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RESUMO 

 

Santana KG. Proteína de transferência de colesterol esterificado (CETP) altera a 

polarização de macrófagos M1 e M2 agravando o enfisema pulmonar experimental 

induzido por elastase [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2021. 

 

A proteína de transferência de colesterol esterificado (CETP) tem sido discutida como 

pró ou antiaterogênica, como também seu papel na resposta inflamatória, à endotoxemia 

e à sepse experimental, e em humanos na sobrevivência à sepse. Alterações funcionais no 

metabolismo das lipoproteínas (LP) e nas populações de células imunes, incluindo os 

macrófagos, ocorrem na sepse e podem também se relacionar a comorbidades como a 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Os macrófagos são células inflamatórias 

importantes no desenvolvimento e formação do enfisema pulmonar; dependendo do 

microambiente podem apresentar fenótipo M1 ou M2. Foi relatado que a CETP do plasma 

é predominantemente derivada das células de Kupffer, e que macrófagos de peritônio e 

os derivados de medula óssea expressam CETP contribuindo para sua concentração no 

plasma. Avaliamos aqui o papel da CETP na polarização dos macrófagos e no enfisema 

pulmonar induzido por elastase (ELA) em camundongos machos transgênicos para CETP 

e controles irmãos selvagens (WT). Nossos resultados mostram que macrófagos 

derivados da medula óssea de camundongos CETP apresentam perfil fenotípico de 

polarização reduzido para M1 e aumento para M2 (avaliação da CETP exógena), com 

aumento de IL-10. Comparados aos controles, a função pulmonar piora em camundongos 

CETP expostos a elastase com aumento do intercepto linear médio pulmonar, o que 

reflete no alargamento dos espaços aéreos resultante da destruição do parênquima 

apresentando maior expressão de arginase-1 e de IL-10, ambos marcadores de M2. O 

perfil de citocinas revelou aumento de IL-6 no plasma e de IL-10 no lavado bronco-

alveolar (LBA), corroborando a imuno-histoquímica pulmonar no grupo CETP ELA 

comparado ao WT ELA. O tratamento com elastase induziu no grupo CETP aumento de 

VLDL-C e redução de HDL-C, com aumento de TG em HDL. Nossos resultados in vivo 

mostram que instilação de elastase na presença de CETP promove no pulmão fenótipo 

favorável a M2 com efeito deletério na DPOC experimental e corroboram com o resultado 

in vitro onde a CETP promoveu fenótipo de polarização de macrófagos M2. Levantamos 



 
 

então a possibilidade de que a CETP possa atuar como proteína pró ou anti-inflamatória 

dependendo do tipo de tecido, órgão ou patologia. 

 

Descritores: Proteínas de transferência de ésteres de colesterol; Macrófagos; Fenótipo; 

Inflamação; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Enfisema pulmonar; Elastase 

pancreática; Interleucina-10; Arginase 1. 



 
 

SUMMARY 

 

Santana KG. Cholesterol-ester transfer protein (CETP) alters M1 and M2 macrophage 

polarization and worsens experimental elastase-induced pulmonary emphysema 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

Cholesterol-ester transfer protein (CETP) has been discussed as pro- or anti-atherogenic, 

as well as playing a role in the inflammatory response to endotoxemia and experimental 

sepsis, and in sepsis survival in humans. Functional alterations in lipoprotein (LP) 

metabolism and immune cell populations, including macrophages, occur in sepsis and 

may also relate to comorbidities such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 

Macrophages are important inflammatory cells in the development and formation of 

pulmonary emphysema; depending on the microenvironment they may exhibit M1 or M2 

phenotype. It has been reported that plasma CETP is predominantly derived from Kupffer 

cells, and that peritoneal macrophages and those derived from bone marrow express 

CETP contributing to its concentration in plasma. Here we evaluated the role of CETP in 

macrophage polarization and elastase-induced pulmonary emphysema (ELA) in male 

mice transgenic for CETP and wild-type (WT) controls. Our results show that bone 

marrow-derived macrophages from CETP mice exhibit a reduced polarization toward the 

M1 phenotype, and a trend toward M2 with increased IL-10. Compared to controls, lung 

function worsens in CETP mice exposed to elastase with increased mean linear intercept 

(Lm) in lung, reflecting airspace enlargement resulting from parenchymal destruction 

showing increased expression of arginase-1 and IL-10, both M2 markers. The cytokine 

profile revealed increased IL-6 in plasma and IL-10 in broncho-alveolar lavage (BAL), 

corroborating with the lung immunohistochemistry in the CETP ELA group compared to 

WT ELA. Elastase treatment induced in the CETP group increased VLDL-C and reduced 

HDL-C, with increased TG in HDL. Our in vivo results show that elastase instillation in 

the presence of CETP promotes M2-like phenotype in the lung with deleterious effect in 

experimental COPD and corroborate with the in vitro result where CETP promoted M2 

macrophage polarization. Thus, we raise the possibility that CETP may act as a pro- or 

anti-inflammatory protein depending on the type of tissue, organ or pathology. 

