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RESUMO 

 

Castilho G. Inibição do estresse do retículo endoplasmático restaura o 

conteúdo de ABCA-1 e o efluxo de colesterol em macrófagos tratados 

com albumina modificada por glicação avançada [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 96p. 

 

Produtos de glicação avançada (AGE) prejudicam o metabolismo de 

lipoproteínas e o transporte reverso de colesterol, o que contribui para a 

aterosclerose no diabete melito (DM). Em particular, a albumina modificada 

por AGE (albumina-AGE) reduz a remoção de colesterol por diminuir o 

conteúdo do receptor ABCA-1 em macrófagos. Isto se vincula ao insulto 

oxidativo e inflamatório, os quais são indutores do estresse do retículo 

endoplasmático (RE). O objetivo do presente estudo foi avaliar, em 

macrófagos, os efeitos do tratamento com albumina-AGE sobre o estresse 

do RE e suas vias adaptativas (UPR), relacionando-os com o prejuízo na 

expressão do ABCA-1 e efluxo de colesterol celular. Albumina-AGE foi 

produzida pela incubação de albumina isenta em ácidos graxos com 

glicolaldeído 10 mM e, albumina controle (albumina-C) com PBS apenas.  

Albumina foi isolada do soro de pacientes portadores de DM com controle 

glicêmico inadequado (albumina-DM) ou indivíduos controles (albumina não-

DM) por cromatografia para separação rápida de proteínas seguida por 

purificação alcoólica. Macrófagos de peritônio de camundongos ou 

macrófagos da linhagem J774 foram tratados com os diferentes tipos de 

albumina na presença ou ausência de ácido fenil butírico (PBA; chaperona 

química que alivia o estresse do RE) ou MG-132 (inibidor do sistema 

proteasomal) por diferentes intervalos de tempo. A expressão de 

marcadores do estresse do RE, UPR, proteína dissulfeto isomerase (PDI), 

calreticulina e ubiquitina foi determinada por imunoblot e o conteúdo de 

ABCA-1, por citometria de fluxo e imunocitoquímica. O efluxo de 14C-



  

 

colesterol foi avaliado, utilizando-se apoA-I como aceptora de colesterol. A 

albumina-AGE induziu aumento tempo-dependente na expressão das 

chaperonas marcadoras do estresse do RE - Gr78 e Grp94 - e de proteínas 

da UPR (ATF6 e eIF2α-P) em comparação à albumina-C. O conteúdo de 

ABCA-1 e o efluxo de colesterol foram reduzidos em, respectivamente, 33% 

e 47% e ambos foram restaurados pelo tratamento com PBA, o qual também 

reduziu o estresse do RE. A associação entre estresse de RE e redução de 

ABCA-1 foi confirmada pelo uso da tunicamicina (indutor clássico de 

estresse do RE), que diminuiu em 61% o conteúdo de ABCA-1, prejudicando 

em 82% o efluxo de colesterol. A albumina-AGE aumentou o conteúdo total 

de ubiquitina. A inibição do sistema proteasomal não foi capaz de restaurar o 

conteúdo de ABCA-1 em células tratadas com albumina-AGE. Em 

macrófagos expostos à albumina-DM evidenciou-se maior expressão da PDI 

e calreticulina, com tendência à maior expressão da Grp94. A albumina-AGE 

(produzida in vitro ou isolada de portadores de DM) induz estresse de RE, o 

qual se vincula à redução no conteúdo de ABCA-1 e efluxo de colesterol. 

Estes eventos podem contribuir para a aterosclerose no DM. Chaperonas 

químicas, que aliviam o estresse do RE, podem ser ferramentas úteis na 

prevenção e tratamento da aterosclerose. 

 

Descritores: 1. produtos finais de glicação 2. estresse do retículo 

endoplasmático 3. transportadores de cassete de ligação de ATP 

(transportadores ABC) 4. diabetes mellitus 5. albumina sérica, colesterol. 



  

 

SUMMARY 

 

Castilho G. Inhibition of endoplasmic reticulum stress restores the 

ABCA-1 protein level and cholesterol efflux in advanced glycated 

albumin-treated macrophages [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012. 96p. 

 

Advanced glycation end products (AGE) disturb lipoprotein metabolism and 

reverse cholesterol transport, contributing to atherosclerosis in diabetes 

mellitus (DM). Particularly, advanced glycated albumin (AGE-albumin) 

reduces cell cholesterol removal by impairing the expression of ABCA-1 in 

macrophages. This is ascribed to the oxidative and inflammatory stress, 

conditions that elicit endoplasmic reticulum (ER) stress. In this study it was 

investigated the effect of AGE-albumin on ER stress and adaptative 

pathways (UPR) development in macrophages, and its relationship to the 

reduction in ABCA-1 expression and cholesterol efflux. AGE-albumin was 

prepared by incubating fatty acid free albumin with 10 mM glycolaldehyde 

and control albumin (C-albumin) with PBS only. Albumin was isolated from 

poorly controlled DM patients (DM-albumin) and control individuals (nonDM-

albumin) by fast liquid chromatography and purified by alchoolic extraction. 

Mouse peritoneal macrophages or J774 cells were treated along time with 

the different types of albumin in the absence or presence of phenyl butiric 

acic (PBA; a chaperone that aleviates ER stress) or MG132 (a proteasomal 

inhibitor). The expression of ER stress and UPR markers, protein disulfide 

isomerase (PDI), calreticulin and ubiquitin was determined by immunoblot 

and ABCA-1 protein level, by flow cytometry and imunocytochemistry. 14C- 

cholesterol efflux was evaluated utilizing apo A-I as cholesterol acceptor. 

AGE-albumin induced a time-dependent increase in the expression of ER 

stress chaperone markers - Gr78 and Grp94 - and UPR proteins (ATF6 and 

eIF2α-P) in comparison to C-albumin. ABCA-1 content and cholesterol efflux 



  

 

were diminished by, respectively, 33% and 47% and both were recovered by 

the treatment with PBA. The association between ER stress and ABCA-1 

reduction was confirmed by the reduction, induced by tunicanycin (a classical 

ER stress inductior) in ABCA-1 protein level (61%) and cholesterol efflux 

(82%). AGE-albumin increased the amount of cellular total ubiquitin. The 

inhibiton of proteasomal system was unable to restore ABCA-1 protein level 

in cells treated with AGE-albumin. In macrophages exposed to DM-albumin a 

higher expression of PDI and calreticulin was observed together with a trend 

of enhanced Grp94 expression. In conclusion, AGE-albumin (produced in 

vitro or isolated from DM patients) induces ER stress which is related to the 

reduction in ABCA-1 level and cholesterol efflux in macrophages. These 

events can contribute to atherosclerosis in DM. Chemical chaperones that 

alleviate ER stress may be useful in the prevention and treatment of 

atherosclerosis.  

 

Descriptors: 1. advanced glycation end products 2. endoplasmic reticulum 

stress 3. ABC transporters 4. diabetes mellitus 5. serum albumin, cholesterol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Homeostase de lípides intracelulares e transporte reverso do 

colesterol   

O conteúdo de colesterol intracelular é mantido em uma faixa estreita 

de variação graças à regulação da síntese, captação e exportação de 

esteróis. A síntese de colesterol é determinada, principalmente, pela 

atividade da hidroximetilglutaril coenzima A redutase (HMG CoA redutase) 

que converte hidroximetil glutaril CoA em ácido mevalônico. Ao final da via 

biossintética é formado colesterol livre ou não esterificado, o qual, pela 

atividade da acilcolesterol aciltransferase (ACAT ou SOAT; stearoil O-

acyltransferase), é convertido em colesterol esterificado. Isto permite a 

cristalização da molécula do colesterol e seu armazenamento no citosol em 

forma relativamente inerte, desde que em pequenas quantidades. A 

biodisponibilização do colesterol esterificado ocorre pela ação da colesterol 

éster hidrolase neutra (CEHN) que provê colesterol livre às células, caso 

necessário (Sekiya et al., 2011).  

Além da síntese, as células obtêm colesterol por meio da captação de 

lipoproteínas - principalmente as lipoproteínas de densidade baixa (LDL) - 

por meio dos receptores de LDL ou receptores B-E. Isto ocorre pelo 

reconhecimento das apolipoproteínas B e E das lipoproteínas o que promove 

a internalização do complexo lipoproteína/receptor no endossomo, seguindo-

se degradação lisossomal (Ikonen, 2008).  
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Tanto a síntese como a captação de colesterol são reguladas pela 

concentração de colesterol livre intracelular e, mais especificamente, por 

óxidos de colesterol. A ativação da proteína de ligação ao elemento 

responsivo a esteroides (SREBP) ocorre em situações de depleção do 

conteúdo de colesterol e se caracteriza por sua migração do retículo 

endoplasmático, em associação à proteína ativadora de clivagem da SREBP 

(SCAP) ao complexo secretório celular. Neste local, a SREBP sofre duas 

clivagens proteolíticas o que libera seu fragmento aminoterminal que migra 

ao núcleo, onde modula positivamente a transcrição do gene do receptor B-

E e da HMGCoA redutase, promovendo o aporte de colesterol à célula 

(Goldstein & Brown, 2009). Por outro lado, caso as células estejam 

enriquecidas em colesterol, este mecanismo é eficientemente bloqueado, 

graças à ligação de esteróis à SCAP e à proteína INSIG (gene induzido pela 

insulina) o que mantém o complexo SCAP/SREBP firmemente ancorado à 

membrana do retículo endoplasmático, contendo a síntese e captação de 

colesterol (Brown & Goldstein, 2009; Sun et al., 2007).  A ativação de 

SREBP também promove a expressão da pró-proteína convertase tipo 

subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9), que medeia à degradação do receptor B-E, 

modulando, portanto, a recaptação de lipoproteínas pelo fígado e o 

enriquecimento celular em colesterol advindo das lipoproteínas.   

A exportação do excesso de colesterol contribui como mecanismo 

adicional ao ajuste de sua concentração intracelular e varia de acordo com o 

tipo celular. Sendo assim, em hepatócitos a maior parte do colesterol é 

convertida em ácidos biliares ou exportada na forma livre na bile, ou ainda, 
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ressecretada na forma de lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL). 

Nas gônadas e adrenal, o colesterol pode ser convertido em hormônios 

esteroídicos e na pele, convertido em precursor de vitamina D. No entanto, a 

principal via de exportação de colesterol ocorre por intermédio das 

lipoproteínas de alta densidade (HDL), as quais removem o excesso de 

colesterol celular. Isto ocorre graças à indução da expressão de receptores 

de HDL, em condições de acúmulo intracelular de colesterol e óxidos de 

colesterol, que será detalhado abaixo. 

Em macrófagos, células intimamente envolvidas na gênese da 

aterosclerose, a captação de LDL nativa é mínima, devido à pequena 

expressão dos receptores B-E. Não obstante, a remoção de LDL 

modificadas, por oxidação, glicação, carbamilação, dessialização, 

associação a imunocomplexos, entre outras, ocorre por sua interação com 

receptores scavenger, em processo positivamente modulado pela 

concentração intracelular de lípides (Han et al., 1997). Em geral, quanto 

maior a remoção de lipoproteínas modificadas, maior a expressão dos 

receptores que as reconhecem, criando-se um ciclo vicioso que culmina na 

formação de células espumosas, característica da lesão aterosclerótica 

precoce (Yancey et al., 2007). Neste aspecto, a exportação do excesso de 

colesterol para as HDL é o principal mecanismo de regulação do conteúdo 

de lípides em macrófagos arteriais, desempenhando papel central na 

prevenção contra a gênese e progressão da doença macrovascular 

aterosclerótica (Tiwari et al., 2007).  



4 

 

As HDL são inversamente associadas ao desenvolvimento da doença 

arterial coronariana, graças à sua participação no transporte reverso de 

colesterol (TRC) e às suas ações antioxidante, anti-inflamatória, 

antiapoptótica, vasodilatadora, antitrombogênica, antiproteolítica, 

hematopoiética e pela melhora do metabolismo glicídico. Estas funções são 

seletivamente desempenhadas pelas diferentes subpopulações de HDL 

(Asztalos et al., 2011).  

Ao longo do transporte reverso de colesterol (TRC), o colesterol é 

removido das células periféricas pelas HDL e apolipoproteínas A-I (apo A-I) 

dissociadas sendo encaminhado ao fígado para eliminação na bile e 

excreção fecal, ou aos órgãos esteroidogênicos (Rosenson et al., 2012).  

Apolipoproteínas A-I pobres em lípides interagem com os receptores 

ABCA-1 (ATP binding cassette transporter A1) na superfície dos 

macrófagos, promovendo fluxo unidirecional de colesterol ao meio 

extracelular. Isto ocorre graças à hidrólise de duas moléculas de ATP ligadas 

ao ABCA-1, o que propele colesterol do folheto interno ao externo da 

membrana plasmática e, daí, para as apo A-I. A atividade intrínseca do 

ABCA-1 favorece a redistribuição de colesterol na membrana plasmática, 

mas apenas sua ligação específica à apo A-I é capaz de translocar 

fosfolípides e colesterol ao meio extracelular, permitindo seu fluxo ao longo 

do TRC.  

Após se enriquecerem em lípides, as apo A-I formam partículas 

nascentes de HDL, denominadas pré-beta HDL. Graças à esterificação do 
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colesterol pela lecitina colesterol aciltransferase (LCAT), estas partículas 

discoidais convertem-se em formas maiores de HDL, como as HDL3 e HDL2 

que abrigam colesterol esterificado em seu núcleo hidrofóbico. Grandes 

partículas de HDL também removem colesterol celular, por meio da 

interação com os receptores ABCG-1 (ATP binding cassette transporter G1). 

Além de colesterol, o ABCG-1 exporta óxidos de colesterol, em particular 7- 

cetocolesterol, minimizando seus efeitos citotóxicos.  

