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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. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 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 

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 

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 O2
- 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 

(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 (4-

HNE). 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. 

 



 

 

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 



 

 

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. 

  



 

 

2 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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