 



 
 

Descriptors: Cholesterol ester transfer protein; Macrophage; Phenotype; inflammation; 

Chronic obstructive Pulmonary disease; Pulmonary emphysema; Pancreatic elastase 

Interleukin-10; Arginase 1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica  

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é considerada um grande problema de 

saúde global devido à sua alta prevalência (cerca de 10% da população adulta), incidência 

crescente (relacionada em parte ao envelhecimento da população) e com custos pessoais, 

sociais e econômicos muito significativos (Agusti et al., 2020). A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) contabiliza 65 milhões de pessoas em todo o mundo com grau moderado 

a grave de DPOC de (Rabe and Watz, 2017). No Brasil, ela contribui com, 

aproximadamente, com 40 mil mortes por ano (Sus, 2014). Oficialmente, a DPOC é a 

terceira causa de mortalidade no mundo (Vestbo et al., 2013), provocada principalmente, 

pelo tabagismo. Desta forma, é considerada, uma doença prevenível e tratável, embora 

progressiva e caracterizada por limitação irreversível e persistente do fluxo aéreo 

(Gnatiuc and Caramori, 2014; Vogelmeier et al., 2017).  

As quatro principais características da DPOC são: o enfisema pulmonar, a 

remodelação das pequenas vias aéreas, a bronquite crônica e a hipertensão pulmonar 

(Wright et al., 2008).  

O enfisema pulmonar é definido, anatomicamente, como o alargamento dos espaços 

alveolares com destruição das paredes alveolares. A quantificação do enfisema in vivo é 

feita por tomografia computadorizada, podendo ser correlacionado com a histopatologia 

(Gevenois et al., 1996). 

Estudos indicam que uma das principais causas do enfisema é a degradação da matriz 

extracelular alveolar, onde ocorre proteólise desregulada e prolongada, principalmente de 

colágeno e elastina (Gharib et al., 2018). 

Na avaliação de pulmões com enfisema, após transplante, foi demonstrado que há 

aumento na presença de fibras de colágeno em comparação a pulmões não-enfisematosos 

(Vlahovic et al., 1999). Além disso, estudos em animais com exposição à fumaça de 

cigarro mostraram que, embora a destruição inicial de colágeno seja limitada, há aumento 

significativo após longo tempo de exposição (Wright and Churg, 1995), indicando 

processo de reparação. 

Acredita-se que os macrófagos sejam as células responsáveis pelo enfisema 

pulmonar, pois produzem as principais proteinases que levam à destruição do tecido 
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alveolar (Russell et al., 2002), com número de células aumentado em, aproximadamente, 

10 vezes nos pulmões de fumantes em comparação aos não-fumantes (Eidelman et al., 

1990). Em animais expostos à fumaça de cigarro e com desenvolvimento de enfisema 

pulmonar, também foi demonstrado aumento do influxo de macrófagos (Houghton et al., 

2006). 

Toda proteinase capaz de degradar ou clivar fibras elásticas é denominada elastase, 

como a metaloelastase de macrófago (MMP) e a elastase pancreática, as quais possuem 

ação fisiológica na degradação da elastina (Filippov et al., 2003). As elastases são de 

grande importância no desenvolvimento do enfisema pulmonar caracterizada por:1) A 

elastina é degradada durante o enfisema; 2) o enfisema pulmonar é desenvolvido de forma 

espontânea em indivíduos deficientes para alfa1-antitripsina (Stockley, 2014). A alfa1-

antitripsina atua na inibição da atividade de serina-proteases, e sua deficiência leva ao 

desequilíbrio protease-antiprotease, resultando na degradação das paredes alveolares e 

alargamento dos espaços aéreos (Campbell et al., 1999); 3) Conforme descrito em 

diversos protocolos experimentais, a instilação de elastases em animais, resulta na 

degradação da elastina e em enfisema pulmonar (Kuhn and Senior, 1978; Theodoro et al., 

2017). 