No fígado, o colesterol pode ser diretamente removido das HDL, por 

meio de sua interação com os receptores SR-BI (scavenger receptor class B 

type I). O SR-BI remove seletivamente o colesterol esterificado das HDL, em 

detrimento de seus componentes proteicos, os quais retornam ao interstício, 

reiniciando a retirada de colesterol celular. Além disso, por intermédio da 

proteína de transferência de colesterol esterificado (CETP), o colesterol 

esterificado é transferido para lipoproteínas que contêm apo B, como 

quilomícrons (QM), lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) e LDL, 

sendo estas removidas pelos receptores B-E e pela proteína relacionada ao 

receptor de LDL no fígado (LRP; LDL receptor - related protein) (Ohashi et 

al., 2005) (figura 1). 

Alterações em diversas etapas do TRC podem comprometer o fluxo 

centrípeto de colesterol ao fígado, predispondo à aterosclerose precoce. 

 



6 

 

Préβ HDL
FÍGADO

LCAT

CL

bile

fezes

CL

CEcolesterol

CE TG

LDL
VLDL

HDL2

CETP

ÓRGÃOS 
ESTEROIDOGÊNICOS

HDL3

apoA-I

CL

ABCG-1

MACRÓFAGO

CL

 

 

Figura 1. Transporte Reverso de Colesterol - Apo A-I e partículas nascentes de HDL 

(préβ-HDL) removem o excesso de colesterol celular por meio da interação com o 

receptor ABCA-1. Após esterificação do colesterol pela LCAT, formam-se 

gradativamente partículas maiores de HDL - HDL3 e HDL2. O colesterol esterificado 

(CE) pode ser diretamente removido das HDL pelo receptor SR-BI no fígado ou órgãos 

esteroidogênicos, podendo ser convertido em ácidos biliares ou hormônios esteroídicos. 

Por intermédio da CETP, o CE é transferido para QM, VLDL e LDL, as quais podem ser 

removidas pelos receptores B-E ou LRP no fígado.  

 

1.2 Transportadores ABCA-1 - função e regulação 

Os receptores ABCA-1 são membros da superfamília dos 

transpotadores ABC (ATP binding cassete transporters), caracterizados por 

utilizarem a hidrólise do ATP como fonte de energia para o transporte de 

diversas moléculas através de membranas. Seu gene consiste em 50 exons 
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que abrangem 149 kb, codificando uma proteína de 2.261 aminoacidos e 

aproximandamente 220 KDa (Nagao et al., 2012).   

A estrutura tridimensional do ABCA-1 é caracterizada pela presença 

de dois domínios transmembrânicos contendo seis hélices cada, além de um 

sítio de ligação a nucleotídeos contendo duas sequências peptídicas 

altamente conservadas evolutivamente, denominadas Walker A e Walker B. 

Além disso, o receptor dispõe ainda de duas alças extracelulares, unidas por 

pontes dissulfeto, cuja importância, além da manutenção da configuração do 

peptídio, envolve a afinidade do transportador às moléculas de apo A-I 

(Soumian et al., 2005).  

A expressão gênica de ABCA-1, aumentada substancialmente em 

células expostas à sobrecarga de colesterol, resulta da ativação dos LXR 

(liver X receptor), fatores de transcrição pertencentes a uma família de 

receptores nucleares intimamente envolvidos no metabolismo lipídico. Sua 

ligação a óxidos de colesterol, derivados da modificação oxidativa do 

colesterol, favorece a dimerização com RXR (retinoid X receptors) e o 

desacoplamento de correpressores, o que resulta na transativação de 

ABCA-1 e ABCG-1. Agonistas de LXR, como 22-hidroxicolesterol e 24,25-

hidroxicolesterol também promovem a transativação do gene do ABCA-1. 

Além disso, AMP cíclico também eleva a expressão de ABCA-1, por 

mecanismos distintos da via do LXR, mas ainda não elucidados (Oram & 

Vaughan, 2006).  

Wellington et al. (2002) demonstraram uma discordância significativa 

entre o perfil de expressão do mRNA e do conteúdo proteico final de ABCA-
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1 em tecidos de camundongos. Isto tem sido reiterado em estudos 

experimentais (Passarelli et al., 2005; Isoda et al., 2007) e decorre da 

modulação pós-transcricional e traducional da proteína. 

Estudos de imunofluorescência demonstraram que embora a maior 

massa de ABCA-1 localize-se na membrana plasmática, observa-se também  

um intenso intercâmbio vesicular com um pool de ABCA-1 presente em 

compartimentos intracelulares endocíticos. A meia-vida do receptor parece 

ser curta e depende da reciclagem da proteína dos endossomos primários à 

membrana plasmática. A interação com apo A-I, embora não previna a 

internalização do receptor no endossomo, previne sua degradação  

(Arakawa & yokoyama, 2002; Martinez et al., 2003; Zhao et al., 2012). 

Em 1996, Rechsteiner & Rogers descreveram uma sequência de 

aminoácidos (PEST - prolina, glutamato, serina e treonina) responsável pela 

regulação da degradação do ABCA-1. Quando fosforilada, a PEST permite a 

proteólise do receptor por ação da calpaína, uma tiol-protease de membrana 

(Wang et al., 2003). De fato, Arakawa & Yokoyama (2002) demonstraram 

que o turnover do ABCA-1 é reduzido sob a ação de inibidores de tiol-

proteases, como a calpeptina (inibidor da calpaína). Resultados do mesmo 

grupo evidenciaram que, embora o probucol reduza a atividade do ABCA-1, 

seus produtos oxidados - espiroquinona e difenoquinona - diminuem a 

degradação deste receptor mediada pela calpaína, sem alterar a transcrição 

do gene e a funcionalidade da proteína em exportar colesterol para as apo 

A-I. É importante notar que este efeito aumentou a biossíntese de HDL e 
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reduziu a deposição de lípides na aorta de coelhos, sem alterações nas 

defesas antioxidantes plasmáticas (Arakawa et al., 2009). 

A apo A-I, além de seu papel na retirada do colesterol celular, exerce 

importante função na estabilidade do ABCA-1, já que inibe a fosforilação da 

PEST pela interação física com o ABCA-1, impedindo a ação da calpaína 

(Martinez et al., 2003). Lu et al. (2008) demonstraram, em macrófagos, 

derivados de monócitos humanos, que na ausência da apo A-I o ABCA-1 

reside na membrana plasmática por 10 minutos, sendo internalizado por 

endocitose e degradado intracelularmente. Na presença da apo A-I, o ABCA-

1 não é internalizado e se mantém mais tempo na membrana dos 

macrófagos, o que favorece a geração de partículas de HDL.  

Hozoji et al., (2008) demonstrararam a existência de um pool de 

ABCA-1 rapidamente acessível à membrana, o qual se mantém associado 

ao LXRβ nas proximidades da superfície celular. O enriquecimento em 

óxidos de colesterol favorece a dissociação do complexo ABCA-1/LXR, 

disponibilizando ABCA-1 para a exportação rápida de colesterol, e LXR para 

modulação da expressão proteica. 

  Ademais, a regulação do ABCA-1 por outros processos biológicos, 

como degradação lisossomal e autofagia é, de fato, efetiva e acrescenta 

mais etapas à fina regulação do conteúdo final de ABCA-1 disponível na 

membrana das células (Beers et al., 2011; Boadu et al., 2011). 

Os mecanismos moleculares responsáveis pela interação entre apo 

A-I e ABCA-1 não estão totalmente elucidados, uma vez que o ABCA-1 
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apresenta especificidade com diversas apolipoproteínas associadas à HDL, 

tais como apo A-I, A-II, C-I, C-II e C-III. Fitzgerald et al. (2004) propuseram 

uma forte ligação proteína/proteína entre apo A-I e ABCA-1, o que ocorre 

sob alta afinidade (Kd<10-7 mol/L), em processo reversível e termossensível. 

Contudo, outros pesquisadores (Ito et al., 2000) defendem a idéia de que 

moléculas de apo A-I ancoram-se a resíduos de fosfatidilserina, dispostos no 

folheto externo da membrana pela ação flopase do ABCA-1, promovendo a 

redistribuição de moléculas lipídicas nas camadas da membrana plasmática. 

No entanto, os exatos mecanismos e estruturas que participam da remoção 

do colesterol celular via ABCA-1 ainda não estão completamente descritos e 

são tema de intensa discussão na literatura (Chambenoit et al., 2001). 

As vias de sinalização suscitadas pela interação entre apo A-I e 

ABCA-1 parecem variar de acordo com o tipo celular, embora todas 

converjam para a estabilização do ABCA-1 na superfície das células e para 

mobilização de colesterol para aceptores externos. Dentre os principais 

componentes das vias intracelulares destacam-se: janus cinase 2/STAT1 

(JAK/STAT1), proteína cinase A, Rho GTPase, além de vias mediadas por 

cálcio (Tang et al. 2006; Tang & Oram, 2009; Zhao et al., 2012). A ativação 

do sistema JAK/STAT1 parece também implicar na diminuição da 

transcrição de genes inflamatórios, estabelecendo um elo entre a remoção 

de colesterol de macrófagos arteriais e a redução do insulto oxidativo, 

ambos modulados pela atividade do ABCA-1. 

O papel do ABCA-1 é especialmente importante no TRC de 

macrófagos, e, mutações em seu gene associam-se à aterosclerose 



11 

 

prematura, como na doença de Tangier e na Deficiência Familial de HDL 

(Oram, 2002; Bisoendial et al., 2003; Singaraja et al., 2006). Embora, em 

macrófagos, pouco contribua para o pool de HDL plasmática, devido à 

pequena massa de colesterol destas células, no fígado e intestino este 

receptor participa da formação de novas partículas de HDL, contribuindo 

com a concentração plasmática desta lipoproteína. 

 

1.3 Diabete melito, produtos de glicação avançada e aterosclerose  

No diabete melito (DM), a hiperglicemia crônica ou picos de glicemia 

no período pós-prandial promovem a modificação não-enzimática de 

diversas macromoléculas, o que pode culminar na geração de produtos de 

glicação avançada (AGE) (Ahmed & Thornalley, 2007). A concentração 

sérica de AGE é independentemente associada ao desenvolvimento de 

doença macrovascular aterosclerótica (Ahmed et al., 2009) e, juntamente, 

com outras vias convergentes do metabolismo da glicose – via das 

hexosaminas, ativação de proteína cinase C e via do poliol – favorece o 

aumento do estresse oxidativo celular. Este é apontado como elo comum na 

gênese das complicações tardias do DM, como nefropatia, retinopatia, 

neuropatia e aterosclerose (Baynes & Thorpe, 2000; Brownlee, 2001). 

Os AGE são formados por meio da reação de glicação não 

enzimática, de escurecimento ou Maillard. Ela se inicia com a formação de 

uma base de Schiff instável, gerada a partir da reação de grupos carbonila 

de açúcares redutores com resíduos de lisina e arginina de porções amino-
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terminais de proteínas, fosfolípides e ácidos nucleicos (figura 2). A base de 

Schiff pode progredir para um produto Amadori, que, sendo mais estável, 

sofre pouca dissociação.  

A autoxidação da glicose, a decomposição da base de Schiff e 

rearranjos moleculares do produto Amadori levam à formação dos açúcares 

dicarbonila, como glioxal, metilglioxal, 3-deoxiglicosona e de glicolaldeído, 

extremamente reativos, que propagam a reação de glicação em sentido 

irreversível, com formação dos AGE (Baynes & Thorpe, 2000).  

 

PROTEÍNAS, FOSFOLÍPIDES E ÁCIDOS NUCLEICOS

BASE DE 
SCHIFF

PRODUTO 
AMADORI

1 2 3

4

GlicoseGlicoseGlicoseGlicose

GlioxalGlioxalGlioxalGlioxal

3333----DeoxiglicosonaDeoxiglicosonaDeoxiglicosonaDeoxiglicosona

MetilglioxalMetilglioxalMetilglioxalMetilglioxal

GlicolaldeídoGlicolaldeídoGlicolaldeídoGlicolaldeído

Glioxal
Metilglioxal

3-deoxiglicosona
Glicolaldeído

AGE

 

Figura 2. Reação de glicação, escurecimento ou Maillard. Resíduos 

aminoterminais de proteínas, ácidos nucleicos e fosfolípides são modificados 

por açúcares redutores de forma não-enzimática. O primeiro composto 

formado, a Base de Schiff é bastante instável, sofrendo fácil dissociação. No 
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entanto, caso a reação prossiga, são formados produtos mais estáveis, 

denominados Produto Amadori. A decomposição da Base de Schiff e 

rearranjos do Produto Amadori levam à formação de oxoaldeídos, tais como 

glioxal, 3-deoxiglicosona, metilglioxal e glicolaldeído que propagam a reação 

de glicação de forma rápida e irreversível com a formação dos produtos de 

glicação avançada (AGE).   

 

A oxidação de ácidos graxos poli-insaturados, certos aminoácidos e 

corpos cetônicos, bem como a reação mediada pela mieloperoxidase em 

neutrófilos ativados, também promovem a formação de oxoaldeídos, com 

propagação do estresse glicoxidativo (Mentink et al., 2006). Além disso, o 

tabaco e a dieta constituem fontes exógenas de AGE, que podem ser 

absorvidos no trato gastrointestinal e transportados pela albumina e por 

partículas de LDL (Lu et al., 2004). É importante ressaltar que as 

concentrações de AGE encontram-se aumentadas não só na hiperglicemia, 

mas também em outras situações como a insuficiência renal crônica, 

doenças inflamatórias e autoimunes, estas últimas representando um 

importante elo entre inflamação e aterosclerose (Ramasamy et al., 2005, 

Uribarri et al., 2003).  

Os principais AGE encontrados in vivo são: carboximetil-lisina (CML), 

carboxietil-lisina, pentosidina, pirralina e dímeros de glioxal e metilglioxal. Os 

AGE circulantes são reconhecidos por uma vasta gama de receptores de 

superfície celular, destacando-se os receptores para AGE (RAGE). A 

sinalização decorrente da interação AGE-RAGE promove a geração de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), com ativação do fator nuclear kappa 
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B (NF-κB). Disto resulta o aumento de expressão de marcadores 

inflamatórios e moléculas de adesão, que agravam o dano vascular do DM. 

