais foram anestesiados intra-peritonealmente com uma mistura de
Ketamina (50mg/kg) e Xilazina (10mg/kg) e realizada tricotomia na parte esquerda
traseira do animal. Na sequência, foi feita a abertura da pele na região medial da
pata com o objetivo de visualizar a artéria femoral. Após separar a artéria femoral da
veia e do nervo femoral, a mesma foi amarrada utilizando fio de polipropileno não
absorvível (5.0 ETHICON, Brasil) em dois pontos: distal – próximo à artéria poplítea,
e proximal – na porção medial da artéria femoral (conforme indicado pelas setas em
azul na Figura 3). No grupo Controle, os animais foram submetidos ao mesmo
procedimento cirúrgico, porém sem a ligadura da artéria femoral. Cabe salientar que
os animais foram acompanhados ao longo de 35 dias após a cirurgia.
Figura 3 - Imagem representativa dos locais de
estenose. As setas em azul indicam os pontos de
oclusão da artéria femoral, obstruindo o fluxo
sanguíneo próximo à artéria poplítea, e abaixo da
artéria epigástrica (44).
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4.3 Tratamento farmacológico
Após a caracterização da progressão da DAP, iniciamos a segunda etapa
para melhor entender o papel da ALDH2 na progressão da doença. Para isso,
utilizamos camundongos C57BL/6 e mutantes (knock-in) para a enzima ALDH2 com
DAP, que foram tratados com Alda-1 (16mg/kg/dia), ativador seletivo da enzima
mitocondrial ALDH2, por 35 dias a partir da cirurgia de constrição da artéria femoral.
Na etapa 3, tratamos os camundongos C57BL/6 com um inibidor da enzima ALDH2,
Aldi (16mg/kg/dia), por 7 e 35 dias após a cirurgia de oclusão de fluxo. Como
controle do tratamento, os animais com DAP, que não receberam o ativador ou
inibidor, receberam tratamento com a solução veículo das moléculas, DMSO. As
drogas foram infundidas através de minibombas osmóticas implantadas no dorso
dos animais (Alzet, modelo 2004, 0,25l/hora).

4.4 Escore experimental de progressão da DAP
Durante todo o período experimental os animais foram avaliados de acordo
com seu escore de progressão da DAP. O escore experimental é uma avaliação
subjetiva do grau de severidade da doença. A escala de avaliação varia de 0 (zero)
a 3, sendo atribuído 0 (zero) ao animal que realiza a flexão dos dedos quando
tracionado pela cauda; 1 ao animal que realiza flexão plantar; 2 aos que realizam
flexão plantar sem que a pata seja arrastada; e 3 quando o animal arrasta a pata ao
caminhar. Quanto maior o escore clínico, maior a gravidade da doença. As
avaliações foram realizadas ao longo do estabelecimento da doença nos dias 1, 3, 5,
7, 14, 21 e 28 após a cirurgia.

4.5 Fluxo sanguíneo periférico
As medidas de variações de fluxo forma efetuadas usando um sistema de
imagens laser Speckle, modelo moorFLPI Speckle Contrast Imager (Moor
Instruments Ltd – Inglaterra). Utilizando um laser de 50 mW, emitido em 785 nm, o
sistema permite monitorar em tempo real o fluxo microvascular em uma região cuja
área é ajustável de 5mm x 7mm até 15cm x 20cm. O fluxo microvascular foi medido
segundo o princípio da análise do contraste do Speckle produzido pelo laser (45).
Fixado a uma distância de 20 cm dos animais, o sistema coleta 25 imagens por
segundo. No campo das imagens foram selecionadas duas regiões de interesse
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retangulares em ambos os membros inferiores, conforme ilustrado na figura 4. O
fluxo médio foi então computado e registrado em função do tempo por períodos de 5
minutos. Os valores médios dos registros foram calculados, resultando F1 e F2,
relativos aos membros isquêmico e controle, respectivamente. O zero biológico, Z
(46), foi estimado usando os valores dos registros medidos de animais que tiveram
paradas respiratórias e cardíacas durante as medições. A quantidade V(%) foi usada
para medir as variações de fluxo entre os membros: V(%) = [(F1-Z)/(F2-Z)] x 100
significando a variação percentual de fluxo entre as patas.
Figura 4 - Imagem de contraste laser Speckle.
Demonstração da eficácia da cirurgia 1 dia após
o procedimento, no qual ocorreu uma redução
de 70% do fluxo sanguíneo na pata operada (1)
comparada à pata contralateral (2). As cores
frias representam ausência de fluxo sanguíneo,
enquanto que as cores quentes indicam áreas
de maior irrigação.

4.6 Atividade física voluntária
Sabendo que a redução da mobilidade é um dos principais sintomas da
DAP, decidimos avaliar a atividade física voluntária dos animais após a cirurgia de
constrição da artéria femoral. Para isso, logo após a intervenção cirúrgica os animais
foram alocados individualmente em caixas especiais equipadas com uma roda de
atividade física interligada à um sistema de aquisição de dados (Figura 5). Esse
sistema permite a avaliação da distância
máxima percorrida, tempo total de atividade
física realizado, bem como as velocidades
média e máximas atingidas ao longo do período
experimental (35 dias). Cabe salientar que os
animais foram monitorados diariamente.
Figura 5 - Sistema de aquisição de dados referentes à
capacidade física voluntária de camundongos.
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4.7 Limiar nociceptivo (dor)
A avaliação do limiar nociceptivo foi realizada pelo método de up and down
(47), utilizando filamentos de von Frey. Neste teste, os animais foram colocados,
individualmente, em gaiolas de acrílico, com fundo de arame, para permitir acesso
às patas destes animais. Os camundongos foram inicialmente habituados, por trinta
minutos, e uma série logarítmica de 9 filamentos de von Frey (Aesthesiometer
Semmer-Weinstein, Stoelting Co., E.U.A) foi aplicada em ambas as patas
posteriores dos animais. A calibração dos filamentos é definida em escala
logarítmica, tendo os seguintes valores (o valor em gramas está entre parênteses):
2,44 (0,04 g), 2,83 (0,07 g), 3,22 (0,16 g), 3,61 (0,4 g), 3,84 (0,6 g), 4,08 (1 g), 4,31
(2 g), 4,56 (4 g) e 4,74 (6 g). Os filamentos foram aplicados, um a um,
perpendicularmente, e mantidos por um período de 5 segundos. Os ensaios foram
iniciados com o filamento de 0,6 g. Na ocorrência da retirada da pata a este
filamento, era utilizado o filamento anterior (0,4 g). Na ausência de resposta com o
filamento de 0,4 g, o filamento seguinte (0,6 g) era aplicado. Por outro lado, na
presença de resposta, o filamento anterior de 0,16 g foi aplicado modificado. O limiar
de retirada da pata (50% do limiar) foi calculado de acordo com Dixon (48),
representada pela seguinte equação:
Limiar 50% = 10 [log do último filamento ± (valor da tabela (Dixon (49)) x 0,4)].