 

1.2 Macrófagos na DPOC  

Os pulmões estão constantemente expostos ao ambiente externo do hospedeiro, 

portanto, os mecanismos da imunidade inata são necessários para monitorar agentes 

irritantes e infecções por patógenos. Esta função central é realizada por populações de 

células imunológicas, incluindo macrófagos, células dendríticas e células epiteliais das 

vias aéreas (Kopf et al., 2015). As três principais populações de células mieloides no 

pulmão, que diferem em sua localização no tecido e origem de desenvolvimento, são: 

macrófagos alveolares residentes (AMs), macrófagos intersticiais residentes (IMs) e 

monócitos (Crowell et al., 1992; Lehnert, 1992; Tan and Krasnow, 2016). 

Os AMs residem nos espaços aéreos dos pulmões, enquanto os IMs são 

encontrado no espaço intersticial entre os alvéolos e as veias. A observação morfológica 

dessas duas populações indica que os AMs são maiores em tamanho comparados aos IMs 

(Hoppstadter et al., 2010). Além disso, a caracterização fenotípica de AMs e IMs em 

camundongos mostrou diferenças nos valores de expressão de marcadores MHC II 
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(complexo principal de histocompatibilidade II), CD11b, CD14, CD45, CD54, CD68, 

CD71, CD204, CD206 e Siglec-F (Feng and Mao, 2012; Misharin et al., 2013; 

Zaynagetdinov et al., 2013).  

Os macrófagos residentes nos pulmões foram caracterizados como células 

CD11c+ CD11blo e podem ser distinguidas das células recrutadas durante inflamação 

induzida por endotoxina ou vírus, pela expressão de CD11b. 

Em humanos, os AMs são descritos como células CD45+ CD206+ CD14lo CD71+ 

CD169+; por outro lado os IMs foram descritos como células CD45+ CD206+ CD14hi 

CD71- CD169-  (Yu et al., 2016). Outro estudo sugere uma alta expressão do receptor de 

manose (MR ou CD206) em ambas as populações de macrófagos AM e IM (Bharat et al., 

2016). 

 

1.3 Perfil fenotípico de macrófagos  

Os macrófagos constituem uma população heterogênea de fagócitos altamente 

especializados, sendo células apresentadoras de antígenos que representam um 

componente importante do infiltrado leucocitário nos locais de inflamação, infecção, 

danos teciduais e crescimento tumoral. São originados da diferenciação dos monócitos 

circulantes (Gordon and Taylor, 2005; Ginhoux and Guilliams, 2016). Atuam como 

células efetoras centrais na defesa do hospedeiro a patógenos desempenhando papel- 

chave na resposta imunológica inata, adaptativa e na remodelação e reparo tecidual 

(Mosser and Edwards, 2008; Murray and Wynn, 2011). Os macrófagos são células com 

fenótipos e programas funcionais distintos (Gordon and Taylor, 2005; Stout et al., 2005; 

Mosser and Edwards, 2008). Tal heterogeneidade depende de sua capacidade de 

reconhecer padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), diferentes formas de 

ativação em resposta a estímulos como das citocinas, e danos moleculares associados a 

patógenos (DAMPs) e metabólitos (Stout et al., 2005; Bosco et al., 2008; Sica and 

Mantovani, 2012). 

Os macrófagos possuem plasticidade funcional, como sua capacidade de mudar 

rapidamente e reversivelmente entre seus diferentes estados de ativação como M1 ou M2 

(Stout et al., 2005). Esses subconjuntos principais de macrófagos polarizados foram 

definidos, com base no tipo de estimulação in vitro, pela expressão de algumas  moléculas 

de superfície, perfil de secreção e propriedades funcionais, e representam os extremos de 

uma sequência contínua de estados de ativação: os macrófagos classicamente ativados 
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(tipo 1 pró-inflamatório ou M1) e alternativamente ativados (tipo 2 anti-inflamatório ou 

M2) (Gordon and Taylor, 2005; Sica and Mantovani, 2012).  