A expressão de RAGE encontra-se aumentada no DM e na uremia, e a 

atenuação de sua via de sinalização reduz o desenvolvimento de lesão 

aterosclerótica (Yan et al., 2009; Ramasamy et al., 2011).  

Em camundongos diabéticos knock out para apo E, o bloqueio do 

RAGE, promovido pela administração da forma solúvel do receptor (sRAGE) 

retardou a aterosclerose e diminuiu o insulto inflamatório vascular. 

Interessante notar que estes efeitos foram obtidos independentemente de 

alterações na glicemia e no perfil lipídico, mas foram associados à redução 

nas concentrações plasmáticas e teciduais de AGE. (Park et al., 1998; 

Wendt et al., 2006; Harja et al., 2008.)   

Alterações no metabolismo de lípides plasmáticos e celulares são 

observadas no DM, frente à modificação de macromoléculas por glicação. A 

modificação de LDL por açúcares redutores reduz seu reconhecimento por 

receptores B-E e favorece sua captação por macrófagos da parede arterial 

(Brown et al., 2007). De fato, macrófagos derivados de monócitos 

apresentam acúmulo de colesterol esterificado frente à incubação com VLDL 

e LDL isoladas de portadores de DM ou glicadas in vitro (Klein et al., 1995). 

  Lipoproteínas ricas em triglicérides (VLDL e quilomícrons) glicadas 

são menos sensíveis à ação da lipoproteína lipase e menos reconhecidas 

pelos receptores B-E, o que favorece o aumento da meia-vida plasmática 

destas partículas. Isto contribui para a hipertrigliceridemia, importante 
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componente da dislipidemia diabética. A atividade da proteína de 

transferência de colesterol esterificado é facilitada pelo aumento da 

concentração sérica de triglicérides e pela glicação das lipoproteínas 

(Passarelli et al., 1997; Zimmerman et al., 2001). Em decorrência, há um 

aumento na transferência de colesterol esterificado das HDL para 

lipoproteínas potencialmente aterogênicas, como as VLDL e LDL glicadas, 

as quais podem ser captadas por macrófagos arteriais. 

As HDL glicadas apresentam menor tempo de residência na 

circulação, graças ao deslocamento das apo A-I modificadas de sua 

estrutura. Embora a habilidade das HDL na remoção do colesterol celular 

não seja diretamente prejudicada pela glicação precoce (Passarelli et al., 

2000; Rashiduni et al., 1999), a menor concentração plasmática e intersticial 

desta lipoproteína limita a remoção do colesterol arterial. Por outro lado, 

estudos mais recentes demonstram que a glicação avançada da HDL ou da 

apo A-I reduz a remoção de colesterol celular, intermediada pelo receptor 

ABCA-1 (Hoang et al., 2007, Matsuki et al., 2009). 

A albumina é a principal proteína modificada por glicação na 

circulação sanguínea representando cerca de 80% das proteínas que sofrem 

glicação no plasma (Cohen, 2003) e, embora sua meia-vida plasmática seja 

reduzida pela glicação (Karner & Perktold, 2000), considera-se a 

modificação desta proteína no compartimento arterial, onde são gerados 

açúcares dicarbonila, frente à hiperglicemia, reações inflamatórias e acúmulo 

de lípides que caracterizam a aterosclerose (Shao et al., 2005). A albumina 

modificada por glicação avançada (albumina-AGE) é mais captada e 
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degradada por macrófagos (Machado et al., 2006). Nestas células, a 

albumina-AGE induz a geração de EROs, em particular ânion superóxido, 

derivadas da mitocôndria e sistema NADPH oxidase. Este evento associa-se 

à redução na expressão dos receptores ABCA-1 e ABCG-1 e com o prejuízo 

na remoção de colesterol pelas HDL (Machado et al., 2006; de Souza et al., 

2012).  

Interessante notar que a diminuição na expressão de ABCA-1 ocorre 

independentemente de modificações na taxa de tradução da proteína e do 

seu mRNA, sugerindo que vias de degradação pós-traducional, suscitadas 

pela glicação avançada, possam reduzir o conteúdo proteico de ABCA-1 em 

macrófagos (Passarelli et al., 2005). Por outro lado, a redução observada no 

receptor ABCG-1, em decorrência da glicação avançada em macrófagos, 

decorre da menor taxa de transcrição de seu gene (Isoda et al., 2007).  

Feng & Tabas (2002) observaram resultados semelhantes em células 

tratadas com concentrações pré-tóxicas de colesterol. Macrófagos 

incubados com sobrecarga de colesterol livre apresentaram prejuízo do 

efluxo de colesterol e fosfolípides para as apo A-I e não para as HDL2, 

indicando menor expressão do ABCA-1, que se mostrou, de fato, 90% 

reduzida. Os efeitos foram independentes de alterações nas taxas do mRNA 

do ABCA-1 e não foram prevenidos por inibidores de caspases (ativadas 

classicamente em concentrações de colesterol citotóxicas), nem por 

inibidores de cisteína-proteases, como a calpeptina. A inibição do sistema 

proteasomal, recuperou parcialmente o conteúdo de ABCA-1, enquanto a 

inibição do tráfego de colesterol para o retículo endoplasmático foi mais 
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eficiente em recuperar a expressão do receptor, sugerindo forte participação 

da organela na estabilidade do receptor. 

 

1.4 Estresse do retículo endoplasmático  

O lúmen do retículo endoplasmático representa um ambiente celular 

ímpar, sendo o sítio onde ocorre o recrutamento de ribossomas e a 

produção de chaperonas que atuam auxiliando o enovelamento adequado 

de proteínas recém-formadas. Esta organela é composta por uma rede de 

membranas nas quais proteínas celulares e proteínas direcionadas à 

secreção são sintetizadas e assumem suas estruturas primária, secundária e 

terciária, que garantem sua estabilidade e função. Inevitavelmente, algumas 

proteínas mal formadas escapam do controle de qualidade da maquinaria do 

RE, sendo rapidamente degradadas por sistemas de destoxificação (Hosoi & 

Ozawa, 2009). 

As modifcações pós-traducionais, como a aquisição de resíduos de 

monossacarídeos (N-glicosilação ou O-glicosilação) e a oxidação e 

isomeração de tióis pelo sistema Ero1 (endoplasmic reticulum oxireductase 

1) associado à proteína dissulfeto isomerase (PDI; protein-disulfide 

isomerase) garantem a estabilidade dos novos peptídeos. A formação de 

pontes dissulfeto, formadas a partir da oxidação dos grupos tiol de dois 

resíduos de cisteína, tem papel determinante na manutenção conformacional 

das proteínas recém-formadas, especialmente daquelas destinadas à 

superfície celular e que não estão sob a vigília direta das chaperonas 
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(Riemer et al., 2009). Além disso, por possuir sítios com afinidade por 

cadeias polipeptídicas mal enoveladas, há evidências demonstrando que a 

PDI promove a translocação destes peptídeos, do lúmen do RE ao citosol, 

favorecendo sua ubiquitinação e degradação proteasomal, em processo 

designado degradação associada ao RE (ERAD; ER- associated 

degradation) (Appenzeller-Herzog & Ellgaard, 2008).  

Laurindo et al. (2012) descreveram a versatilidade da PDI em revisão 

recente, ressaltando as múltiplas funções da proteína e apontando o papel 

sinalizador de muitos metabólitos celulares, tais como ânion superóxido, 

que, dependendo de seu contexto biológico, podem intermediar a 

sinalização redox, ao invés de propagar o insulto oxidativo, como 

inicialmente postulado. Como ressaltaram os autores, há uma convergência 

entre o papel da PDI e o complexo NADPH oxidase, considerando que, 

dependendo do modelo experimental, a PDI pode mediar processos 

fisiológicos e/ou patofisiológico. Entretanto, é certo que a ação desta 

proteína multifuncional é um importante componente da homeostase redox 

intracelular.  

Como descrito acima, o RE participa de diversos processos biológicos 

que transcendem a síntese de proteínas e tangem também mecanismos de 

regulação transcricionais, fundamentais para o funcionamento celular 

adequado. A ERAD, processo também mediado pelo RE, evita possíveis 

efeitos citotóxicos de polipeptídios agregados. O sistema ubiquitina-

proteasoma (UPS - Ubiquitin proteasome system) é a principal via de 

degradação de proteínas de meia-vida curta em eucariotos, é um sistema 
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que dispõe de importante gasto energético, apresenta alta seletividade e 

conta com a ação de um arsenal enzimático conservado evolutivamente 

(Demasi & Laurindo, 2012).  

A atividade do UPS participa de diversos mecanismos celulares 

fisiológicos, no entanto, a degradação inadvertida de moléculas 

intracelulares pode acarretar prejuízos. Chade et al. (2004) demonstraram 

que a inibição do UPS reduz o estresse inflamatório e melhora a função 

endotelial nos rins de porcos hipercolesterolêmicos, o que ocorre em 

detrimento do aumento do estresse oxidativo, evidenciado pela maior 

atividade da NADPH oxidase e elevação das concentrações de LDL 

oxidadas circulantes, confirmando que a inibição do UPS é uma ferramenta 

útil, porém, que deve ser utilizada com cautela devido à possíveis efeitos 

pleiotrópicos celulares.  

Em macrófagos, albumina modificada por glicação inibe enzimas 

envolvidas na degradação proteasomal, o que implica em redução do 

clearence de novos peptídeos modificados, que são acumulados no 

compartimento intracelular, promovendo prejuízo vascular ou ainda piora no 

estado aterogênico (Moheimani et al., 2010). Desta forma, ainda permanece 

controverso o uso de inibidores do UPS em sistemas biológicos, uma vez 

que estes interferem em processos sistêmicos podendo proteger ou agravar 

a aterogênese, dependendo do contexto experimental. Não obstante, Engin 

& Hotamisligil, (2010) ainda sugerem, em revisão sobre chaperonas 

químicas, o uso de inibidores do UPS como potenciais alvos terapêuticos, 
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especialmente em casos de doenças caracterizadas por deficiências 

lisossomais. 

O acúmulo de proteínas mal enoveladas no lúmen do RE pode 

resultar de um aumento súbito na demanda da síntese proteica, de 

distúrbios na glicosilação, de perturbações na concentração de cálcio e 

também da sobrecarga de nutrientes (Ron & Walter, 2007). Caso estas 

condições sobrepujem a capacidade da organela de restaurar a síntese 

proteica, gera-se o chamado estresse do RE (Lionetti et al., 2009). 

Particularmente, o RE é bastante sensível às oscilações da concentração 

intracelular de colesterol e ao desbalanço redox, os quais também 

contribuem para o estresse do RE, dependendo de sua magnitude. 

Em resposta a esse desequilíbrio, ou antes mesmo do estabelecimento 

deste, diversos mecanismos são ativados, visando o restabelecimento da 

homeostase da síntese proteica. Frente ao estresse vigente, são ativadas, 

então, vias adaptativas conhecidas coletivamente como resposta a proteínas 

não-enoveladas (UPR; unfolded protein reponse) (Hotamisligil, 2006; Ron & 

Walter, 2007). Neste contexto, três proteínas residentes da membrana do 

RE são sequencialmente ativadas, modulando respostas orquestradas de 

acordo com o tempo e a intensidade do estresse vigente (figura 3). 

Inicialmente, a ativação de uma cinase do RE (PERK; PK-like ER 

Kinase), induz a fosforilação da porção α do fator eucariótico de iniciação 

traducional (eIF2; eukariotic translation initiation factor 2), uma proteína 

conservada ao longo da escala evolutiva, que participa do acoplamento das 
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subunidades 40S e 60S dos ribossomos, desempenhando importante papel 

no início da síntese proteica. Uma vez fosforilada, a eIF2α reduz a taxa de 

tradução total, diminuindo o aporte de novas proteínas ao lúmen do RE, em 

uma resposta imediata que evita a sobrecarga da maquinaria da organela. 

Simultaneamente, são ativadas vias que envolvem a transcrição de genes 

envolvidos na recuperação celular.  

O ATF6 (activating transcription factor 6) é um eficiente mediador da 

ativação transcricional, uma vez que a geração de seu fragmento funcional 

envolve a clivagem proteolítica de uma proteína já existente. Mais 

precisamente, a ativação do ATF6 induz seu tráfego da membrana do RE ao 

Golgi, onde o fator de transcrição é gerado plea ação de duas proteases 

(S1P e S2P) sendo, então, direcionado ao núcleo, onde modula a expressão 

de genes-alvo da UPR, dentre eles as chaperonas Grp78/BiP (glucose-

regulated protein-78) e Grp94 (glucose-regulated protein-94)  que assistem o 

enovelamento de proteínas recém-formadas (Kincaid & Cooper, 2007). A 

sequência de aminoácidos KDEL (lisina, ácido aspártico, ácido glutâmico e 

leucina) está presente nestas e em outras proteínas e é responsável pela 

alocação das mesmas no lúmen do RE (Teasdale & Jackson, 1996). 

A presença prolongada do estresse resulta na ativação da cinase 

IRE1 (inositol-requiring enzyme-1), que uma vez ativada, exerce sua ação 

endonucleotídica clivando pequenas porções intrônicas do mRNA do XBP-1 

(X-box DNA-binding protein). A remoção destes nucleotídios ativa o fator de 

transcrição, que induz a expressão de uma série de genes-alvo da UPR, tais 
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como os de enzimas proteolíticas, como caspases (Zhang & Kaufman, 

2008).  