4.8 Teste de tolerância ao esforço
A capacidade máxima de realização do exercício físico foi avaliada ao final
do período experimental, 35 dias após a cirurgia de constrição da artéria femoral,
utilizando um teste de tolerância ao esforço previamente padronizado pelo nosso
grupo (50). Os animais serão submetidos a exercício progressivo escalonado até a
exaustão em esteira rolante, onde a velocidade inicial da esteira foi de seis metros
por minuto e a cada três minutos, a velocidade sofria acréscimo de três metros por
minuto até a exaustão do animal. As variáveis medidas foram o tempo total e a
distância percorrida em metros por cada animal durante o teste de esforço máximo.

4.9 Coleta de tecidos
48 horas após o último teste in vivo, os camundongos foram sacrificados por
deslocamento cervical, conforme normas da Sociedade Brasileira de Ciência em
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Animais de Laboratório (SBCAL, www.cobea.org.br), e os tecidos foram rapidamente
coletados. Após o sacrifício foi realizada a excisão dos músculos esqueléticos sóleo,
plantar, tibial anterior e extensor digital longo (EDL) para ulterior pesagem. O peso
total dos músculos foi corrigido pelo peso corporal e pelo comprimento da tíbia. Na
tentativa de identificar possíveis efeitos colaterais dos fármacos utilizados no
protocolo também foram avaliados os pesos do coração e fígado.
4.10 Função muscular esquelética ex vivo – banho de órgãos
Imediatamente após o sacrifício, o músculo EDL foi removido e posicionado
verticalmente em uma cuba do sistema ex vivo (banho de órgãos) por meio da
fixação do tendão distal à extremidade imóvel e da fixação do tendão proximal ao
transdutor de força isométrica com fio de polipropileno não absorvível (3.0,
ETHICON, Brasil). Com a finalidade de manter a viabilidade do tecido ao longo do
experimento, o músculo permaneceu imerso em uma solução-tampão Krebs-Ringer
(137mM NaCl, 5mM KCl, 2mM CaCl2.2H2O, 1mM KH2PO4, 1mM MgSO4, 24mM
NaHCO3, 11mM C6H12O6, pH 7.4, 22ºC), submetida a aeração com mistura
carbogênica (95% oxigênio, 5% dióxido de carbono) (51). Inicialmente foi
determinado o comprimento ótimo do músculo, identificado pela máxima força de
contração isométrica. Na sequência, a força tetânica máxima do músculo EDL foi
induzida por meio do oferecimento de trens de pulsos elétricos crescentes (1, 10, 20,
30, 50, 80, 100 e 150 hertz). Já para a determinação da resistência à fadiga, o
músculo EDL foi submetido durante 5 minutos a trens de pulsos elétricos (0,2 ms/
80v) de 300 milissegundos de duração e frequências de 30 hertz a cada 1500
milissegundos.

4.11 Avaliação da função mitocondrial
O consumo de oxigênio mitocondrial foi avaliado em miofibras musculares
isoladas, e permeabilizadas de animais C57Bl/6 (52). Para este experimento
utilizamos oxígrafo OROBOROS O2K, que foi carregado com Tampão Z (105 mM KMES, 30 mM KCl, 1 mM EGTA, 10 mM K2HPO4 , 5 mM MgCl2-6H2O , 0,5 mg/ml
BSA, pH 7,1) à 37°C, suplementado com creatina monoidratada (20mM). De forma
resumida, a função respiratória foi avaliada na presença dos substratos
mitocondriais Malato (2mM) e Glutamato (10mM), para avaliar a respiração mediada
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pelo complexo I, seguido pela adição de ADP (4mM) para avaliar a respiração
máxima, independente do complexo II. Então, adicionamos succinato (10µM) para
avaliar a respiração mediada pelo complexo II, seguido pela adição de rotenona
(10µM) para inibir o complexo I e avaliar a respiração mediada pelo complexo II.
Para avaliar o consumo de oxigênio não mitocondrial, adicionamos Antimicina A.
Então adicionamos citocromo c (10µM) para testar a integridade da membrana
mitocondrial. E por fim, para avaliar a respiração mediada pelo complexo IV
adicionamos N, N ,N’ ,N’-tetramethyl-p-phenylenediamine (TMPD) (0,5mM) + ácido
ascórbico (2mM) (para limitar a auto oxidação do TMPD).

4.12 Produção de peróxido de hidrogênio mitocondrial
A produção de peróxido de hidrogênio foi avaliada na miofibra muscular
permeabilizada por meio de um ensaio de espectrofotometria. O espectrofotômetro
quantifica a oxidação do Amplex UltraRed (AURed, Invitrogen), na presença de
horseradish, à resorufina (o fluorofilo ativo) utilizando dois comprimentos de onda,
excitação (565nm) e emissão (600nm) (53).

4.13 Peroxidação lipídica
A análise da peroxidação lipídica foi realizada pelo método TBARS, que
mensura as substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, mais especificamente o
malondialdeído, produto da peroxidação lipídica. O ensaio foi feito por absorbância
(ʎ= 532nm) e os resultados expressos em TBARS/ mg proteína. O malondialdeído
quando aquecido na presença de acido tiobarbitúrico forma um composto corado
que pode ser medido por absorbância. Neste ensaio misturamos o homogenato
celular, ou de músculo esquelético, ao kit de ensaio da empresa Northwest life
science specialties (NWK-MDA01).

4.14 Cultura celular
Protocolo de diferenciação: Células primárias de músculo esquelético
(mioblasto) foram isoladas das patas traseiras dos animais C57Bl/6, e foram
mantidos em meio de crescimento (DMEM - Gibco 11995-073, Waltham, EUA)
suplementado com 20% de soro fetal bovino (FBS – Life Technologies 16050-122) e
1% de antibiótico/antimicótico (Life Technologies 15240-062, Carlsbad, EUA). Ao

34

chegar em confluência aproximada de 100%, as células eram diferenciadas ao
trocar o meio para o meio de diferenciação, que consistia de DMEM contendo 2% de
soro equino (HS Life Technologies 16050-122, Carlsbad, EUA) e Insulin transferrin
selenium (Life Technologies 41400045, Carlsbad, EUA). Ao terceiro dia de
diferenciação as células estavam fusionadas, com aparência característica de
miotubo.
Tratamentos: As células primárias de músculo esquelético foram tratadas
com Alda-1, Aldi ou veículo (DMSO) por 30 minutos na concentração de 40 μM,
antes do estresse de hipóxia. Então as células foram mantidas na câmara de hipóxia
por 6 horas, na presença das mesmas drogas (Alda-1, Aldi ou DMSO, 40 μM), e com
meio de privação de nutrientes (Hanks Balance salt solution, Gibco 14025092,
Waltham, EUA). Após o período de hipóxia as células foram submetidas à 2 horas
de reoxigenação com Alda-1, Aldi ou Veículo (Figura 6).

Figura 6 - Tratamento com Alda-1, Aldi ou Veículo: desenho experimental.