Os macrófagos do tipo M1 possuem propriedades efetoras pró-inflamatórias e 

imunoestimuladoras induzidas por Th1 e se originam em resposta à estimulação com 

fatores microbianos, como LPS e citocinas, como IFN gama, TNF, e IL-1 beta, ou uma 

combinação dos dois (Edwards et al., 2006; Davis, M. J. et al., 2013). Ainda representam 

uma importante fonte de espécies reativas de oxigênio e intermediários nitrogenados que 

medeiam a defesa antimicrobiana e destruição tecidual (Martinez et al., 2008; Mosser and 

Edwards, 2008). Expressam a forma induzida de óxido nítrico sintase (NOS2 ou iNOS) 

para produzir NO a partir de L-arginina. 

Por outro lado, os M2 compreendem várias formas de macrófagos, não 

classicamente ativados, originários da exposição a diferentes estímulos, como citocinas 

advindas de células Th2, como IL-4 ou IL-13 (M2a), complexos imunes em combinação 

com IL-1 beta ou LPS (M2b) (Anderson and Mosser, 2002; Edwards et al., 2006), 

citocinas anti-inflamatórias, IL-10 e TGF beta, ou glicocorticoides (M2c), IL-6, LIF e 

MCF (M2d) (Duluc et al., 2007; Martinez et al., 2008) (Fig. 3). Os M2 participam da 

resolução do processo inflamatório e exibem funções de remodelação e reparo do tecido, 

promovem a cicatrização, angiogênese, resistência a parasitas e também crescimento de 

tumores pela produção de citocinas anti-inflamatórias e componentes da matriz 

extracelular (Gordon and Taylor, 2005; Edwards et al., 2006; Martinez et al., 2006). 
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Figura 1  Equilíbrio dinâmico da polarização de macrófagos. Os macrófagos não 

ativados (M0), podem receber diversos estímulos durante a inflamação ou reparo tecidual. 

Na inflamação, as células podem ser estimuladas por moléculas como LPS, IFN, TNF ou 

IL-1 beta que desencadeiam uma cascata de sinalização inflamatória levando à ativação 

celular e à polarização clássica M1. As células do tipo M1 liberam citocinas e fatores 

inflamatórios como iNOS, TNF, IL-6 IL-18 e IL-1 beta. Para que ocorra o equilíbrio e 

reparação tecidual durante a inflamação, ocorre o estímulo com moléculas anti-

inflamatórias, como IL-4 e IL13 induzindo a polarização de macrófagos alternativamente 

ativados (M2) que levará ao controle do processo inflamatório. As células M2 secretam 

moléculas anti-inflamatórias como Arg-1, YM, MR e IL-10. Figura adaptada 

(Capobianco and Rovere-Querini, 2013). 

 

Os macrófagos, em geral, expressam outras moléculas importantes e 

determinantes na sua polarização em M1 ou M2 como TREM1 (Triggering Receptor 

Expressed on Myeloid Cells-1), o TIM3 (T cell immunoglobulin and mucin domain-3) e a 

galectina 9.  O TREM1 é um receptor da família das imunoglobulinas, com função 

principal de identificar antígenos, modulando a resposta inflamatória (Sun et al., 2020). 

Sua expressão é aumentada, principalmente, durante a inflamação aguda, promovendo a 

liberação de citocinas pró-inflamatórias e como IL-1 beta e IL-6 (Wu et al., 2012) e está 

significativamente aumentada junto com os marcadores M1 na biópsia hepática de 

pacientes obesos diabéticos e obesos não diabéticos, sugerindo que a superexpressão de 

TREM-1 e a polarização de macrófagos M1 está associada a resistência à insulina 

induzida por obesidade.  

A Imunoglobulina de células T e domínio da mucina 3 (TIM-3) é um receptor 

altamente expresso em células Th1 e células citotóxicas, que leva à sinalização negativa 

de apoptose. A galectina 9 é o ligante do TIM-3, sendo expressa em todas as células, e 

quando se liga ao receptor, pode inibir a função dos macrófagos regulando negativamente 

a liberação de fatores inflamatórios (Zhang et al., 2019). 

 

1.4 Metabolismo de lipídeos na DPOC  

O colesterol é componente essencial das membranas celulares, sendo necessário 

para a proliferação celular. Vários intermediários da via de biossíntese do colesterol 

modulam as funções das células imunológicas influenciando vias de sinalizações ou pela 

ligação a receptores nucleares (Spann and Glass, 2013). 