Lee et al. (2002) demonstraram que o fragmento ativo do ATF6 e o 

XBP-1 reconhecem sequências semelhantes do DNA, podendo formar um 

heterodímero que integra respostas da UPR. É importante notar que estas 

proteínas (PERK, ATF6 e IRE1), atuam como sensores do estado 

metabólico da organela, já que em condições fisiológicas elas se encontram 

associadas à chaperona Grp78, desativadas. Caso haja uma sobrecarga de 

proteínas mal enoveladas, as chaperonas são recrutadas, e, na ausência da 

ligação com a Grp78, os sensores da membrana do RE desencadeiam suas 

respectivas respostas. 
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Figura 3. Vias da UPR em mamíferos. A UPR caracteriza-se pela ativação 

sequencial da PERK, IRE1α e ATF6, proteínas residentes da membrana de RE, em 

decorrência do acúmulo de proteínas mal formadas. Redução da síntese proteica total 

e ativação de genes-alvo da UPR, que culminam na síntese de chaperonas (Grp78 e 

Grp94), biossíntese de aminoácidos, defesas antioxidantes, são conseqüentes destas 

vias adaptativas, o que garante a sobrevivência celular. Em última instância, ativação 

de caspases medeia a morte celular por apoptose (adaptado de Zhang & Kauffman, 

2008).  

 

Na ativação destes mecanismos, vias de degradação proteica são 

suscitadas como parte integrante da UPR e agem clivando as proteínas que 

perderam sua estrutura/função. Estudos revelam que, em condições de 

estresse do RE, a ativação do ATF6, além de induzir a expressão da Grp78, 

estimula a degradação proteasomal (Hong et al., 2004; Nadanaka et al., 

2007). Neste caso, as proteínas recebem resíduos de ubiquitina que agem 

como uma etiqueta permitindo o endereçamento dos peptídeos mal 

formados para o sistema proteasomal, onde ocorre a clivagem proteolítica. 

Sendo assim, por meio da ERAD, o UPS tem um importante papel no 

controle de qualidade das proteínas (Kincaid & Cooper, 2007). 

Caso o equilíbrio da síntese proteica não seja restabelecido, estas 

mesmas proteínas levam à ativação de mecanismos apoptóticos. O primeiro 

deles, é induzido pela fosforilação da eIF2α, o que tradicionalmente reduz a 

síntese proteica, mas ao mesmo tempo estimula a tradução seletiva de 

alguns mRNA por meio de ORFs (open reading frames) na porção 5´-não 

traduzida.  É o caso do ATF4, que, além de estimular a expressão de genes 

relacionados ao metabolismo de aminoácidos e ao balanço redox celular, 



24 

 

estimula a expressão da CHOP/GADD153 (C/EBP homologous 

protein/growth arrest-and DNA damage-inducible gene GADD153) que exibe 

potente efeito apoptótico (Kim et al., 2008, Vattem & Wek, 2004). A ativação 

da IRE1α induz mudanças conformacionais em sua porção citosólica que 

permitem sua associação ao TRAF2 (TNFα receptor-associated factor 2) 

levando à ativação do NFκB (nuclear factor kappa B) e da JNK (JUN N-

terminal kinase). Finalmente, mecanismos acessórios do RE podem induzir 

apoptose por meio da ativação de cisteína-proteases, como a caspase-12 

(Van der Kallen et al., 2009). 

A hiperglicemia, o estresse oxidativo, a inflamação crônica e o 

acúmulo de lípides são conhecidos indutores do estresse do RE. Estudos 

em modelos de obesidade animal mostram o aumento de marcadores de 

vias da UPR em adipócitos e hepatócitos, o que se correlaciona com a 

ativação da JNK e do IκKβ (Inhibitor of nuclear factor kappa B kinase beta 

subunit), levando à resistência insulínica, independentemente de alterações 

nos ácidos graxos livres, o que reforça a ligação entre obesidade, estresse 

do RE e DM 2 (Ozcan et al., 2004). Em macrófagos arteriais, o acúmulo de 

colesterol esterificado é o estágio inicial no desenvolvimento de células 

espumosas, ao qual se somam eventos inflamatórios e hemostáticos que 

agravam o desenvolvimento da lesão aterosclerótica. A atividade da acil 

colesterol aciltransferase (ACAT) mantém os estoques de colesterol 

esterificado no citosol. No entanto, na lesão tardia, há prejuízo na atividade 

desta enzima, que, aliado à redução no efluxo de colesterol, favorece o 

aumento do conteúdo de colesterol livre, o qual exerce importantes efeitos 
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intracelulares, incluindo a modificação da composição de membranas de 

compartimentos microssomais.  

O acúmulo intracelular de colesterol livre favorece a apoptose de 

macrófagos, agravando a instabilidade da placa aterosclerótica, podendo 

culminar com a ruptura do ateroma (Tabas, 2005). Tal fato advém da 

distribuição irregular de colesterol livre em diferentes organelas, alterando a 

função das mesmas. Em particular, as membranas do RE apresentam 

conteúdo reduzido deste esteroide e a função desta organela é bastante 

sensível às alterações na concentração de lípides. Na vigência de 

sobrecarga de colesterol observa-se depleção dos estoques de cálcio do 

RE, que propaga vias da UPR (Zhang & Kaufman, 2003). O aumento da 

expressão de proteínas envolvidas na síntese de fosfolípides e re-

esterificação de esteroides atuam como elementos compensatórios ao 

acúmulo tóxico de colesterol no retículo e em outras membranas celulares 

(Ron & Hampton, 2004). 

Feng et al. (2003) demonstraram que a UPR, desencadeada pelo 

excesso de colesterol no RE, é semelhante àquela observada mediante 

incubação com tunicamicina, indutor clássico do estresse de RE. A ativação 

de CHOP (C/EBP homologous protein), mediada pela MAP cinase 3-p38 e 

dependente de via de sinalização desencadeada pelos receptores scavenger 

da classe A, é importante mediadora de apoptose em macrófagos (Devries-

Seimon et al., 2006). Consequente ao aumento do tráfego de colesterol no 

RE observa-se maior secreção de citocinas inflamatórias que exacerbam o 

dano vascular (Li et al., 2005). 
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Marcadores de estresse do RE estão presentes em diversas fases do 

desenvolvimento da lesão aterosclerótica, provavelmente em decorrência 

dos vários fatores de risco que atuam predispondo ao seu desenvolvimento. 

Além disso, a interação entre os elementos da placa e fatores 

hemodinâmicos e metabólicos que a remodelam constantemente têm ação 

sinérgica, agravando o prejuízo celular.  

Os mecanismos celulares responsáveis pela redução do conteúdo de 

ABCA-1 no diabete melito, onde a formação de AGE é prevalente, não foi 

diretamente abordada até o momento, e pode relacionar-se ao estresse do 

RE e vias de degradação associadas.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais  

Avaliar, em macrófagos, o efeito do tratamento com albumina 

modificada por glicação avançada sobre o estresse do RE e suas vias 

adaptativas, relacionando-os com o prejuízo na expressão do ABCA-1 e 

efluxo de colesterol celular. 

 

2.2 Objetivos específicos  

Determinar em macrófagos tratados com albumina controle ou 

albumina-AGE - produzidas in vitro ou isoladas do soro de portadores de 

diabete melito com controle glicêmico inadequado:  

• a expressão do ABCA-1 e o efluxo de colesterol mediado por apo A-I; 

• a expressão de proteínas marcadoras do estresse do RE (Grp78, 

Grp94, PDI, calreticulina) e de componentes da resposta a proteínas  

mal enoveladas (ATF6, eIF2α-P, CHOP); 

� o efeito da indução do estresse do RE, com tunicamicina, sobre a 

expressão do ABCA-1 e sobre o efluxo de colesterol em macrófagos; 

� o efeito da chaperona química - PBA - ácido fenil butírico (que 

promove mehora na função secretora do RE) - sobre proteínas 

marcadoras de estresse do RE e sobre a expressão do ABCA-1; 



28 

 

� o efeito do inibidor do sistema ubiquitina-proteasoma, MG132, sobre a 

expressão do ABCA-1 e sobre o efluxo de colesterol. 
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3. MÉTODOS 

 

O protoclo para utilização de animais foi de acordo com os Princípios 

Éticos na Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA), e todos os procedimentos experimentais 

deste projeto foram aprovados pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (Cappesq # 0424/08). 

 

3.1 Glicação da albumina in vitro 

A modificação da albumina por glicação avançada foi induzida pela 

incubação de albumina bovina isenta em ácidos graxos (FAFA) com 

PBS/EDTA pH 7,4 contendo 10 mM de glicolaledeído (GAD), em condições 

estéreis, atmosfera de nitrogênio e banho-maria a 37°C. Esta incubação foi 

feita sob agitação lenta, durante 4 dias (40 mg de albumina/mL de solução 

de glicolaldeído). O glicoladeído promove rápida derivatização de resíduos 

de lisina e arginina da albumina por AGE, especialmente, carboximetil-lisina. 

Albumina controle foi preparada na presença de PBS/EDTA, apenas. Ao 

final da preparação, as amostras foram dialisadas contra PBS e esterilizadas 

em filtro de 0,22 µm. As amostras foram mantidas a -80°C até o uso. Ambas 

as albuminas, controle e AGE, foram diluídas para concentração final de 2 

mg/mL em meio de cultura DMEM  (baixa concentração de glicose - Gibco®) 

e incubadas por diferentes intervalos de tempo com macrófagos. 
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3.2 Isolamento e purificação da albumina sérica de indivíduos controles 

e de pacientes portadores de DM 1 e 2 

A albumina foi isolada do soro de pacientes portadores de diabete 

melito tipo 1 e tipo 2 e de indivíduos controles, por cromatografia líquida para 

separação rápida de proteínas (FPLC), utilizando-se coluna HiTraptmBlue 

(GE Healthcare, Uppsala, Sweden). Os indivíduos controles foram 

selecionados na Faculade de Medicina da Universidade de São Paulo, e os 

portadores de DM, no Ambulatório de Diabetes e na Liga de Diabetes do 

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Foram selecionados 

pacientes com valores de hemoglobina glicada (HbA1c) superiores a 1,5% 

do limite de normalidade, e com concentração plasmática de triglicérides 

abaixo de 400 mg/dL. Não foram incluídos indivíduos com hipotireoidismo ou 

hipertireodismo descompensado, insuficiencia renal ou hepática, 

microalbuminúria e etilistas. Todos os participantes assinaram termo de 

consetimento informado, segundo critério de aprovação da Comissão de 

Ética em Pesquisa do HC-FMUSP (Cappesq 740/06, referente ao projeto de 

Doutorado de Adriana Machado-Lima, processo FAPESP 06/55496-7).  

A idade, o índice de massa corporal (IMC) e os dados bioquímicos 

dos indivíduos (tabela 1) foram gentilmente cedidos por Adriana Machado-

Lima (Lima, 2010).   
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Tabela 1. Idade, IMC e dados bioquímicos dos indivíduos do grupo C, 

DM1 e DM2.  

C DM1 DM2

Idade (anos)

IMC (Kg/m2)

Glicose (mg/dL)

Hb1Ac (%)

28 ± 6,8 26 ± 8a 61 ± 17a

27 ± 3,8 22,3 ± 2,6b 27,8 ± 4,3b

78,5 ± 5,8 153,5 ± 89c 226,5 ± 86d

5,3 ± 0,14 10,2 ± 1,36a 10 ± 1a

Frutosamina (µmol/L) 233,6 ± 26 478 ± 85,2a 392,8 ± 73a

Albumina Glicada (%) 8,8 ± 1,9 28 ± 6,4a 23 ± 6a

CML (ng/mg de proteína) 0,38 ± 0,04 0,71 ± 0,12b 0,59 ± 0,05d

(n=6) (n=6) (n=6)

 

   Adaptado de Lima (2010); 
a
p < 0,001 vs C; 

b
p < 0,05 vs DM1; 

c
p < 0,0001 vs C, 

d
p < 0,01 vs 

C. 

 

As amostras do soro de cada paciente foram dialisadas contra 

solução de 50 mM de KH2PO4, pH 7,0 (Tampão A) e filtradas em filtro de 

0,45 µm. A coluna HiTraptmBlue conectada ao FPLC foi equilibrada com o 

Tampão A. Um mL de soro de cada paciente foi injetado no FPLC, em uma 

taxa de fluxo de 1 mL/min. As amostras foram, então, eluídas com Tampão 

B (50 mM KH2PO4, 1,5 M KCl, pH 7,0). Ao final de cada sequência, a coluna 

HiTraptmBlue (GE Healthcare, Uppsala, Sweden) foi re-equilibrada com o 

Tampão A. As amostras foram esterilizadas em filtro 0,22 µm. A 

concentração final da fração total da albumina sérica de cada indivíduo foi 

determinada pelo método de Lowry et al., (1951). As amostras foram 

estocadas a -70°C até sua utilização. 

Em seguida, as amostras foram purificadas pelo método adaptado por 

Ohkawara et al. (2002). Duzentos µL da fração de albumina isolada por 
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FPLC foram adicionados a 200 µL de ácido tricloroacético (TCA) 10%. As 

amostras foram agitadas em vortex e deixadas em repouso por 10 min a TA. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas por 2 min a 10000 g. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido em 600 µL de 

etanol absoluto. As amostras foram centrifugadas novamente por 2 minutos 

a 10000 g e o sobrenadante, contendo a albumina purificada, foi mantido a 

4ºC até uso. 

 

3.3 Obtenção e cultivo dos macrófagos de peritônio de camundongos e 

macrófagos da linhagem J774 

Macrófagos foram obtidos da cavidade peritonial de camundongos da 

linhagem suíça, lavando-se o peritônio com solução de tampão fosfato (PBS 

- NaCl 150 mmol/L, Na2HPO4 20mmol/L, NaH2PO4 14 mmol/L, NaOH 1 

mmol/L – pH 7,4) estéril,  acrescido com penicilina G potássica e sulfato de 

estreptomicina (Gibco, Grand Island, NY, USA). As células foram mantidas 

em meio RPMI contendo 10% de soro fetal bovino (FCS) e antibióticos e 

foram cultivadas em placas de cultura de 10 mm (30 x 106 células/placa), em 

incubadora de CO2 5% a 37°C, durante 24 h. A seguir, as placas foram 

lavadas com PBS/FAFA para remoção de células não aderidas. Os 

macrófagos foram, então, incubados com DMEM contendo albumina glicada 

In vitro ou albumina isolada dos indivíduos controles ou DM. Em ensaios de 

citometria de fluxo foram utilizados macrófagos de peritônio de 

camundongos da linhagem tumoral J774, cedidos gentilmente pela Dra. Hiro 
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Goto do Laboratório de Sorologia do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da 

FMUSP (LIM-38). Macrófagos da linhagem J774 foram mantidos em meio 

RPMI/FCS até atingirem confluência. Após confluência total, as células 

foram trispsinizadas para determinação da viabilidade celular e do número 

de células, e por fim, foram transferidas para placas de 12 cavidades (1x106 

células/well). 