Função mitocondrial em células intactas: A função mitocondrial foi
mensurada através do consumo de oxigênio de células de cultura primária
(miotubos) e células HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cell), avaliada com
o auxílio de um equipamento Seahorse XF-24 Flux Analyzer (Seahorse Biosciences,
North Billerica, EUA), de acordo com o protocolo do fabricante. De forma resumida,
foram plaqueadas 40 mil células por poço na placa, e no dia seguinte elas foram
submetidas ao protocolo de diferenciação descrito acima. Antes do ensaio o meio de
diferenciação foi substituído pelo meio de ensaio XF Base Medium (Seahorse
Biosciences 102353100, North Billerica, EUA), suplementado com glicose (5mM),
glutamato (2mM) e piruvato (10mM) e após isso as células foram estabilizadas por 1
hora à 37 ºC. A respiração basal foi medida antes da adição de oligomicina (1 μg/ml)
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e a respiração em estado de desacoplamento foi avaliada após a adição de FCCP (1
μM). Para inibir o fluxo reverso de elétrons adicionamos Antimicina A (2 μM). A
respiração mediada pelo complexo IV foi avaliada após a adição de ácido ascórbico
(7mM) e TMPD (1,5mM).
Avaliação do potencial de membrana mitocondrial: O potencial de membrana
mitocondrial

(∆ψ)

foi

avaliado

em

células

intactas

utilizando

TMRM

(tetramethylrhodamine, methyl ester, 10nM) – uma coloração catiônica que acumula
em mitocôndrias energizadas e pode ser detectada através de um sinal luminoso em
microscópio de fluorescência (para este trabalho foi utilizado o EVOS FL Cell
Imaging System). TMRM é rapidamente incorporado pelas mitocôndrias viáveis
através do potencial de membrana mitocondrial, adquirindo a fluorescência
vermelha. A aquisição de imagens ocorreu a cada 1 hora, durante 6 horas, no
período de hipóxia, e a cada 30 minutos, durante 2 horas, no período de
reoxigenação, para o grupo H/R; e a cada 1 hora, durante 4 horas, e a cada 30
minutos nas 2 horas seguintes, para o grupo normóxia (controle). A intensidade do
sinal foi quantificada utilizando o Image J software (NIH, Frederick, EUA).
Ensaio de formação de tubos de células endoteliais: O ensaio de formação
de tubos de células endoteliais foi realizado com o uso de uma placa previamente
preparada com Corning Matrigel basement membrane matrix (Corning, EUA), onde
as células HUVEC foram plaqueadas com o meio HBSS, na presença da coloração
Calcein AM (Corning, EUA). O total de tubos formados foi avaliado utilizando o
software Image J (NIH, Frederick, EUA).

4.15 Avaliação estrutural da musculatura esquelética
Após a retirada do músculo tibial anterior, o mesmo foi fixado na posição
horizontal em Tissue-Tek, rapidamente congelado em isopentano e armazenado em
nitrogênio líquido. Foram obtidos cortes histológicos transversais em criostato (10
µm) da região medial do músculo citado e posteriormente foi avaliada a área de
secção transversa das fibras musculares, infiltração leucocitária e quantidade de
núcleos centralizados por meio da coloração por hematoxilina-eosina. As imagens
foram registradas e analisadas em um computador acoplado a um sistema de vídeo
por meio de um programa de captura e análise de imagens (Leica Qwin, BensheimAlemanha).
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4.16 Atividade enzimática da ALDH2
A atividade da enzima ALDH2 foi determinada no músculo plantar por
espectrofotometria, cujo princípio baseia-se na clivagem oxidação do acetaldeído –
proveniente do metabolismo primário do etanol, em ácido acético. Conforme
demonstrado no esquema abaixo, durante essa reação a ALDH2 catalisa a doação
do próton H+ para a coenzima β-Nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD+, forma
oxidada), tornando-a reduzida (NADH), 80 μg de proteína foram incubados com
pirofosfato de sódio (100 mM, pH 9,5), NAD (10 mM), acetaldeído (300 μM) e Triton
(0,1%), por um período de 10 minutos. A atividade da ALDH2 foi estimada por
mudanças na absorbância (ʎex= 340 nm), decorrentes da oscilação nas
concentrações de NADH.

ALDH2
Acetaldeído

Ácido acético

NAD+

NADH

4.17 Análise Estatística
Inicialmente a distribuição dos dados obtidos foi testada por meio do teste de
Shapiro-Wilk. Os dados foram então apresentados na forma de média ± erro padrão
e comparados pela análise de variância (ANOVA) de um caminho (fenótipo como
fator

independente),

dois

caminhos

(fenótipo

e

tratamento

como

fatores

independentes) ou de três caminhos (genótipo, fenótipo e tratamento com fatores
independentes). Essa análise foi executada no programa Statistica (StatSoft, Inc.,
EUA) e para todas as análises foi utilizado post-hoc de Duncan e nível de
significância p ≤0,05.

37

5

RESULTADOS

5.1 Etapa 1: Caracterização do modelo de doença arterial periférica em
camundongos C57BL/6 selvagens e determinação do período
de tratamento farmacológico
A fim de caracterizar o modelo de DAP em camundongos selvagens
C57BL/6 e determinar a janela temporal ideal para a realização do tratamento com
as drogas ativadoras e inibidoras da enzima ALDH2, submetemos os animais à
cirurgia de oclusão permanente da artéria femoral e os acompanhamos durante 28
dias. Onde aos dias 7, 14, 21 e 28, após a cirurgia de oclusão de fluxo (DAP), ou a
cirurgia fictícia (Sham), foram avaliados: fluxo sanguíneo periférico, escore clínico,
limiar nociceptivo, tolerância ao esforço, atividade física voluntária, bioquímica,
morfologia e função muscular.
A isquemia foi confirmada por meio de laser Speckle (detalhes sobre a
técnica nos Métodos). Um dia após a cirurgia é possível observar redução de
aproximadamente 70% no fluxo sanguíneo na pata operada, quando comparada
com a pata contra-lateral (Figura 7A). Ainda, os animais DAP apresentam maior
escore clínico, dor e aparente capacidade física prejudicada, quando comparados
aos animais que passaram pela cirurgia fictícia (Figura 7B-D).
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Figura 7 - Caracterização do modelo animal de DAP. (A) Fluxo sanguíneo periférico e imagem
representativa do fluxo periférico 1 dia após a cirurgia. Cores quentes indicam áreas com fluxo
sanguíneo. (B) O escore clínico foi baseado na escala acima, onde quanto maior a pontuação, maior
o grau de severidade da doença. (C) Limiar nociceptivo e (D) Teste de esforço máximo medidos 1, 3,
7, 14, 21 e 28 dias após a cirurgia de oclusão de fluxo (DAP) ou a cirurgia fictícia (Sham) nos
camundongos selvagens. Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão. $p<0.05
vs. Pata contra-lateral. *p<0.05 vs. Sham.