Foram demonstrados valores elevados de colesterol e apolipoproteína M sérica em 

pacientes com DPOC grave (Li et al., 2016; Zafirova-Ivanovska et al., 2016), como 
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também aumento de produtos de colesterol oxidado como 27-hidroxicolesterol e 25-

hidroxicolesterol nas vias aéreas de pacientes com DPOC comparados a indivíduos 

saudáveis (Kikuchi et al., 2012; Jia et al., 2018). 

As proteínas de ligação a elementos de responsivos a esterol (SREBPs) regulam a 

expressão de genes que codificam enzimas necessárias para a síntese de colesterol e 

ácidos graxos insaturados (Shimano and Sato, 2017). Foi demonstrado que a deleção da 

proteína de ativação da clivagem da SREBP (Scap) em células epiteliais alveolares levou 

à redução da síntese de fosfolípides, e aumento no armazenamento, síntese e transferência 

de lipídios em fibroblastos do pulmão (Besnard et al., 2009). Além disso, ocorre acúmulo 

de lipídios no fígado por meio da modulação AMPK e SREBP1 induzidos pelo fumo 

(Yuan et al., 2009). 

A inibição da HMG-CoA redutase com estatinas, reduziu a ativação de genes 

envolvidos em processos inflamatórios e a ativação de células imunológicas no pulmão 

de pacientes com DPOC (Mroz et al., 2015). O tratamento com estatinas, antes e durante 

a exposição a fumaça em modelo animal, levou à redução do influxo de células totais, 

neutrófilos e macrófagos no pulmão e vias aéreas (Davis, B. B. et al., 2013). 

As células residentes no pulmão, captam colesterol das lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) e lipoproteínas de alta densidade (HDL) circulantes por meio de 

receptores específicos, inibindo, assim, a biossíntese do colesterol pulmonar (Hass and 

Longmore, 1980; Yasuda et al., 2010). A principal fonte de vitamina E que promove a 

produção de surfactante pelas células do tipo II (Pian and Dobbs, 1997) e o crescimento 

de fibroblastos pulmonares (Bjorkerud and Bjorkerud, 1994) advém da HDL (Kolleck et 

al., 1999). Entretanto, quantidades excessivas de colesterol prejudicam função do 

surfactante, sugerindo a importância crítica da homeostase do colesterol alveolar para a 

fisiologia pulmonar normal (Vockeroth et al., 2010). Ainda não está claro se as partículas 

de lipoproteínas comparáveis às descritas no soro existem no compartimento alveolar. 

Como os lipídios do surfactante são diretamente expostos aos oxidantes ambientais, a 

oxidação dos lipídios alveolares em espécies citotóxicas e pró-inflamatórias representam 

um problema único para o pulmão.  

Várias proteínas desempenham um papel central no transporte reverso de colesterol 

(TRC), incluindo apoA-I, apoE, ABCA-I e LXR, que de modo geral atuam: na captação 

de colesterol dos tecidos para formação de HDL, interação com receptores celulares do 
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fígado para captação de lipoproteínas, efluxo do excesso de colesterol celular e na indução 

ou repressão da transcrição gênica, respectivamente.  

Foi demonstrado redução da concentração de apo A-I no pulmão de pacientes com 

DPOC e em camundongos expostos à fumaça de cigarro. Nesses últimos a superexpressão 

de apoA-I reduziu a inflamação pulmonar, estresse oxidativo, ativação de 

metaloproteinases e a apoptose (Kim et al., 2016).  

Camundongos que não expressam ABCA1 têm acúmulo de colesterol em macrófagos 

alveolares e células do tipo II, proteinase alveolar e dificuldade respiratória (Bates et al., 

2005).  

A entrada de colesterol nas células leva à produção de óxidos de colesterol. Estes 

liberam o complexo LXR/RXR (liver X receptor/retinoid X receptor) de seus repressores, 

ativando a transcrição dos receptores ABCA-1 e ABCG-1, favorecendo o efluxo de 

colesterol. Assim, agonistas de LXR têm sido alvo de interesse terapêutico em várias 

patologias (Leanca et al., 2010).  