 

3.4 Quantificação do mRNA de ABCA-1 em macrófagos tratados com 

albumina-AGE 

Macrófagos de peritônio de camundongo foram incubados com 

albumina-C ou albumina-AGE por 18h e o RNA total foi extraído pelo método 

do TRIzol e mantido a -70°C até seu processamento. A RT-PCR foi realizada 

com cDNA obtido a partir de 500 ng de RNA. Para a amplificação foram 

utilizadas sondas marcadas com FAM adquiridas no formato TaqMan Gene 

Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código 

Mm00442663_m1 (ABCA-1). O gene da β-actina (Mm00607939_s1) foi 

escolhido como normalizador da reação de PCR. Às sondas e ao cDNA, foi 

adicionada a solução Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems) e a 

reação de PCR em tempo real foi realizada no aparelho StepOnePlus Real 

Time PCR System (Applied Biosystems). Os valores de expressão gênica 

foram calculados pel fórmula 2-∆∆Ct, no qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do 

controle endógeno. 
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3.5 Determinação da expressão de marcadores da UPR, marcador de 

degradação proteasomal e de chaperonas - eIF2α, ATF6, CHOP,  

ubiquitina, Grp78, Grp94, PDI e calreticulina - por Western Blot 

Após tratamento, as células foram removidas das placas com tampão 

tris (TBS) 1X acrescido com inibidores de protease (aprotinina 1,5 µM; 

leupeptina 1 µM; pepstatina 2 µM e 0,1mM), centrifugadas e ressuspendidas 

em SDS glicerol. Nas amostras testadas para expressão de eIf2α-P as 

células foram descoladas da placa em TBS acrescido de inibidores de 

fosfatase (fluoreto de sódio 4,2 mg/mL; pirofosfato de sódio 4,5 mg/mL e 

ortovanadato de sódio 0,18 mg/mL). As amostras foram mantidas a -70°C 

até seu processamento. 

 Quantidades iguais de proteína celular (40 µg) foram aplicadas em 

gel de poliacrilamida 10%, (Grp78, Grp94, ATF6 e calreticulina), 12% (eIf2α-

P e CHOP) e  15% (ubiquitina) e separadas por eletroforese (150 V, por 1h). 

Após transferência para membrana de nitrocelulose (346 mA, por 1h) e 

bloqueio de sítios não ocupados na mesma (solução de leite desnatado 5% 

em PBS acrescido de Tween 0,05%), as membranas foram incubadas com 

os seguintes anticorpos primários: anti-KDEL 1:1000  (Stressgen, Ann Arbor, 

MI, EUA), anti-eIF2α 1:1000 (Upstate), anti-ATF6 1:1000 (Abcam, 

Cambridge, MA, EUA), anti-CHOP (ABR - Affinity Bioreagents, Fisher 

Scientific, EUA), anti-PDI 1:1000 (Stressgen), anti-calreticulina 1:1000 

(Stressgen) e anti-ubiquitina 1:750 (ZYMED® Laboratories Carlsbad, CA, 

EUA) e β-actina (Fitzgerald Industries International Inc, Concord, MA)  

overnight.  Ao final da incubação, as membranas foram lavadas 3 vezes por 
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10 min com TBS com Tween 20 (0,05%) e reagidas com anticorpo 

secundário conjugado à peroxidase. A visualização das bandas foi obtida 

após reação com ECL (enhanced chemiluminescence – Pierce, Rockford, IL, 

EUA) e a revelação da quimioluminescência foi executada com o aparelho 

ImageQuant 300 (GE  Healthcare). As bandas foram avaliadas em pixels, 

pelo software de análise ImageQuant TL (GE  Healthcare). Os resultados 

foram apresentados em unidades arbitrárias corrigidas pela expressão de β-

actina. 

Em algumas situações as mesmas membranas foram incubadas com 

mais de um anticorpo. Para tanto, ao final da revelação, a membrana foi 

lavada 5 vezes com água deionizada e foram adicionados 50 mL de NaOH 

0,8 M. A membrana foi agitada vigorosamente por 5 min, o NaOH foi 

descartado e a membrana foi lavada com água deionizada por diversas 

vezes ao longo de 5 min. A membrana permaneceu em água por 1 h sob 

agitação lenta, foi lavada por 2 vezes com TBS-T e bloqueada com solução 

de leite desnatado (5% em PBS-T) por 30 min. Ao final do bloqueio a 

membrana foi incubada novamente com o novo anticorpo primário overnight. 

 

3.6 Determinação da viabilidade celular pela liberação de lactato 

desidrogenase 

Para determinar o possível efeito citotóxico dos inibidores de 

proteases, ensaios de viabilidade foram executados. A liberação da lactato 

desidrogenase no meio de cultura foi avaliada com o kit In Vitro Toxicology 
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assay (Sigma-Aldrich). Ao final da incubação, alíquotas do meio de cultura 

foram removidas e centrifugadas a 250 g por 4 min, o sobrenadante foi 

transferido para tubos estéreis onde foram adicionados o substrato, o cofator 

e o corante da reação (1:1:1) em um volume 2X maior que o volume de 

meio. A solução foi incubada a TA por 25 min e a reação foi interrompida 

com a adição de 1/10 do volume de HCl para posterior leitura no 

espectrofotômetro. A leitura da absorbância foi feita a 490/690 nm.  A 

liberação de LDH no meio de cultura não diferiu entre os tratamentos 

controles e tratados, em nenhuma situação. 

 

3.7 Determinação, por imunocitoquímica, da expressão de ABCA-1 em 

macrófagos tratados com albumina-controle ou albumina-AGE, na 

presença ou ausência de inibidores do sistema proteasomal, e do 

estresse do RE  

Macrófagos de peritônio de camundongos foram cultivados em 

lamínulas e pré-incubados por 8 h na presença das albuminas-AGE e 

controle. Posteriormente, as células foram incubadas por 2 h, em 

quadruplicata, ainda na presença e ausência das albuminas-AGE e controle, 

com o inibidor específico do sistema proteasomal, MG132 1 µM. Incubações 

com albuminas-C e AGE também foram feitas na presença e ausência do 4-

ácido fenil butírico (Alfa Aesar) - PBA 5 mM - inibidor do estresse do RE. Ao 

final do período de incubação, as células foram lavadas (3X por 5 minutos) 

com PBS e fixadas em álcool 70%, por 10 minutos a 4ºC. Após lavagens (3X 
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por 10 minutos em PBS) as células foram então permeabilizadas em PBS + 

Tween 20 (0,05%) por 30 minutos a 37º e simultaneamente incubadas com 

1% de albumina com o objetivo de bloquear os sítios inespefícos. As células 

foram lavadas novamente (2X por 5 minutos em PBS) e incubadas com o 

anticorpo primário anti-ABCA-1 (1:250) diluído em PBS contendo albumina 

1% por 2 h a 37ºC. Duas lamínulas não foram incubadas com o anticorpo 

primário para verificar posteriormente eventuais marcações inespecíficas.  

Após sucessivas lavagens (4X por 10 minutos em PBS), as células 

foram incubadas na presença do anticorpo secundário conjugado à 

peroxidase diluído em PBS (1:800) por 90 minutos a 4ºC e lavadas 

novamente em PBS (3X por 5 minutos). O protocolo de marcação consistiu 

na incubação das lamínulas com DAB (diaminobenzidina - Peroxidase 

Substrate Kit DAB - Vector Laboratories Inc) por 2 minutos, seguida de 

sucessivas lavagens com água destilada. Posteriormente, as lamínulas 

foram contracoradas com hematoxilina de Carazzi por 30 segundos, lavadas 

por várias vezes com água destilada, desidratadas em xilol e montadas com 

Entellan (Merck, Darmstadt, Germany Sigma Chemical Co. St. Louis, USA) 

em lâminas de microscopia.  

A quantificação do número total de células e de células marcadas por 

DAB (positivas para o ABCA-1) foi feita de maneira cega em microscópio 

óptico (Leica, DMSL, Alemanha), e as imagens foram capturadas por 

câmera acoplada ao microscópio (Kohler), utilizando o software QWin V3 

Standard. A leitura foi feita em cada quadrante da lamínula, sendo quatro 
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lamínulas para cada situação experimental. Os resultados são apresentados 

como porcentagem de células positivas para ABCA-1. 

 

3.8 Determinação, por citometria de fluxo, da expressão de ABCA-1 em 

macrófagos tratados com albumina-controle ou albumina-AGE, na 

presença ou ausência de inibidor do sistema proteasomal e do estresse 

do RE. 

Macrófagos de peritônio de camundongos da linhagem J774 foram 

pré-incubados por 24 h com 0,5 mM de 8-Br AMPc, e em seguida, foram 

incubados na presença das albuminas AGE e controle por 8 h. Nas duas 

últimas horas de incubação com as albuminas, foram adicionados à cultura o 

inibidor específico do sistema proteasomal, o MG132 (1 µM) e o inibidor 

seletivo da calpaína, a calpeptina (30 µg/mL). Estas incubações foram feitas 

isolada e concomitantemente. Incubações com tunicamicina (2 µg/mL) foram 

feitas por 8 h para avaliar o efeito do estresse do RE na expressão do 

ABCA-1. Ao final das incubações, as células foram tripsinizadas para 

contagem e avaliação da viabilidade celular. Amostras contendo 1,5x106 

células, com viabilidade ≥ 95% foram centrifugadas (3 min, 2500 rpm, 4ºC), 

o botão celular foi lavado por 2 vezes com PBS gelado (4ºC) e transferido 

para tubos eppendorf. Após lavagens, o pellet foi ressuspendido e fixado em 

paraformaldeído (PFA) 4%, por 20 min a temperatura ambiente. Ao final da 

fixação as amostras foram centrifugadas e lavadas novamente em PBS. O 
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pellet foi ressuspendido em uma alíquota de 200 µL de solução de PBS 

contendo 1:250 de anti-ABCA-1 (Novus Biological, Littleton, CO,EUA).  

A reação com o anticorpo primário foi feita por 1 h. Ao final desta 

incubação, as células foram centrifugadas e lavadas com PBS para posterior 

incubação com 200 µL de solução contendo 4 µg/mL do anticorpo 

secundário Alexa Fluor® 488 (Invitrogen Molecular Probes, Eugene, Orgeon, 

USA), por 1 h. Ao final desta última incubação as células foram lavadas 

novamente com PBS para avaliação da fluorescência em citômetro de fluxo 

FACS Calibur e pelo software Cellquest (BD, San Jose, CA, USA). Em todos 

os experimentos a fluorescência celular obtida foi corrigida pela 

fluorescência basal das leituras de amostras celulares incubadas na 

ausência de anticorpos primários e/ou secundários.  

 

3.9 Determinação do efluxo de 14C-colesterol em macrófagos tratados 

com albumina-controle ou albumina-AGE, na presença ou ausência do 

inibidor estresse do RE. 

Macrófagos de peritônio de camundongos foram cultivados em placas 

de 48 wells em concentração de 0,5x106 células por poço. Após confluência, 

os macrófagos foram incubados com DMEM (Gibco, Grand Island, NY, USA) 

contendo 1 mg de albumina isenta em ácidos graxos (FAFA) (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Alemanha), acrescido de 50 µg de LDL acetilada/mL e 0,3 µCi 

de14C-colesterol/mL, durante 48h. Após lavagem com PBS/FAFA, as células 

foram tratadas por 24 h com 0,5 mM de 8-Br AMPc e, em seguida, com as 
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albuminas-AGE ou controle, por 8 h. Após lavagens, as células foram então 

incubadas, ainda na presença das albuminas controle e AGE, na presença e 

ausência de apo A-I por 8 h. O meio de cultura foi recolhido para frascos de 

cintilação, seguindo-se a adição de solução contadora (Perkin Elmer, Turko, 

Finlândia) para determinação da radioatividade no meio de cultura. Os poços 

das placas foram lavados com solução fisiológica gelada (4ºC) por 2 vezes. 

Os lípides celulares foram extraídos com solução de hexana:isopropanol 

(3:2) e a radioatividade determinada, após evaporação do solvente. Foram 

adicionados 150 µL de NaOH 0,2 N aos poços da placa para extração do 

conteúdo proteico (3 h, sob agitação, à temperatura ambiente). A 

determinação da concentração de proteína foi determinada pelo método do 

BCA (Thermo Scientific, Rockford, IL, EUA).  

A quantidade de radioatividade presente no meio em incubações 

feitas na ausência da apo A-I indica o efluxo de colesterol mediado pela 

albumina (efluxo inespecífico); e a radioatividade presente no meio nas 

incubações feitas na presença da apo A-I indica o efluxo mediado por ambos 

aceptores de colesterol, apo A-I e albumina (efluxo total). Desta forma, 

calcula-se a porcentagem do efluxo específico, mediado por apo A-I, 

subtraindo-se o efluxo mediado pela albumina do efluxo total. A 

porcentagem do efluxo foi calculada pela fórmula abaixo: 

 

  

 

14C-colesterol no meio   X   100 

14C-colesterol no meio + 14C-colesterol na célula 
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3.10 Análise estatística 

As comparações foram feitas pelo teste t de Student não pareado ou 

por ANOVA de um fator com pós-teste de Newman-Keuls. Utilizou-se o 

programa GraphPad Prisma Versão 4.0, considerando-se como significantes 

todas as situações nas quais o nível descritivo de significância foi inferior a 

5% (p < 0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

Macrófagos tratados com albumina-AGE não apresentaram alteração 

na expressão de mRNA de ABCA-1 (figura 1). A figura 1A demonstra a 

qualidade das amostras de RNA extraído e a 1B a representação gráfica da 

reação de RT-PCR.  
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Figura 1. Quantificação da expressão de mRNA de ABCA-1 em macrófagos 

tratados com Albumina-C ou Albumina-AGE por RT-PCR em tempo real. 