Sabendo que a DAP é caracterizada por uma drástica redução nos níveis de
atividade física, em humanos, decidimos avaliar a atividade locomotora voluntária
dos animais DAP e Sham, por um período de 28 dias. Neste experimento, os
animais são colocados individualmente em uma caixa com uma roda de atividade
física, acoplada a um odometro, que tem a finalidade de medir a atividade física
voluntária diária desses animais. Os resultados encontrados mostram que os
animais DAP apresentam redução na atividade física voluntaria, 28 dias após a
cirurgia, quando comparados aos animais Sham (Figura 8A). Ainda, o tempo total de
corrida, a distância percorrida e a velocidade média dos animais DAP foram
inferiores ao encontrado nos animais Sham (Figura 8B-D). Demonstrando mais uma
vez o impacto negativo que a doença exerce na atividade locomotora.
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Figura 8 - Camundongos DAP apresentam prejuízo no comportamento motor e redução na
atividade voluntária diária. (A) Animais DAP apresentam uma clara redução na corrida voluntaria
diária, (B) tempo de corrida total, (C) distância total percorrida e (D) velocidade média comparados
com os animais sham. Para essas medidas, os animais foram mantidos em uma gaiola equipada com
uma roda de atividade física acoplada à um odometro, durante 28 dias, começando pelo dia da
cirurgia. Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão. *p<0.05 vs. Sham.

Após finalizar os experimentos in vivo, mensuramos o impacto da cirurgia
nos parâmetros funcionais e morfológicos do músculo esquelético. As propriedades
contráteis do músculo foram mensuradas através de uma medida in vitro da força
tetânica máxima produzida pelo extensor digital longo (EDL), isolado dos animais
submetidos à cirurgia de oclusão de fluxo e Sham. Após ser removido da pata de
interesse, o músculo EDL era fixado à um transdutor de força e um estimulador
elétrico. A força tetânica máxima nos animais DAP mostrou-se significativamente
reduzida, quando comparados aos animais Sham (Figura 9A).
Ainda, as análises histológicas demonstraram que os animais PAD
apresentam aumento no número de miofibrilas danificadas (Figura 9B, C e D),
representadas pelas miofibrilas com núcleos centralizados e a drástica redução na
área de secção transversa do músculo tibial anterior, comparados ao grupo Sham.
Por fim, a microscopia eletrônica de transmissão mostrou desorganização
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sarcomérica (círculo vermelho) e acumulo de mitocôndrias gigantes nos animais
DAP (Figura 9D).

Figura 9 - Camundongos DAP apresentam degeneração músculo esquelética e reduzida
contratilidade. (A) Animais DAP apresentam redução na força tetânica máxima, (B) Relação entre
núcleos centralizados por periféricos, (C-D) músculo esquelético encontra-se atrofiado, 28 dias após
a cirurgia de oclusão de fluxo (DAP), comparados ao grupo sham. (D) As imagens de microscopia
eletrônica de transmissão (MET) mostram que os animais DAP apresentam perda na organização
sarcomérica (circulo vermelho) e acumulação intra-sarcomérica de mitocôndrias gigantes. Os dados
estão apresentados na forma de média ± erro padrão. *p<0.05 vs. Sham.

Conjuntamente, nossos dados demonstram que a cirurgia de oclusão de
fluxo que mimetiza DAP é eficaz e o modelo reproduz o quadro clínico encontrado
em humanos, caracterizado pela redução no fluxo sanguíneo na perna afetada,
elevada sensação de dor, redução na atividade locomotora e degeneração músculo
esquelética.
Por fim, para testar nossa hipótese central, que a redução na atividade da
enzima ALDH2 está associada com DAP, avaliamos a atividade enzimática da
ALDH2 (utilizando acetaldeído como substrato) na musculatura esquelética da pata
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operada nos animais DAP e Sham. Observamos que o músculo esquelético dos
camundongos DAP apresenta redução de aproximadamente 45% na atividade a
ALDH2, quando comparados ao Sham (Figura 10). Esse achado reforça a
possibilidade do uso de ativadores
da

ALDH2

como

ferramentas

terapêuticas contra DAP.

Figura 10 - Redução da atividade da
ALDH2 nos camundongos DAP. A
atividade da ALDH2 foi medida no
músculo plantar 28 dias após a ligadura da
artéria femoral (DAP) ou a cirurgia fictícia
(sham). Os dados estão apresentados na
forma de média ± erro padrão. *p=0.05 vs.
Sham.

5.2 Etapa 2: Avaliação dos efeitos do tratamento com o ativador da ALDH2 na
DAP em camundongos C57BL/6 selvagens
Visando o entendimento da participação da enzima ALDH2 na DAP,
testamos em células HUVEC e miotubos de cultura primária, utilizando modelo de
hipóxia (6h) e reoxigenação (2h) ou normóxia, os efeitos da ativação (Alda-1) e
inibição (Aldi) farmacológica da enzima. As células foram tratadas na concentração
de 40µM, lembrando que as células que serviram como controle para os todos os
experimentos foram tratadas com a mesma concentração da solução veículo
(DMSO), conforme descrito nos Métodos.
O músculo esquelético é um ambiente multicelular composto em sua maior
parte por miofibras, células progenitoras residentes, fibroblastos, células endoteliais
e células nervosas. Tendo a DAP início a partir da obstrução parcial ou total de uma
artéria, decidimos avaliar a participação da enzima ALDH2 no estímulo de hipóxia e
reoxigenação. Para isso utilizamos células HUVEC (Human Umbilical Vein
Endothelial Cell), que é uma linhagem celular imortalizada retirada do cordão
umbilical humano. Vale ressaltar que o uso dessa linhagem celular já está bem
descrito na literatura.
Ao final do protocolo avaliamos, nas células HUVEC, a peroxidação lipídica,
mensurando a concentração de malondialdeído (MDA) no lisado celular; a
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viabilidade celular, por ensaio de fluorescência; a formação de tubos; e o
metabolismo mitocondrial em células intactas, utilizando o SeaHorse.
O tratamento com o ativador da enzima ALDH2, Alda-1, reverteu o pequeno
aumento de MDA no lisado celular, pós H/R. Enquanto que o tratamento com o
inibidor, Aldi, parece acarretar em um maior acumulo de MDA (Figura 11A). O
estímulo de H/R reduziu a viabilidade celular nos três tratamentos (veículo, Alda-1 e
Aldi). Interessantemente o tratamento com Aldi potencializou o impacto negativo
promovido pela H/R na viabilidade celular, quando comparado aos tratamentos com
a solução veículo e Alda-1, nas mesmas condições (Figura 11B).

Figura 11 - ALDH2 na H/R em células HUVEC. (A) Concentração de Malondialdeído no lisado
celular. (B) Viabilidade celular, medido por fluorescência (ʎex=560nm; ʎem=590nm) utilizando
PrestoBlue.Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão. *p<0.05 vs tratamento
com Veículo e Alda-1; #p<0.05 vs correspondente tratamento normóxia.