Aumento de LXR no tecido pulmonar (epitélio alveolar e pequenas vias aéreas) foi 

demonstrado em pacientes com DPOC e fumantes. Estudos sugerem que os agonistas de 

LXR têm potencial para serem usados como agentes terapêuticos na DPOC. O tratamento 

de camundongos com agonistas sintéticos diminui o influxo de leucócitos no espaço 

aéreo, regula positivamente as enzimas antioxidantes e diminui as citocinas pró-

inflamatórias no espaço aéreo em vários modelos de lesão pulmonar aguda e infecção 

(Birrell et al., 2007; Smoak et al., 2008; Gong et al., 2009; Crisafulli et al., 2010). O 

estudo também relatou que a ativação farmacológica de LXR compromete a defesa do 

hospedeiro contra a infecção pulmonar por K. pneumoniae, provavelmente devido ao 

recrutamento de neutrófilos alveolar reduzido (Smoak et al., 2008). Isso contrasta com 

um estudo recente de Korf et al., em que foi relatada expressão de LXR contribui para a 

eliminação e imunidade específica de células T contra Mycobacterium tuberculosis (Korf 

et al., 2009). Talvez a regulação da defesa pulmonar do hospedeiro por LXR pode ser 

específica do patógeno ou depender do ácido colestenóico, um agonista de LXR endógeno 

em que o pulmão é a fonte principal (Mjos, 1988; Craig et al., 1989; Babiker et al., 1999).  

 

1.5 Proteína de transferência de colesterol esterificado 

A proteína de transferência de colesterol esterificado (CETP) é uma glicoproteína 

com peso molecular de 66-74 kDa. O gene que codifica a CETP está localizado no 



28 
 

cromossomo 16, sendo regulado por vários fatores, dentre eles os agentes inflamatórios 

(Agellon et al., 1990; Masuccimagoulas et al., 1995; Hardardottir et al., 1996). 

A CETP é produzida por vários órgãos e seu RNA mensageiro é expresso no fígado, 

baço, intestino delgado, adrenais e tecido adiposo (Jiang et al., 1992; Oliveira et al., 

1996). Os tecidos hepático e adiposo foram considerados as duas principais fontes de 

CETP circulante em seres humanos. Alguns estudos apontaram ainda que os hepatócitos 

são os responsáveis pela expressão e secreção hepática da proteína (Pape, Ulrich, et al., 

1991). Porém, recentemente, Wang et al. reportaram que a CETP plasmática é 

predominantemente derivada das células de Kupffer (KCs) (Wang et al., 2015). 

Macrófagos de peritônio e, principalmente, os derivados de medula óssea contribuem 

para a concentração plasmática de CETP em camundongos (Van Eck et al., 2007).  

A atividade plasmática da CETP possui uma variação considerável entre os 

vertebrados (Ha and Barter, 1982) (Fig. 2). Camundongos apresentam baixa atividade, 

enquanto coelho e macaco atividade elevada, no ser humano, a atividade de CETP é 

considerada intermediária (Marcel et al., 1990). 

 

 

Figura 2 Variação da atividade da CETP entre as espécies de vertebrados. Cada barra representa a 

concentração média da CETP plasmática. O número de animais analisados em cada espécie é apresentado 

entre parênteses (Cheung et al., 1996). 

 

A CETP participa do transporte reverso de colesterol (TRC) ao estimular a transferência 

do colesterol dos tecidos periféricos para as HDL (primeira etapa do TRC) e ainda estimular a 
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ação da LCAT remodelando a partícula de HDL (Oliveira et al., 1997) (Fig. 3). 

 

Figura 3 Transporte reverso de colesterol. 1) A apolipoproteína A-I (apoA-I) e as partículas nascentes 

de HDL (pré-beta HDL) removem o excesso de colesterol celular por meio da interação com o receptor 

ABCA1 ou ABCG1 (ATP-binding cassete transporters A1 e G1). 2) Após esterificação do colesterol pela 

LCAT, formam-se gradativamente, partículas maiores de HDL. O colesterol esterificado pode ser 

diretamente removido das HDL pelo receptor SR-BI no fígado ou nos órgãos esteroidogênicos. 3) 

Indiretamente por ação da CETP, o CE é transferido para as lipoproteínas contendo ApoB (VLDL, IDL e 

LDL) podendo ser removido pelos receptores B/E ou LRP no fígado, secretado na bile e excretado nas 

fezes. 

 

A CETP atua na remodelação das lipoproteínas (LP) ao promover a transferência 

de colesterol esterificado (CE) das lipoproteínas de alta densidade (HDL) em troca 

triglicerídeos das lipoproteínas ricas em apolipoproteína B (Drayna et al., 1987; Stein and 

Stein, 2005). O aumento do conteúdo de TG nas HDL facilita a atividade da lipase 

hepática reconstituindo as partículas pequenas de HDL, as pré-beta HDL, que são 

mediadoras do efluxo celular de colesterol (Francone et al., 1996).  