Macrófagos de peritônio de camundongo foram incubados com albumina-C ou 

albumina-AGE, por 18h. O RNA total foi extraído e a RT-PCR foi realizada com cDNA 

obtido a partir de 500 ng de RNA. A quantificação do mRNA de ABCA-1 foi corrigida 

pelo gene da β-actina, utilizado como normalizador da reação. A) Teste de integridade 

dos RNA extraídos, demonstrando as bandas 18S e 28S; B) Expressão do mRNA de 

ABCA-1 em 18h de incubação com albumina-C e -AGE (n=3). 

 

Após 18 h de tratamento, a albumina-AGE aumentou em 5,6 vezes a 

expressão da chaperona Grp78 em comparação à albumina-C (figura 2A). O 

incremento na expressão da chaperona Grp78 ocorreu de maneira tempo-

dependente, atingindo maior pico após 8 h. O painel interno da figura destaca 

o aumento de 130% na expressão da Grp78, seguido de decréscimo nos 

tempos posteriores de incubação. O tratamento com albumina-AGE 

condicionou também maior expressão da Grp94 em macrófagos (figura 2B), 

em padrão semelhante ao da Grp78. A expressão de ambas chaperonas, 

induzida pela albumina-AGE, foi maior do que aquela obtida na presença de 

tunicamicina, indutor clássico do estresse do RE.  Simultaneamente, observou-

se expressão aumentada de proteína de aproximadamente 55 KDa, detectada 

pelo anticorpo anti-KDEL. 
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Figura 2. Expressão das proteínas Grp78 e Grp94 em macrófagos submetidos ao 

tratamento com albumina-AGE. Macrófagos de peritônio de camundongo foram 

submetidos ao tratamento com albumina-C, por 18 h, ou albumina-AGE, por diferentes 

intervalos de tempo (2 mg/mL). Incubação com tunicamicina (Tun - 2 µg/mL) foi 

utilizada como controle positivo para indução do estresse do RE. Quantidades iguais 

de proteína celular foram aplicadas em gel de poliacrilamida 10%, submetidas à 

eletroforese e transferidas para membrana de nitrocelulose. Estas foram incubadas 

com anticorpo anti-KDEL (1:1000) e anticorpo secundário conjugado à peroxidase 

(1:2000). A visualização das bandas foi obtida após reação com ECL. Figura 
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representativa de dois experimentos independentes. A) Expressão da Grp78; Painel 

interno: expressão da Grp78 em macrófagos incubados por 8 h com albumina-C e 

albumina-AGE (n=3) B) Expressão da Grp94. 

 

A expressão do ATF6, importante mediador da síntese de 

chaperonas, também se mostrou elevada em macrófagos expostos à 

albumina-AGE, principalmente após 8 h de tratamento (figura 3). A 

expressão da eIF2α-P foi determinada com o objetivo de verificar se o 

insulto glicoxidativo ativa vias precoces da UPR, envolvidas na redução 

global da tradução. De fato, logo após 2 h de exposição dos macrófagos à 

albumina-AGE foi observado aumento na expressão da eIF2α-P, a qual 

atingiu seu máximo após 8 h (3,24 vezes maior do que incubação com 

albumina-C). A intensidade do sinal foi reduzida em intervalos subsequentes 

de tempo. A figura 4 ilustra a expressão da eIF2α-P corrigida pela β-actina. 

À semelhança dos resultados obtidos com as chaperonas, a expressão da 

eIF2α-P em macrófagos incubados com tunicamicina foi inferior àquela 

observada com albumina-AGE. 
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Figura 3. Expressão do ATF6 em macrófagos submetidos ao tratamento com 

albumina-AGE ao longo do tempo. Macrófagos de peritônio de camundongo foram 

submetidos ao tratamento com albumina-C, por 18 h, ou albumina-AGE, por diferentes 

intervalos de tempo (2 mg/mL). Incubação com tunicamicina (Tun - 2 µg/mL) foi 

utilizada como controle positivo para indução do estresse do RE. Quantidades iguais 

de proteína celular foram aplicadas em gel de poliacrilamida 10%, submetidas à 

eletroforese e transferidas para membrana de nitrocelulose. Estas foram incubadas 

com anticorpo anti-ATF6 (1:1000) e anticorpo secundário conjugado à peroxidase 

(1:10000). A visualização das bandas foi obtida após reação com ECL. Figura 

representativa de dois experimentos distintos.  
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Figura 4. Expressão de eIF2α-P em macrófagos submetidos ao tratamento com 

albumina-AGE ao longo do tempo. Macrófagos de peritônio de camundongo foram 

submetidos ao tratamento com albumina-C, por 18 h, ou albumina-AGE, por diferentes 
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intervalos de tempo (2 mg/mL). Incubação com tunicamicina (Tun - 2 µg/mL) foi 

utilizada como controle positivo para indução do estresse do RE. Quantidades iguais 

de proteína celular foram aplicadas em gel de poliacrilamida 12%, submetidas à 

eletroforese e transferidas para membrana de nitrocelulose, onde foram incubadas 

com anticorpo anti-eIf2α-P (1:1000) e anticorpo secundário conjugado à peroxidase 

(1:10000). A visualização das bandas foi obtida após reação com ECL.  

 

A CHOP, mediadora de vias pró-apoptóticas da UPR, teve sua expressão 

minimamente afetada pela albumina-AGE, nos diversos intervalos de tempo 

analisados (figura 5). Da mesma forma, a PDI, proteína sensora do estado 

redox do RE, não teve sua expressão alterada em macrófagos tratados com 

albumina-AGE (figura 6).  
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Figura 5. Expressão da CHOP em macrófagos submetidos ao tratamento com 

albumina-AGE ao longo do tempo. Macrófagos de peritônio de camundongo foram 

submetidos ao tratamento com albumina-C, por 18 h, ou albumina-AGE, por diferentes 

intervalos de tempo (2 mg/mL). Incubação com tunicamicina (Tun - 2 µg/mL) foi 

utilizada como controle positivo para indução do estresse do RE. Quantidades iguais 

de proteína celular foram aplicadas em gel de poliacrilamida 12%, submetidas à 

eletroforese e transferidas para membrana de nitrocelulose. Estas foram incubadas 
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com anticorpo anti-CHOP (1:1000) e anticorpo secundário conjugado à peroxidase 

(1:2000). A visualização das bandas foi obtida após reação com ECL. 
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Figura 6. Expressão da PDI em macrófagos submetidos ao tratamento com 

albumina-AGE ao longo do tempo. Macrófagos de peritônio de camundongo foram 

submetidos ao tratamento com a albumina-AGE ou albumina-C (2 mg/mL) ao longo do 

tempo. Incubação com tunicamicina (Tun - 2 µg/mL) foi utilizada como controle positivo 

para indução do estresse do RE. Quantidades iguais de proteína celular foram 

aplicadas em gel de poliacrilamida 12%, submetidas à eletroforese e transferidas para 

membrana de nitrocelulose. Estas foram incubadas com anticorpo anti-PDI (1:1000) e 

anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:2000). A visualização das bandas foi 

obtida após reação com ECL. 

 

Na figura 7, observa-se que a expressão da ubiquitina foi gradualmente 

aumentada ao longo do tempo em macrófagos incubados com albumina-AGE. 

A elevação obtida após 18 h de incubação com albumina-AGE foi 4,3 vezes 

superior àquela obtida com albumina-C. 
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Figura 7. Expressão da ubiquitina em macrófagos submetidos ao tratamento 

com albumina-AGE. Macrófagos de peritônio de camundongo foram submetidos ao 

tratamento com a albumina-AGE ao longo do tempo. Após incubação com 2mg/mL de 

albumina-AGE por diferentes intervalos de tempo, os macrófagos foram raspados da 

placa em tampão TBS acrescido de inibidores de protease. Quantidades iguais de 

proteína foram aplicadas em gel de poliacrilamida (15%), submetidas à eletroforese e 

transferidas para membrana de nitrocelulose, onde foram incubadas com anticorpo 

anti-ubiquitina (1:750) e anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:2000). A 

visualização das bandas foi obtida após reação com ECL. 

 

O efeito inibitório do PBA sobre o estresse do RE foi confirmado pela 

redução na expressão da chaperona Grp78 (figura 8A) em macrófagos 

tratados com albumina-AGE por 8 horas. O mesmo foi observado em 

relação à expressão de componentes da UPR, ATF6 e eIF2α-P, cujas 

expressões, previamente induzidas pela albumina-AGE foram minimizadas 

na presença do PBA (figuras 8B e 8C).  
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Figura 8. Expressão da chaperona Grp78 e dos componentes da UPR, ATF6 e 

eIF2αααα-P, na presença de PBA. Macrófagos de peritônio de camundongo foram 

submetidos ao tratamento com a albumina-AGE (2 mg/mL) por 8 h, na presença e 

ausência de 4-PBA (2,5 mM e 5 mM). Quantidades iguais de proteína celular foram 

aplicadas em gel de poliacrilamida 10%, submetidas à eletroforese e transferidas para 

membrana de nitrocelulose. Posteriormente, as membranas foram incubadas com 

anticorpo A) anti-KDEL (1:1000), B) anticorpo anti-ATF6 (1:1000) e anticorpo C) anti-

eIF2α-P (1:1000) seguido de anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:2000). A 

visualização das bandas foi feita após reação com ECL e revelação em câmara 

escura. Figura representativa de dois experimentos independentes. 

A 
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Macrófagos tratados com albumina-AGE apresentaram uma redução 

de 25% na expressão de ABCA-1, determinada por imunocitoquímica, em 

comparação aqueles incubados com albumina-C (figura 9A). Entretanto, a 

inibição do sistema proteasomal, pelo MG132, não foi capaz de recuperar o 

conteúdo de ABCA-1 nestas células. Na figura 9B nota-se que, em 

comparação aos macrófagos tratados com albumina-AGE, a porcentagem 

de células DAB-positivas não foi diferente após a adição do MG132.  

Por outro lado, em macrófagos tratados com albumina-AGE, o PBA foi 

capaz de prevenir a redução no conteúdo celular de ABCA-1, observada no 

tratamento isolado com albumina-AGE (figura 9C). De fato, o número de 

células DAB-positivas nas incubações com albumina-AGE na presença do 

PBA foi semelhante às incubações controles. 
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Figura 9. Expressão do ABCA-1 em macrófagos tratados com albumina-AGE 

na presença ou ausência do MG132 ou PBA. Macrófagos de peritônio de 

camundongo foram incubados com Albumina C ou Albumina AGE na presença e 

ausência de inibidores do sistema proteasomal e do estresse do RE, por 10 h (A). 

As células foram fixadas e incubadas com anticorpo anti-ABCA-1, seguindo-se 

incubações com anticorpo secundário conjugado à peroxidase, DAB e hematoxilina 

de Carazzi. B) Marcação de DAB em células tratadas PBA na presença ou 

ausência do MG132 (1 µM) nas 2 últimas horas; C) Marcação de DAB em células 

tratadas na presença ou ausência de PBA (5 mM) por 10h. 
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A avaliação da expressão do ABCA-1 por citometria de fluxo 

confirmou os resultados obtidos por imunocitoquímica. Previamente às 

incubações com PBA, foram feitas incubações piloto para verificar a 

sensibilidade do método. Na figura 10A observamos que, na ausência de 

estímulo com AMPc e ausência de marcação com anticorpos o citômetro 

detecta apenas a autofluorescência do macrófago, que é posteriormente 

corrigida nas incubações de interesse. Ademais, foram feitas incubações na 

presença de AMPc e, como esperado, o estímulo elevou a expressão do 

ABCA-1. Por outro lado, tratamentos com albumina-AGE e tunicamicina, 

compostos sugeridos como supressores da expressão do ABCA-1, de fato, 

executaram seus efeitos previstos, validando o método para a aferição da 

expressão do ABCA-1 em macrófagos. 

Assim como a imunocitoquímica, a citometria demonstrou que a 

presença da albumina-AGE reduziu a expressão do ABCA-1 em 33% 

quando comparada à incubação controle. Isto foi prevenido pela incubação 

com PBA 2,5 mM (figura 10C). Contrariamente, o MG132 não foi capaz de 

recuperar o prejuízo na expressão do ABCA-1, induzido pela albumina-AGE 

(figura 10B). 
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Figura 10. Expressão de ABCA-1 em macrófagos tratados com albumina-C ou 

albumina-AGE, na presença e ausência de MG132 e PBA. Ao final do 

tratamento, macrófagos J774 foram descolados e fixados em PFA (4%). As 

amostras foram incubadas na ausência de anticorpos (BG) e na presença de 

anticorpos primários (anti-ABCA-1 - 1:250) reagidos com anticorpos secundários 

conjugados à fluoróforos (Alexa488 - 4µg/mL). As unidades de fluorescência foram 

quantificadas por citometria de fluxo. A) Padronização do método - macrófagos 

J774 pré-incubados na presença ou ausência de AMPc por 24h e incubados com 

albumina-C (BG e Albumina C), Albumina-AGE e tunicamicina (Tun) por 8h; B) 

macrófagos J774 incubados com albuminas C e AGE por 10h, sendo o MG132 (1 

µM) adicionado nas 2 últimas horas de incubação; C) macrófagos incubados com 

albuminas C e AGE, na presença de 2,5 e 5 mM de PBA. 