O próximo passo foi avaliar se a ALDH2 afeta a formação de tubos das
células HUVEC, em cultura celular em condições de normóxia e hipóxia. Em
condições de normóxia os tratamentos com Alda-1 e Aldi não afetaram a formação
de tubos. Como esperado, durante a hipóxia ocorreu aumento significante na
formação de tubos nos animais tratados com a solução veículo (DMSO). Entretanto,
o tratamento com o inibidor, durante a hipóxia, aboliu completamente a formação de
tubos induzida pela hipóxia. Por outro lado, a Alda-1 não afetou a formação de tubos
induzida pela hipóxia (Figura 12A-C). Esses dados apontam para um papel
fundamental da ALDH2 na angiogênese induzida por hipóxia, pelo menos em cultura
celular.
Os impactos negativos da inibição da ALDH2 na formação de tubos durante
hipóxia foram acompanhados por significante redução do metabolismo mitocondrial
nas células HUVEC (Figuras 12D-H).
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Figura 12 - Inibição da ALDH2 gera prejuízo na angiogênese e disfunção mitocondrial após
estímulo de H/R. (A-C) Ensaio de formação de tubos: número totais de tubos e área média dos
tubos. (D-H) análise do metobolismo mitocondrial em células intactas, por meio de SeaHorse. Os
a
b
dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão. p<0.05 vs normóxia; p<0.05 vs veículo
(DMSO).

Com o objetivo de entender o papel da enzima ALDH2 no músculo
esquelético durante o estresse de hipóxia e reoxigenação (H/R), nós isolamos
mioblastos de camundongos C57Bl/6 e as diferenciamos em miotubos. Esses
miotubos foram submetidos ao estresse de H/R, na presença ou ausência das
moléculas que inibem (Aldi) ou ativam (Alda-1) a enzima ALDH2. Ao final do
protocolo avaliamos o potencial de membrana e o metabolismo mitocondrial dessas
células.
O potencial de membrana mitocondrial foi avaliado nos miotubos intactos,
com o auxílio de um corante catiônico chamado TMRM (tetramethylrhodamine,
methyl ester) que se acumula na mitocôndria, e é detectado como um sinal luminoso
a partir de um microscópio de fluorescência. Foi possível observar, nas células
tratadas com DMSO (veículo) e Alda-1, que o potencial de membrana apresentou
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pequeno aumento durante a hipóxia e aumento significativo durante a reoxigenação,
quando comparados às células em condições de normóxia. Entretanto, esse
aumento no potencial de membrana foi abolido nas células tratadas com o inibidor
da enzima ALDH2 (Figura 13A). O diferente comportamento do potencial de
membrana dos miotubos tratados com Aldi, após H/R, foi acompanhado de
disfunção mitocondrial, representado pela menor taxa de consumo de oxigênio
(Figura 13B-F). É interessante observar que o efeito deletério do tratamento com
Aldi apenas foi observado após H/R, não apresentando nenhum efeito deletério nos
grupos que foram submetidos à normóxia. Esses achados são extremamente
interessantes, uma vez que apresentam uma nova evidência de que a inibição da
enzima ALDH2 agrava os danos promovidos pelo estresse de H/R.

Figura 13 - Inibição da ALDH2 agrava o dano promovido pela H/R. (A) Ensaio de potencial de
membrana mitocondrial de miotubos. (B-F) Função mitocondrial avaliada pela taxa de consumo de
oxigênio em miotubos intactos (SeaHorse). Os dados estão apresentados na forma de média ± erro
a
b
padrão. p<0.05 vs normóxia; p<0.05 vs veículo (DMSO).

Após a caracterização do modelo animal de DAP, e dos resultados obtidos
na cultura celular, tratamos cronicamente (28 dias) os camundongos DAP com a
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droga ativadora da ALDH2, Alda-1, na concentração de 16mg/kg/dia, ou solução
veículo (volume/volume PEG/DMSO). A droga foi administrada nos animais
continuamente, por meio de mini-bombas osmóticas, implantadas subcutaneamente
no dorso dos camundongos. Ao final do protocolo foram avaliados o fluxo sanguíneo
periférico, o escore clínico, a tolerância ao esforço máximo e atividade voluntária
diária, a área de secção transversa, analises bioquímicas e funcionais no músculo
esquelético.
O tratamento com o Alda-1, ativador da enzima ALDH2, aumentou
significativamente a atividade da ALDH2 na DAP (Figura 14E). Ainda, o tratamento
promoveu aumento na expressão proteica da ALDH2, quando comparada com os
animais Sham (Figura 14B e D). A expressão de 4-HNE não se mostrou alterada
com o tratamento (Figura 14C-D). A contratilidade muscular ex vivo não se mostrou
alterada com o tratamento, quando comparada ao animal veículo (Figura 14F). Uma
maior atividade enzimática da ALDH2, através do ativador, no entanto, não reverteu
o quadro de atrofia muscular presente na doença. A distribuição no diâmetro das
fibras é estatisticamente diferente entre todos os grupos. Os animais DAP
apresentam uma maior frequência de fibras menores que 1500µm2, quando
comparados aos animais tratados com solução veículo e Alda-1 (Figura 14A).
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Figura 14 - Os tratamentos com Alda-1 e Alda 5591 aumentam a atividade da ALDH2 e a função
muscular in vitro em camundongos DAP. (A) Frequência da área de secção transversa das fibras
do músculo tibial anterior, sendo todos os traçados diferente estatisticamente entre eles. (B)
Expressão proteica da enzima ALDH2, medida por western blotting, (C) Expressão de 4-HNE, medido
por western blotting, (D) western blotting representativo do 4-HNE, ALDH2, e seu normalizador
GAPDH, respectivamente. (E) Atividade da enzima ALDH2 e (F) função muscular, medida pela força
tetânica máxima do músculo EDL. Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão.
*p<0.05 vs Sham.

A mobilidade dos animais tratados com Alda-1, avaliada pelo teste de
esforço máximo em esteira rolante, foi reduzida, ao contrário do observado nos
animais tratados com solução veículo, que correram distância similar aos animais
Sham (Figura 15A). No entanto, ao avaliar a mobilidade através da corrida voluntária
dos animais DAP veículo, observamos redução na distância total percorrida, bem
como no tempo total de corrida e velocidade média. Já os animais DAP tratados com
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o ativador da enzima ALDH2, Alda-1, apresentaram melhoras em todos os quesitos
(distância percorrida, tempo e velocidade média), quando comparadas com os
tratados com solução veículo, ao final dos 28 dias (Figura 15B-E).

Figura 15 - O tratamento com Alda-1 restaura parcialmente a mobilidade de camundongos
DAP. (A) Teste de esforço máximo, em esteira rolante, realizado 28 dias após a cirurgia de indução
de DAP. (F-H) As medidas da corrida voluntária foram realizadas diariamente durante 28 dias após a
cirurgia. Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão. *p<0.05 vs Sham; #p<0.05
vs DAP veículo.