 

Para verificar se a melhora na expressão de ABCA-1 reflete, de fato, 

na recuperação de sua funcionalidade, foram realizados ensaios de efluxo 

de colesterol, que consistem na avaliação da capacidade de remoção de 
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colesterol pelas apo A-I. Corroborando os dados anteriores, macrófagos 

submetidos ao tratamento com albumina-AGE apresentaram redução de 

47% na taxa de efluxo de colesterol. A incubação com PBA recuperou a 

capacidade de exportação de colesterol para as apo A-I (figura 11).  
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Figura 11. Efluxo de colesterol mediado por apo A-I de macrófagos tratados 

com albumina-AGE, na presença e ausência de PBA. Macrófagos de peritônio 

de camundongos, enriquecidos com LDL acetilada e 14C-colesterol, foram pré-

incubados com AMPc (24h) e tratados com albuminas C e AGE (8h) na presença e 

ausência de PBA (5 mM). O efluxo de colesterol específico foi determinado na 

presença da apo A-I por 8h. 

 

 A íntima associação entre estresse do RE e prejúizo no efluxo de 

colesterol mediado por ABCA-1 foi confirmada por experimentos com 

tunicamicina, potente indutor de estresse de RE. Macrófagos incubados 

com tunicamicina, à semelhança das células incubadas com albumina-
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AGE, apresentaram redução na expressão de ABCA-1 (-61%) (figura 

12A), efeito que prejudicou drasticamente a exportação do colesterol para 

as apo A-I, que foi reduzido em 82% (figura 12B), em conseqüência da 

diminuição do conteúdo de ABCA-1. 
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Figura 12. Expressão do ABCA-1 e efluxo de colesterol em macrófagos tratados 

com tunicamicina. Macrófagos de peritônio de camundongo foram tratados por 18 

horas com tunicamicina (Tun - 2 µg/mL), incubações controles foram feitas apenas 

na presença de DMEM. A) o conteúdo de ABCA-1 foi determinado por citometria de 

fluxo em macrófagos J774 (n=6). B) Macrófagos de peritônio de camundongos 

sobrecarregados com LDL-acetilada e 14C-colesterol foram tratados por 18 horas 

tunicamicina (2 µg/mL), incubações controles foram feitas apenas na presença de 

DMEM. O efluxo de colesterol foi determinado utilizando-se partículas de apo A-I (30 

µg/mL) como aceptores de colesterol por 8 horas. 

 

Albuminas glicadas in vivo, purificadas do soro de portadores de 

diabete melito tipo 1 e 2 com controle glicêmico inadequado, e de indivíduos 

não diabéticos foram utilizadas para determinação da expressão de 
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proteínas marcadoras do estresse do RE.  A incubação de macrófagos com 

albumina-DM1 ou -DM2 não alterou a expressão das chaperonas Grp78 e 

Grp94, em comparação às células tratadas com albumina-nãoDM, embora 

apenas um número reduzido de amostras tenha sido analisado (figura 13A 

e 13B). A incubação com tunicamicina foi realizada como controle positivo, 

evidenciando maior expressão de Grp78 e 94 em comparação às albuminas. 

Quando a análise estatística foi realizada com albumina-DM1 e -DM2 

conjuntamente, observou-se que a albumina-DM não modificou a expressão 

da Grp78 (fugura 13C), embora observa-se uma tendência (p = 0,08) de 

aumento na expressão da Grp94 em compração aos macrófagos tratados 

com albumina-nãoDM (figura 13D).  
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Figura 13. Expressão das chaperonas Grp94 e Grp78 em macrófagos 

submetidos ao tratamento com albuminas isoladas de indivíduos controles 

(C), diabéticos tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2).Macrófagos de peritônio de 

camundongo foram incubados com albumina isolada do soro de indivíduos C, 

DM 1 ou DM 2 por 18 h. Quantidades iguais de proteína foram aplicadas em gel 

de poliacrilamida (10%), submetidas à eletroforese e transferidas para 

membrana de nitrocelulose. Esta foi incubada com anticorpo anti-KDEL (1:1000) 

e anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:2000). A visualização das 

bandas foi obtida após reação com ECL. Figura representativa de 2 imunoblots 

independentes. (A e B) Expressão da Grp78 e Grp94 em macrófagos tratados 

com albumina de indivíduos C, DM1 ou DM2. (C e D) Expressão da Grp78 e 

Grp94 em macrófagos incubados com albumina de indivíduos C e DM, sendo 

que neste grupo foram agrupados os efeitos das albuminas DM1 e DM2 (n=4 

para cada tratamento). 

 

A figura 14A evidencia aumento da expressão da PDI nos 

macrófagos tratados com albumina-DM1, mas não com albumina-DM2. O 

agrupamento das albuminas-DM1 e -DM2 evidenciou expressão 

estatísticamente superior da PDI em relação às incubações com albuminas-

nãoDM (89 %, p=0,02) (figura 14B).  
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Figura 14. Expressão da PDI em macrófagos submetidos ao tratamento com 

albuminas isoladas de indivíduos controles (C), diabéticos tipo 1 (DM1) e tipo 

2 (DM2). Macrófagos de peritônio de camundongo foram incubados, em 

quadruplicata, com albuminas C, DM 1 ou DM 2, por 18 h. Quantidades iguais de 

proteína foram aplicadas em gel de poliacrilamida 10%, submetidas à eletroforese e 

transferidas para membrana de nitrocelulose, seguindo-se incubação com anticorpo 

anti-PDI (1:1000) e anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:2000). A 

visualização das bandas foi obtida após reação com ECL. Bandas representativas 

de 2 imunoblots A) Expressão de PDI/β-actina em macrófagos tratados com 

albumina-C, DM 1 e DM 2 (n=4 para cada situação). Em B, os grupos DM 1 e 2 

foram agrupados.  

 

A expressão de ubiquitina não foi alterada em macrófagos tratados 

com albumina-DM1 ou DM2, em comparação à albumina-C, o que foi 
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atribuído ao elevado desvio padrão dos grupos (figura 15A). Entretanto, 

quando se agruparam os valores de DM1 e DM2, observou-se maior 

expressão de ubiquitina em comparação à incubação com albumina-C 

(figura 15B).  
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Figura 15. Expressão da ubiquitina em macrófagos submetidos ao 

tratamento com albuminas isoladas de indivíduos controles (C), 

diabéticos tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2). Macrófagos de peritônio de 

camundongo foram incubados, em sextuplicata, com albumina C, DM 1 ou DM 

2, por 18 h. Quantidades iguais de proteína foram aplicadas em gel de 

poliacrilamida 12%, submetidas à eletroforese e transferidas para membrana 

de nitrocelulose, seguida de incubação com anticorpo anti-ubiquitina (1:750) e 

anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:2000). A visualização das 

bandas foi obtida após reação com ECL. A) Expressão de ubiquitina/β-actina 

em macrófagos tratados com albumina-C, DM 1 e DM 2 (n = 6 para cada 

situação). Figura representativa de 2 imunoblots independentes. Em B, os 

grupos DM 1 e 2 foram agrupados.   
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A expressão da calreticulina, chaperona residente do RE que participa 

de diversos processos celulares dependentes de Ca2 foi maior em 

macrófagos tratados com albumina-DM1. Novamente, a ausência de efeito 

significativo no grupo DM2 pode ser atribuída ao elevado desvio padrão 

(figura 16A). Entretanto, quando as albuminas DM1 e DM2 foram 

agrupadas, observou-se aumento na expressão da calreticulina em 

comparação às incubações com albumina-C (figura 16B). 
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Figura 16. Expressão da calreticulina em macrófagos submetidos ao 

tratamento com albuminas isoladas de indivíduos controles, diabéticos tipo 1 

(DM1) e tipo 2 (DM2) com controle glicêmico inadequado. Macrófagos de 

peritônio de camundongo foram incubados, em sextuplicata, com albumina C, DM 1 

ou DM 2, por 18 h. Quantidades iguais de proteína foram aplicadas em gel de 

poliacrilamida 10%, submetidas à eletroforese e transferidas para membrana de 

nitrocelulose, seguida de incubação com anticorpo anti-calreticulina (1:1000) e 

anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:2000). A visualização das bandas 

foi obtida após reação com ECL. A) Expressão de calreticulina/β-actina em 

macrófagos tratados com albumina-C, DM 1 e DM 2 (n = 6 para cada situação). 

Figura representativa de 2 imunoblots independentes. Em B, os grupos DM 1 e 2 

foram agrupados. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Indivíduos portadores de DM apresentam risco cardiovascular 

aumentado em até quatro vezes quando comparados a indivíduos sem 

histórico da doença, o que eleva sua mortalidade em 70% (Haffner, 2006). 

Os mecanismos moleculares que relacionam a hiperglicemia à ativação de 

processos pró-aterogênicos não estão totalmente elucidados. No entanto, a 

modificação de proteínas plasmáticas e teciduais por glicação avançada está 

diretamente associada ao dano vascular no DM (Brownlee, 2001). O 

comprometimento do efluxo de colesterol, frente ao insulto glicoxidativo, 

contribui para o acúmulo de lípides celulares (Xue et al., 2010), uma vez que 

a redução do conteúdo de ABCA-1 em macrófagos reduz a taxa de 

exportação do colesterol para aceptores plasmáticos, como as apo A-I, que 

medeiam o transporte reverso do colesterol.  

No presente projeto, demonstrou-se que a exposição de macrófagos à 

albumina-AGE induziu a expressão da Grp78 e Grp94, de forma tempo-

dependente. Estas chaperonas têm sua expressão aumentada em situações 

de estresse do RE, situação na qual atuam corrigindo o mau enovelamento 

das proteínas que chegam ao lúmen da organela. Sabendo-se, então, que o 

insulto glicoxidativo estimula o estresse do RE, avaliou-se a ativação das 

vias da UPR. O tratamento com albumina-AGE induziu a fosforilação da 

porção α da eIF2, o que sugere diminuição da fosforilação em suas demais 

subunidades, β e γ. Estas ativam o complexo eIF2, que reconhece e 

transfere Met-RNAt para a subunidade 40S dos ribossomas, iniciando a 
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tradução das proteínas. Desta forma, a albumina-AGE reduziu a taxa de 

tradução global de novas proteínas por meio da fosforilação do eIF2α, 

proteína cuja sinalização inicia-se pela ativação da PERK. Embora a 

expressão deste fator pareça diminuir em incubações mais prolongadas (18 

h), ela ainda foi bastante superior àquela observada na situação controle. 

Em contrapartida, a ativação da eIF2α induz a tradução seletiva de 

mRNA específicos. O ATF4 é um fator de transcrição seletivamente 

estimulado pela fosforilação da eIF2α, exercendo papel fundamental no 

controle da transcrição, induzida pela ativação da PERK. A tradução do 

ATF4 tem como alvo genes envolvidos na biossíntese de aminoácidos e na 

defesa antioxidante, em primeira instância. 

Embora o ATF4 esteja envolvido em vias de sobrevivência da UPR, 

sua ativação pode também suscitar vias pró-apoptóticas, promovidas pela 

ativação da CHOP. No entanto, a expressão da CHOP, ao longo do tempo 

de exposição dos macrófagos à albumina-AGE, não variou e, ensaios com 

anexina V, não evidenciaram apoptose de macrófagos tratados com 

albumina-AGE (dados não mostrados).  

O perfil de expressão do ATF6 foi semelhante ao dos demais efetores 

da UPR. Seu efeito envolve a ativação de vias de recuperação celular, como 

a expressão das chaperonas Grp78 e Grp94, além de genes da ERAD 

(degradação proteica associada ao RE), responsáveis pelo clareamento de 

peptídios mal formados, por meio de seu direcionamento ao sistema 

proteasomal. O mecanismo de ativação do ATF6 é semelhante ao da 
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SREBP, e a intersecção destas duas vias pode acarretar prejuízo no fino 

controle da concentração de colesterol intracelular. De fato, Werstuck et al. 

(2001) demonstraram que o estresse do RE, induzido pela homocisteína, 

ativa a SREBP-1 em hepatócitos, células endoteliais e musculares lisas, 

sendo este efeito independente da ação de caspases, as quais têm 

conhecido potencial de ativar o SREBP-1 em condições fisiológicas (Ye et 

al., 2000). 

O acúmulo de colesterol celular, o desbalanço redox e o insulto 

inflamatório, decorrentes da hiperglicemia, suscitam vias do estresse do RE 

em diversos modelos experimentais (Hotamisligil, 2006; Hosoi & Ozawa, 

2009). Embora o efeito direto dos AGE sobre o estresse do RE ainda não 

tenha sido descrito em macrófagos, Chen et al. (2008) demonstraram, em 

podócitos de lesões nefróticas tardias, a indução do estresse do RE em 

células tratadas com albumina AGE, o que se associa à maior taxa de 

apoptose. Os autores ainda descrevem o efeito do ácido 

tauroursodeoxicólico (TUDCA), um ácido biliar hidrofílico, que, à semelhança 

do PBA, aumenta a capacidade adaptativa do RE, prevenindo a apoptose de 

podócitos induzida pela albumina AGE e mediada pelo estresse do RE.  

Chuang et al. (2007) descreveram, também em podócitos, a indução 

de apoptose, graças à interação de albuminas modificadas por AGE com 

seu receptor RAGE em estágios precoces da nefropatia diabética. Este 

efeito foi dose-dependente e vinculado ao desbalanço redox celular. A perda 

da massa de podócitos é descrita como um indicador de estágios avançados 
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de proteinúria e glomeruloesclerose, componentes centrais da progressão 

das doenças renais crônicas. 

 Zhou et al. (2005) observaram ativação de vias da UPR em 

macrófagos e células musculares lisas de diferentes estágios da lesão 

aterosclerótica de camundongos deficientes para apo E, como consequência 

da hipercolesterolemia severa vigente neste modelo experimental. Feng et 

al. (2003) demonstraram que o RE é, de fato, o sítio celular onde o colesterol 

exerce seu efeito citotóxico, já que bloqueando seletivamente o tráfego de 

lípides para esta organela, preveniu-se a ativação do estresse do RE e, 

consequentemente, os eventos apoptóticos. Marcadores de estresse do RE - 

Grp78 e CHOP - foram evidenciados em cortes de artérias humanas, 

tipicamente em áreas de lesão aterosclerótica mais sensíveis à ruptura. Este 

achado correlacionou-se com o maior conteúdo de colesterol, em especial 7-

cetocolesterol, em macrófagos, os quais parecem ser sinalizadores iniciais 

de apoptose (Myoishi et al., 2007; Palozza et al., 2009). Dados recentes do 

nosso grupo demonstraram que macrófagos tratados com glicolaldeído 

apresentaram acúmulo de esteróis totais e, particularmente, 7-cetocolesterol. 

Este evento ocorreu mesmo na presença de HDL e agonista sintético de 

LXR e foi consequencia da redução do conteúdo celular de ABCA-1 e 

ABCG-1 (Iborra et al., 2011). 

Em suma, estudos que descrevem a ativação de estresse do RE em 

macrófagos comumente abordam seus efeitos apoptóticos, sendo estes 

relacionados à estabilidade da lesão aterosclerótica (Dickhout et al., 2009; 

Seimon & Tabas, 2009; Tabas, 2009; Hotamisligil, 2010; Tabas & Ron, 2011; 
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Scull & Tabas, 2011). No entanto, dados acerca da ativação do estresse do 

RE em macrófagos da lesão precoce, onde não há acúmulo de colesterol 

livre, são escassos, e tais informações seriam de grande valia para que a 

intenvenção terapêutica ocorra ainda em etapas iniciais da aterosclerose. 

Neste contexto, a formação de AGE, pode ser considerado um estímulo à 

indução do estresse do RE em indivíduos diabéticos, o que poderia explicar 

o comprometimento na expressão do ABCA-1 sob condições glicoxidativas. 

De fato, a associação entre estresse do RE e redução de ABCA-1 foi 

fortalecida pelos achados com tunicamicina - indutor clássico de estresse de 

RE - que também diminuiu o conteúdo do transportador e seu efeito 

biológico. 

A ativação de vias da UPR frente a estímulos metabólicos, como o 

acúmulo de glicosamina e a própria hiperglicemia, que antecedem a 

sobrecarga celular de colesterol não-esterificado, tem sido demonstrada em 

modelos animais experimentais. Khan et al. (2009) evidenciaram que a 

hiperglicemia acelera o desenvolvimento de aterosclerose em camundongos 

hiperlipidêmicos, em associação ao aumento dos marcadores de estresse do 

RE (PERK e proteínas com sequência KDEL), o que precedeu a piora no 

perfil lipídico. Estes resultados reforçam o elo entre as altas concentrações 

de glicose e prejuiízo na função do RE, independentmente de flutuações no 

conteúdo lipídico celular.  

Estudo recente de nosso laboratório evidenciou maior geração de 

EROs em macrófagos incubados na presença da albumina-AGE, efeito 

resultante de vias mitocondriais e do sistema NADPH oxidase. Interessante 
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notar que a incubação com aminoguanidina, composto antioxidante e anti-

AGE, foi capaz de reduzir a geração de EROs e prevenir a queda no 

conteúdo de ABCA-1 (De Souza et al., 2012). Dados preliminares do 

presente estudo evidenciaram que a incubação na presença de 

aminoguanidina e N-acetilcisteína, reduz a expressão de Grp78 em 

macrófagos expostos à albumina-AGE. Sendo assim, o estresse do RE é, 

provavelmente, o fenômeno que une o desbalanço redox à redução do 

conteúdo proteico de ABCA-1 em macrófagos sob o estresse glicoxidativo, 

especialmente em função do importante papel do RE na síntese/estabilidade 

de proteínas recém-formadas.  

Embora Janiszewski et al. (2005) tenham descrito o papel da PDI na 

regulação redox da NADPH oxidase em células musculares lisas, não 

observou-se, no presente estudo, alteração na expressão da PDI, em 

nenhum dos tempos de exposição dos macrófagos à albumina-AGE. A 

aferição de sistemas antioxidantes celulares seria de grande valia para 

determinar se o estresse oxidativo, suscitado na presença da albumina-AGE, 

estaria sendo contrabalanceado pela maior ação de agentes redutores, o 

que poderia ser responsável pela manutenção das concentrações basais da 

PDI. 

A ERAD conta com a participação de chaperonas citosólicas, como a 

Hsp70 (proteína de choque térmico 70) e a Hsp90 (proteína de choque 

térmico 90), as quais se ligam à cadeia polipeptídica facilitando sua 

ubiquitinação e direcionamento ao proteasoma (Kario et al., 2011). Este é 
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um importante mecanismo de controle de qualidade da síntese proteica 

(Hrizo et al., 2007).  

No presente projeto, macrófagos expostos à albumina-AGE e 

albumina-DM apresentaram aumento da expressão de ubiquitina, o que 

sugere inibição do sistema proteasomal. De fato, a inibição da degradação 

proteasomal, pelo MG132, não foi capaz de recuperar a expressão do 

ABCA-1 em macrófagos submetidos à glicoxidação. Neste sentido, 

Moheimani et al. (2010) demonstraram redução da atividade de enzimas 

proteasomais em macrófagos tratados com albumina-AGE (albumina 

modificada com glicolaldeído, à semelhança da utilizada no presente 

estudo), evidenciando efeito deletério dos AGE sobre o acúmulo intracelular 

de proteínas mal enoveladas, o que, segundo os autores é um potencial elo 

entre DM e aterosclerose. No entanto, a concentração de albumina utilizada 

por aqueles autores foi bastante superior à utilizada no presente estudo.

 Finalmente, a albumina-AGE aumenta a geração de EROs também 

devido ao prejuízo na função mitocondrial (de Souza Pinto et al, 2012) o que 

igualmente pode contribuir para disfunção do sistema proteasoma-ubiquitina, 

considerando-se a alta demanda energética necessária para seu 

funcionamento. Juntamente com a observação de que o MG132 não 

recuperou o conteúdo de ABCA-1, assume-se que a albumina-AGE tenha 

alterado previamente a função proteasomal, o que nos leva a excluir o papel 

da ERAD na redução do ABCA-1 em macrófagos.  

Zelcer et al. (2009), analisando o mecanismo de degradação do 

receptor de LDL (receptor B-E), induzido por LXR, evidenciaram que a 
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ativação de LXR induz a síntese da proteína Idol (Inducible degrader of LDL 

receptor). Esta proteína aumenta a degradação intracelular do receptor B-E. 

A inativação do sistema proteasomal, por meio da utilização de MG132, não 

foi capaz de prevenir a diminuição no conteúdo do receptor B-E, 

descartando, à semelhança de nossos achados, a ação do proteasoma. De 

modo análogo ao receptor B-E, o ABCA-1, após ser sintetizado, sofre suas 

modificações co- e pós-traducionais e é exportado para a membrana 

plasmática dentro de vesículas, o que talvez impeça sua exposição ao 

proteasoma (Boadu & Francis, 2006; Neufeld et al., 2001). No mesmo 

trabalho, que aborda a degradação do receptor B-E, a inibição da atividade 

lisossomal, com cloreto de amônia, impediu a degradação do receptor B-E, 

induzida por agonistas de LXR. Neste aspecto, investigações posteriores 

acerca do controle do conteúdo final de ABCA-1 por autofagia seriam 

interessantes. Além do mais, o conteúdo de ABCA-1 é finamente regulado 

por calpaínas de superfície, o que também não foi avaliado no presente 

estudo, mas pode também ser modulado pela albumina-AGE. 

A administração de chaperonas exógenas promove a modulação da 

função biológica do RE. O PBA, em especial, é um ácido graxo de cadeia 

curta e baixo peso molecular, que atua como uma chaperona química, 

apresentando ações na assistência e estabilização não seletivas dos 

peptídios nativos (Engin & Hotamisligil, 2010). Estudos em modelos animais 

de obesidade e DM revelam que ao atenuar o estresse do RE, o uso do PBA 

normalizou a glicemia, restaurou a sensiblidade à insulina sistêmica, 

reverteu o quadro de esteatose hepática e aumentou a ação da insulina no 
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fígado, músculo e tecido adiposo (Ozcan et al., 2006). No contexto da 

aterosclerose, comundongos knockout para apo E, caracteristicamente 

hipercolesterolêmicos,  ao receberem administrações de PBA, apresentaram 

uma redução dose-dependente na lesão aterosclerótica, em função da 

atenuação do estresse do RE em macrófagos ateriais (Erbay et al., 2009). É 

possível que a incubação com PBA, por promover o enovelamento 

adequado de proteínas e melhorar a organização estrutural do RE, permita 

que o ABCA-1 - prejudicado na presença da albumina-AGE - seja 

corretamente sintetizado e transportado para a membrana plasmática, onde 

promove a adequada exportação do excesso do colesterol.  

O uso clínico do PBA é aprovado pelo FDA (Food and Drug 

Administration), órgão americano que aprova novos fármacos para uso em 

humanos. No entanto, o uso do PBA é liberado principalmente para uso em 

disfunções no ciclo da ureia, já que esta chaperona é capaz de impedir a 

agregação de polipeptídios e a excreção de nitrogênio (Kubota et al., 2006). 

O uso do PBA ainda é potencialmente considerado em outros contextos; sua 

administração parece beneficiar doenças como talassemia, câncer, fibrose 

cística, até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, uma 

vez que este composto atravessa a barreira hemato-encefálica (Engin & 

Hotamsligil, 2010). No entanto, é importante salientar que quando se trata de 

moléculas de amplo espectro de ação como o PBA, é necessária certa 

cautela, já que estas podem promover efeitos pleiotrópicos indesejáveis.  

A redução da expressão da Grp78 frente ao tratamento com PBA 

confirma o efeito inibitório deste composto sobre o estresse do RE e permite 
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reiterar a associação entre o estresse da organela e o conteúdo de ABCA-1, 

o qual foi restaurado pelo PBA. Além disso, este efeito é, de fato, confirmado 

pelo ensaio funcional do ABCA-1, o efluxo de colesterol. A incubação com 

albumina-AGE reduz a taxa de remoção de colesterol mediada pela apo A-I, 

e quando PBA é adicionado à cultura este efeito é revertido. 

As alterações no fluxo de lípides em macrófagos tratados com 

albumina glicada in vitro, assemelham-se àquelas obtidas com o uso de 

albumina isolada de portadores de DM com controle glicêmico inadequado 

(Machado-Lima, 2009). No entanto, é possível que os mecanismos 

intracelulares elicitados sejam de magnitude diferente, frente ao intenso grau 

de modificação que é obtido pela glicação in vitro da albumina. 

Ambas as albuminas AGE, produzidas in vitro, ou isoladas de 

diabéticos, convergiram para a expressão de proteínas relacionadas ao 

estresse do RE e desbalanço redox, embora sem estreito paralelismo. As 

albumina-DM1 e DM2 afetaram minimamente a expressão de marcadores 

clássicos do estresse do RE. Não obstante, o tratamento com as albuminas 

glicadas in vivo elevou a expressão da PDI e calreticulina, proteínas 

residentes do RE com ações de chaperona. Estes achados evidenciam que 

a albumina-AGE, preparada in vitro, é uma ótima ferramenta para o estudo 

da fisiopatologia das complicações do diabete melito.  

O aumento na expressão da PDI, observada na presença da 

albumina-DM1, sugere desequilíbrio redox, embora dados sobre a geração 

de EROs nestas condições ainda não sejam conclusivos. Já o aumento da 
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expressão da calreticulina pode ser atribuído a um desequilíbrio nas 

concentrações intracelulares de Ca2+, o que sabidamente interfere com a 

homeostase da maquinaria secretora do RE, considerando que a 

biodisponibilidade de Ca2+ citoplasmática atua na sinalização de diversos 

processos celulares, tais como exocitose, contração, transcrição e 

proliferação (Coe & Michala, 2009).  

Até o momento constatamos que a disfução do RE, em macrófagos 

tratados com albumina-AGE, relaciona-se ao prejuízo na exportação de 

colesterol para as apo A-I, efeito também evidenciado com incubações com 

albuminas-DM. Estes dados sugerem que o estresse do RE pode ser um 

dos eventos iniciais da aterogênese suscitado pelos AGE. Neste sentido, 

extrapolando nossos dados, podemos sugerir que indivíduos com 

hiperglicemia vigente (sem diabetes ou dislipidemia estabelecidas), já sofrem 

consequências da formação de AGE, sendo uma delas a perda da 

expressão do ABCA-1, mediada por perturbações na homeostase do RE. 

Além disso, os resultados obtidos com albuminas-DM, isoladas de 

portadores de diabete melito, fortalecem a ideia de que a modificação in vivo 

da albumina é, de fato, capaz de prejudicar a homeostase de lípides em 

macrófagos, independentemente de alteração na composição e 

concentração de HDL.  

Este estudo demonstrou, pela primeira vez, o efeito da albumina-AGE 

sobre a indução do estresse do RE, o qual está associado à redução do 

conteúdo de ABCA-1 no diabete melito. Vale ressaltar que é possível que o 

estresse do RE suscitado pela glicação avançada seja consequência de uma 
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série de desarranjos intracelulares, envolvendo desbalanço redox, acúmulo 

de colesterol e óxidos de colesterol, disfunção mitocondrial, com alteração 

no estado energético celular e inflamação. A íntima conexão entre todos os 

eventos no processo de aterosclerose torna difícil a extrapolação da 

importância isolada de cada um deles na gênese do estresse do RE e 

modelos experimentais específicos em cultura celular ajudarão no melhor 

detalhamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Albumina modificada, in vivo e in vitro, por glicação avançada induz o 

estresse do retículo endoplasmático, o que se relaciona à redução do 

conteúdo de ABCA-1 e ao prejuízo no transporte reverso de colesterol. Este 

fenômeno endossa o efeito adverso do estresse do RE na aterosclerose. 

Neste sentido, chaperonas químicas, que aliviam o estresse do RE, podem 

ser ferramentas úteis na prevenção e tratamento da aterosclerosclerose. 
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