5.3 Etapa 3: Determinação dos efeitos da inibição farmacológica da ALDH2 na
DAP
A inibição farmacológica da ALDH2 nos animais selvagens ocorreu por meio
de tratamento com Aldi (16mg/kg/dia) por período de 7 e 28 dias, após a cirurgia de
oclusão de fluxo sanguíneo (DAP). Ao final do protocolo experimental de 7 dias
foram analisados o consumo de oxigênio, a produção de H2O2 e a peroxidação
lipídica por meio de detecção de malondialdeído, e análise da expressão proteica de
subunidades dos complexos mitocondriais (NDUFB8 - Complexo I; SDHB –
Complexo II; UQCRC2 – Complexo III; MTCO1 – Complexo IV e ATP5A – Complexo
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V). Ao final do protocolo de 28 dias foram analisados o fluxo sanguíneo periférico, o
escore clínico, a tolerância ao esforço máximo e atividade voluntária diária, a área
de secção transversa, analises bioquímicas no músculo esquelético.
Sete dias após a cirurgia de oclusão de fluxo (DAP) não foi observado
diferença na expressão proteica de subunidades dos complexos mitocondriais nos
animais tratados com Aldi, ou veículo (Figura 16A-F), bem como não observamos
acúmulo de H2O2 e malondialdeído (Figura 16H-I). Entretanto, na análise do
consumo de oxigênio, realizada em fibras isoladas, utilizando o OxygraphO2K do
Oroboros, observamos que o tratamento com o inibidor da ALDH2 gera impacto
negativo nos complexos II e IV (Figura 16G).

Figura 16 - Inibição da enzima ALDH2 acarreta em prejuízo de função dos complexos
mitocondriais II e IV, após DAP. (A) Western blotting (WB) representativo das subunidades dos
complexos mitocondriais (NDUFB8, SDH8, UQCRC2, MTCO1, ATP5A), (B) quantificação WB
NDUFB8, (C) quantificação WB SDHB, (D) quantificação WB UQCRC2, (E) quantificação WB
MTCO1, (F) quantificação WB ATP5A, (G) Consumo de oxigênio (% da pata contra-lateral), (H)
Produção de H2O2, (I) Peroxidação lipídica, mensurado pela concentração de malondialdeído. Os
dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão. *p<0.05 vs Sham.
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Vinte e oito dias após a cirurgia de oclusão verificamos que o tratamento
com o inibidor da ALDH2, Aldi, foi de fato eficiente em reduzir a atividade da ALDH2,
além da inibição promovida pela doença (Figura 17A). Ainda, a expressão da enzima
ALDH2 se mostrou aumentada 28 dias após a cirurgia de oclusão de fluxo. Bem
como houve aumento na expressão de 4-HNE nos animais DAP tratados com Aldi
(Figura 17C-E). A inibição da enzima também resultou em redução da área de
secção transversa do músculo tibial anterior, após a cirurgia de DAP. Tendo a
frequência do tamanho de fibras também foi modificado após DAP. Os animais
tratados com Aldi apresentam um maior número de fibras com diâmetro reduzido,
quando comparados aos animais Sham e veículo (Figura 17B).

Figura 17 - A inibição da ALDH2 resulta e acumulo de 4-HNE e leva à redução da área de
secção transversa no músculo esquelético DAP. (A) Atividade enzimática da ALDH2, (B) Área de
secção transversa do músculo esquelético tibial anterior, (C-E) expressão proteica ALDH2 e 4-HNE,
respectivamente. Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão. *p<0.05 vs Sham.

A inibição da ALDH2 não exacerbou a redução da mobilidade dos
camundongos DAP, nos 28 dias na gaiola de atividade física voluntária (Figura 18AD). Ainda, a inibição da ALDH2 aboliu o aumento na capacidade de corrida
apresentada pelos camundongos sham e DAP veículos após 28 dias na gaiola
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equipada com a roda de atividade física (Figura 18E). Esses dados reforçam a
contribuição da ALDH2 em combater os efeitos deletérios da isquemia intermitente e
o estresse oxidativo presente na DAP.

Figura 18 - A inibição da ALDH2 abole os efeitos benéficos do exercício nos animais DAP. (AD) As medidas da corrida voluntária foram realizadas diariamente durante 28 dias após a cirurgia. (E)
Esforço físico máximo mensurado através de teste de corrida em esteira rolante, até a exaustão do
animal. Esse experimento foi realizado 28 dias após a cirurgia DAP ou sham com animais mantidos
em suas gaiolas regulares, ou nas equipadas com a roda de atividade física. Os dados estão
apresentados na forma de média ± erro padrão. *p<0.05 vs Sham.

5.4 Etapa 4: Caracterização dos camundongos knock-in (ALDH2*2) na DAP
Na sequência, caracterizamos a capacidade física dos animais ALDH2*2, o
trofismo, a função muscular, o escore clínico e bioquímica do músculo esquelético.
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Os camundongos em heterozigose e em homozigose apresentam redução na
atividade da enzima ALDH2, 55% e 85% respectivamente, no fígado. E redução,
menos acentuada no músculo esquelético (Figura 19A-B). A expressão proteica de
4-HNE dos animais não se mostrou diferente, entretanto existe uma tendência de
aumento genótipo dependente, crescendo nos animais hetero e homozigotos (Figura
19C-E). Por outro lado, a expressão da ALDH2 é reduzida nos animais mutantes,
com tendência à ser ainda menor nos animais homozigotos, quando comparadas
aos animais heterozigotos (Figura 19D-E). A área de secção transversa se mostrou
alterada. Interessantemente, quanto menor a atividade da enzima ALDH2
apresentada pelos animais, mais o perfil de frequência de fibras se aproxima da
frequência apresentada por animais DAP. Os animais homozigotos apresentam
maior frequência de fibras de menor diâmetro (Figura 19F).
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Figura 19 - Os animais E487K mutantes apresentam reduzida expressão da ALDH2 e
modificação na frequência de fibras musculares. (A-B) Atividade da ALDH2 em músculo
esquelético e fígado, respectivamente, (C) expressão proteica de 4-HNE, (D) expressão proteica da
enzima ALDH2, (E) imagem representativa western blotting 4-HNE, ALDH2 e o normalizador GAPDH.
(F) Área de secção transversa do músculo tibial anterior. Os dados estão apresentados na forma de
média ± erro padrão.*p<0.05 vs WT; #p<0.05 vs *1/*2.

Os animais ALDH2*2 não apresentam diferenças na tolerância ao esforço
máximo (Figura 20E, medidos durante teste em esteira rolante, até a exaustão do
animal), e na corrida voluntária (Figura 20A-D, medido na gaiola equipada com a
roda de atividade física), quando comparados aos animais selvagens. Entretanto,
observamos redução na função muscular dos animais homozigotos, quando
comparados com os animais do grupo C57BL/6 selvagem e ALDH2 heterozigoto
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(Figura 20F). Os dados são sugestivos de que a mutação não afeta a mobilidade
dos camundongos.

Figura 20 - Os animais E487K mutantes não apresentam alterações na capacidade física. (A-D)
A corrida voluntária foi medida diariamente durante 28 dias após a cirurgia sham, (E) tolerância ao
esforço máximo e (F) contratilidade muscular in vitro, medida nos animais selvagens (WT), ALDH2
heterozigoto (*1/*2) e ALDH2 homozigoto (*2/*2) 28 dias após a cirurgia fictícia (sham). Estes são
animais saudáveis e não apresentam DAP. Os dados estão apresentados na forma de média ± erro
padrão.*p<0.05 vs WT; #p<0.05 vs *1/*2.

Após a caracterização dos animais mutantes E487K saudáveis e determinar
se esses animais são mais suceptiveis ao desenvolvimento de DAP, os animais
C57BL/6 selvagens, ALDH2*1/*2 e ALDH2*2/*2 foram submetidos à cirurgia de
oclusão permanente da arteria femoral. Ao final do protocolo experimental, foi
medido o escore clínico, a tolerância ao esforço muscular, a corrida voluntária, a
função muscular ex vivo, a atividade da ALDH2 e a expressão de 4-HNE e ALDH2.
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Não foi possível detectar diferença na atividade da ALDH2 nos animais
mutantes E487K, após DAP, quando comparados com o grupo WT DAP. Entretanto,
observamos tendência de redução no grupo heterozigoto. (Figura 21A). A expressão
de 4-HNE apresentou comportamento compatível com a atividade da ALDH2
apresentada. A expressão de 4-HNE não é de fato diferente, entretanto o grupo
heterozigoto apresentou tendência de aumento (Figura 21C). Já a expressão de
ALDH2 se mostrou reduzida nos animais mutantes com DAP (Figura 21B). Em
relação ao trofismo muscular, o genótipo não agravou a atrofia presente na DAP
(Figura 21D-E).
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Figura 21 - Os animais E487K mutantes apresentam reduzida expressão da ALDH2 após DAP.
(A-B) Atividade e expressão da ALDH2 no músculo esquelético, respectivamente, (C) expressão
proteica de 4-HNE, (D) imagem representativa western blotting 4-HNE, ALDH2 e o normalizador
GAPDH. (E-F) Área de secção transversa do músculo tibial anterior. Os dados estão apresentados na
forma de média ± erro padrão.*p<0.05 vs WT; #p<0.05 vs *1/*2.

Os

camundongos

portadores

da

mutação

E487K

heterozigotos

apresentaram um pior quadro clínico, representado por maiores valores no escore
clínico (Figura 22F), redução na tolerância ao esforço físico, mensurado a partir da
menor distância percorrida em teste em esteira rolante (Figura 22E) e redução da
função muscular ex vivo, quando comparados aos animais selvagens após a cirurgia
de DAP (Figura 22G). Entretanto, não observamos diferenças e nenhum aspecto
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avaliado no teste de corrida voluntária (Figura 22A-E). Nossos dados sugerem que
os animais portadores da mutação E487K, seja ela em heterozigose ou homozigose,
apresentam maior tendência à desenvolver intolerância, após DAP, sendo que a
mutação em homozigose parece exacerbar essa intolerância, ao menos nos testes
de mobilidade.

Figura 22 - Camundongos portadores da mutação E487K são mais susceptíveis ao
desenvolvimento DAP. (A-D) A corrida voluntária foi medida diariamente durante 28 dias após a
cirurgia de oclusão de fluxo. (E) A tolerância ao esforço físico foi medida por meio de teste em esteira
rolante, onde o animal corria até a exaustão. Este experimento aconteceu 28 dias após a cirurgia de
DAP. (F) O escore clinico foi medido nos dias 1, 3, 5, 7, 14, 21 e 28 após a cirurgia de oclusão de
fluxo. O padrão do escore foi baseado na escala acima, onde quanto maior o número, maior a
severidade da doença. (G) Contratilidade muscular medida por meio de banho de órgãos no músculo
EDL 28 dias após a cirurgia de oclusão de fluxo (DAP). Os dados estão apresentados na forma de
média ± erro padrão.*p<0.05 vs. WT DAP.
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6

DISCUSSÃO
A doença arterial periférica é causada inicialmente pela formação de uma

placa de ateroma, principalmente nos membros inferiores. Apresenta como principal
sintoma a claudicação intermitente, que é a dor sentida, por esses pacientes, ao
caminhar. Estima-se que 202 milhões de pessoas no mundo todo apresentem a
doença, tornando-a um sério problema de saúde pública (54). Somando a esse fato,
sabe-se que a DAP aumenta os riscos de infartos do miocárdio e cerebral, sendo
que o infarto agudo do miocárdio é uma das principais causas de morte no Brasil.
Segundo Hirsch e colaboradores o gasto anual médio para o tratamento de
cada paciente é de US$ 1868 (55). Apesar do valor despendido, os tratamentos hoje
utilizados na clínica [antiplaquetários, estatinas, inibidores da enzima de conversão
da angiotensina e betabloqueadores (43)] são paliativos e ineficazes na reversão do
quadro clínico apresentado pelo paciente. Dessa forma, se faz necessário o
desenvolvimento de novas terapias capazes de bloquear a rápida progressão da
doença, ou até mesmo reverter seu quadro.
Nesse cenário, a enzima mitocondrial ALDH2 surgiu como um potencial alvo
terapêutico na DAP. A função dessa enzima é remover aldeídos tóxicos,
catalisando-os a ácidos menos reativos (56, 57), protegendo a mitocôndria e a célula
contra lesões. De fato, a degeneração de doenças crônicas como Alzheimer (57),
câncer (58), hipertensão (59) e diabetes (60) está relacionada com a redução da
atividade enzimática da ALDH2 e consequente prejuízo na remoção desses
aldeídos. O acúmulo de aldeídos, como o 4-HNE, foi reportado recentemente na
DAP, onde foi identificado aumento de 40% nos subprodutos da peroxidação lipídica
(33).
No presente estudo, utilizando um modelo de DAP em camundongos
observamos redução de aproximadamente 45% na atividade da enzima ALDH2 no
músculo esquelético desses animais após a cirurgia de oclusão de fluxo sanguíneo.
Fenômeno semelhante foi observado em recente trabalho do nosso grupo, onde
ratos submetidos à doença isquêmica cardíaca apresentaram redução da atividade
catalítica da enzima ALDH2 (61). Observamos também, em nosso modelo, os
mesmos fenótipos encontrados nos humanos portadores de DAP, como atrofia e
disfunção muscular, reportados por Weiss e colaboradores (33), mobilidade
reduzida, tal qual observada na literatura onde após teste de 6 minutos indivíduos
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saudáveis percorrem 570 metros (62, 63), já paciente DAP percorrem apenas 305
metros, e aumento na sensação de dor, como reportado por Garcia (10). Além disso,
observamos desorganização sarcomérica e acumulo de mitocôndrias intrasarcomérica gigantes. Em trabalho publicado no ano de 2002, Solenski e
colaboradores demostram que ratos submetidos à isquêmia cerebral apresentam
inchaço e acumulo mitocondrial, nos diferentes tempos analisados (3, 5 e 24 horas)
(64).
Ao tratar os animais submetidos à cirurgia de oclusão de fluxo (DAP) com
um ativador da enzima (Alda-1), foi possível observar aumento na atividade e
expressão da ALDH2, sem, no entanto, resultar em aumento na mobilidade e função
muscular. Por outro lado, a inibição da enzima ALDH2 trouxe um efeito deletério
adicional ao promovido pela DAP. Utilizamos linhagem celular imortalizada de
endotélio humano (células HUVEC), que foram submetidas à duas diferentes
condições normóxia e hipóxia, para avaliar a formação de tubos (ensaio que
mimetizaria angiogênese). Observamos que o tratamento com Aldi não altera a
formação de tubos nas células em condições de normóxia. Entretanto, o tratamento
com Aldi, das células HUVEC submetidas à hipóxia, abole completamente a
formação de tubos. Utilizando desenho experimental idêntico (6 horas de hipóxia),
células HUVEC transfectadas com RNA de interferência, para inibir a expressão de
ALDH2, apresentam redução na formação de tubos, quando comparados ao grupo
controle (65). Seguindo nessa linha de raciocínio, de que a enzima ALDH2 é
importante na revascularização, apontada como necessária para um melhor
prognóstico para a doença, Perin e colaboradores demonstraram que transplantando
células tronco que hiperexpressam ALDHs em roedores e humanos, foi possível
observar melhoras no quadro clínico da DAP. Os autores sugerem que essa
resposta se deve principalmente por uma melhor vascularização na área afetada
(40). Acompanhada da redução na formação de tubos, observamos disfunção
mitocondrial em células (HUVEC e Miotubos isolados de camundongos C57Bl/6)
tratadas com Aldi, submetidas à hipóxia e reoxigenação. Outro trabalho também
reportou disfunção mitocondrial frente à estresse, quando a enzima ALDH2 era
inibida. Pan e colaboradores demonstraram que a inibição da ALDH2 agravava a
disfunção mitocondrial promovida por altas concentrações de glicose, em células
H9C2 (66). Além da disfunção mitocondrial em células, observamos, também,
disfunção mitocondrial em camundongos submetidos à cirurgia de oclusão de fluxo
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da artéria femoral (DAP), tratados com aldi, durante 7 dias. A pesar de não ser
possível observar aumento na produção de H2O2, quando comparado ao grupo
tratado com a solução veículo, observamos disfunção nos complexos mitocondriais
II e IV, comparados ao grupo DAP veículo.
Associado à redução da atividade da ALDH2 e aumento de expressão de
ALDH2 e 4-HNE, promovido pelo tratamento crônico dos animais C57Bl/6 com Aldi,
está um quadro de exacerbada atrofia, caracterizada pela redução da área de
secção transversa do músculo EDL. Denotando o papel da enzima ALDH2 em
modular o trofismo, em condições de estresse, trabalho publicado por Doser e
colaboradores mostra que animais que hiperexpressam a enzima ALDH2 se
mostram protegidos, pelo menos parcialmente, contra a hipertrofia cardíaca
promovida pela ingestão crônica de álcool (67).
Sabendo que durante a DAP os pacientes apresentam reduzida mobilidade,
e que o exercício físico é amplamente recomendado como tratamento para a doença
(68). Submetemos os animais Sham e DAP à um período de exercício físico
voluntário. Neste período os animais eram mantidos em uma gaiola equipada com
uma roda de atividade física, acoplada à um odometro, por 28 dias. Ao final deste
período os animais eram submetidos à teste de esforço máximo em esteira rolante.
A partir desse teste foi possível observar que enquanto os animais pertencentes aos
grupos Sham e veículo DAP apresentavam melhora no seu desempenho físico,
quando comparados aos animais que não foram submetidos ao período de exercício
voluntário, os animais tratados com Aldi não conseguiam se beneficiar dos efeitos do
exercício. De fato, animais que hiperexpressam ALDH2 no músculo esquelético
apresentam desempenho físico superior aos animais que não hiperexpressam. E
proteção contra atrofia promovida pela atividade física exaustiva (69).
Após a manipulação farmacológica da enzima ALDH2, partimos para a
manipulação genética, a fim de melhor entender o papel da enzima ALDH2 durante
a DAP. Para tanto, utilizamos animais geneticamente modificados desenvolvidos por
nossos colaboradores da Universidade de Stanford. Esses animais apresentam uma
troca de um ácido glutâmico por uma lisina no aminoácido 487 (E487K), que resulta
em redução da atividade enzimática. Cerca de 540 milhões de pessoas portam essa
mesma mutação pontual na ALDH2, o que torna esses animais ainda mais
importante como ferramenta de pesquisa. Estudos epidemiológicos mostram que
esses

indivíduos

apresentam

maiores

chances

de

desenvolver

doenças
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cardiovasculares (41). Entretanto, estudos mais pontuais são necessários para
estabelecer uma relação causa-efeito.
Os animais transgênicos apresentaram reduzidas expressão e atividade da
ALDH2, de forma basal. Ainda, foi possível verificar que esses animais apresentam
uma maior frequência de fibras muscular de menor diâmetro, sendo esse fenômeno
genótipo dependente, ou seja, os animais homozigotos apresentam maior frequência
de fibras com diâmetro reduzido, que os animais heterozigotos. Que por sua vez
apresentam maior frequência de fibras de menor tamanho que os animais
selvagens. Após a indução de DAP nesses animais foi possível observar
agravamento no quadro de disfunção muscular, ao comparar os animais
transgênicos aos animais selvagens, com DAP. Fato que aponta mais uma vez para
a importante participação da enzima aldeído desidrogenase 2 na doença arterial
periférica.
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7

CONCLUSÃO
Os animais submetidos à cirurgia de oclusão de fluxo, que mimetizam a

doença arterial periférica, apresentam os principais sintomas notados nos humanos,
durante a doença, tais como redução de fluxo sanguíneo periférico, aumento na
sensação de dor, redução de mobilidade, disfunção e atrofia muscular. Ainda,
notamos, a partir de microscopia eletrônica de transmissão, um desarranjo
sarcomérico e acumulo de mitocôndrias gigantes. Alem disso, observamos que a
atividade da enzima ALDH2 encontra-se reduzida na DAP, apesar do aumento de
sua expressão.
Ao tratar os animais DAP com uma droga inibidora da ALDH2 (Aldi)
reduzimos a atividade da enzima e aumentamos sua expressão, além de gerar
acumulo

de

4-HNE,

resultando

em

disfunção

mitocondrial,

prejuízo

na

angiogêneses, agravamento no quadro de atrofia e redução na capacidade de
responder positivamente ao exercício físico. De forma semelhante, ao utilizarmos
animais com redução na atividade da enzima ALDH2, foi possível observar, de
forma basal, aumento no número de fibras com tamanho reduzido, e após DAP o
quadro de disfunção muscular se apresentou exacerbado nos animais transgênicos.
Baseado nisso, nossos resultados fornecem evidências de que a ALDH2 é
uma importante enzima na progressão da doença arterial periférica, auxiliando na
manutenção das células musculares. E apontam a enzima aldeído desidrogenase 2
como um promissor alvo terapêutico no tratamento da doença arterial periférica.
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