O remodelamento da partícula de HDL pela CETP facilita a captação de CE da 

HDL pelo fígado de camundongo e por células que expressam muito SR-BI, o receptor 

natural para colesterol esterificado advindo das HDL. Por outro lado, a CETP pode prover 

o enriquecimento das lipoproteínas ricas em ApoB com colesterol, ação potencialmente 

aterogênica, particularmente quando a captação hepática destas partículas está 

comprometida (Collet et al., 1999; Oliveira and De Faria, 2011).   

No plasma a CETP encontra-se na sua maior parte ligada às partículas de HDL, 

sendo considerada molécula chave no metabolismo desta lipoproteína. A concentração 
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plasmática de CETP encontra-se elevada em indivíduos hipercolesterolêmicos quando 

comparados aos controles (Tall et al., 1987).  

Neste sentido, a literatura sugere que o aumento na atividade de CETP pode 

promover aterogênese ao estimular a transferência de CE para LDL em pacientes com 

baixa concentração de HDL (Tall et al., 1987). Humanos com deficiência de CETP, por 

defeitos genéticos, apresentam concentrações plasmáticas elevadas de HDL-C (Brown et 

al., 1989).  

Além de seu papel estabelecido na troca de lipídeos entre as lipoproteínas, foi 

demonstrado que a CETP facilita a troca lipídios entre as membranas celulares e entre as 

membranas celulares e as lipoproteínas. Observações sugerem que a CETP possa ter uma 

ação local ou intracelular, uma vez que está presente em vários tecidos, com atividade 

de transferência lipídica em locais de contato da membrana inter-organelas. Possui ampla 

especificidade para superfícies de membrana como entre as membranas do retículo 

endoplasmático (ER). (Hashimoto et al., 1984; Vassiliou and Mcpherson, 2004).  

A fim de facilitar os estudos moleculares em roedores foi desenvolvido um 

camundongo transgênico que expressa o minigene da CETP humana sob o controle das 

suas regiões flanqueadoras naturais (NFR - natural flanking regions,) (Jiang et al., 1992), 

e muito do que sabemos sobre a regulação gênica da expressão da CETP vem desse 

modelo (Fig. 4). Por exemplo, a expressão da CETP hepática demonstrou ser fortemente 

induzida pelo colesterol, provavelmente por ativação do receptor X do fígado (LXR) em 

camundongos transgênicos e macacos (Pape, Rehberg, et al., 1991).  

 Foi demonstrado que alterações na composição lipídica do fígado podem afetar a 

atividade biológica dos macrófagos na inflamação hepática aguda (Furuhashi et al., 

2007). Depois do reconhecimento das substâncias estranhas, as KCs são ativadas, e ocorre 

a liberação de citocinas inflamatórias, e recrutamento de células do sistema imunológico, 

como monócitos do sangue e neutrófilos (Dixon et al., 2013). 

O primeiro estudo populacional sobre CETP e aterosclerose (Honolulu Heart 

Program) mostrou que a deficiência genética de CETP está associada com aumento da 

prevalência de doença aterosclerótica, sendo então um fator de risco independente para a 

doença, apesar da elevação moderada de HDL-C no plasma (Zhong et al., 1996). 

Investigações populacionais posteriores indicaram efeito oposto, ou seja, a deficiência de 

CETP resultando em proteção contra aterosclerose (Moriyama et al., 1998; Brousseau et 

al., 2002).  
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Por esta razão, o envolvimento da CETP na aterogênese tem sido intensamente 

investigado. Modelos animais têm sido utilizados para responder estas ambiguidades, 

porém os resultados continuam controversos (Quintao, 2016). Por exemplo, 

camundongos transgênicos que expressam o gene da CETP humana desenvolvem 

aterosclerose mais severa com dieta rica em lípides quando comparados a animais 

controle, não transgênicos (Marotti et al., 1993). Esta expressão do gene da CETP em 

camundongos knockout para apoE, ou para o receptor de LDL, agrava a 

hipercolesterolemia e provoca aterosclerose prematura (Plump et al., 1999). Não 

obstante, a expressão do gene da CETP humana diminui a aterosclerose em camundongos 

hipertrigliceridêmicos (Hayek et al., 1995), castrados (Cazita et al., 2003; Casquero et 

al., 2006) ou com expressão aumentada do gene da enzima lecitina-colesterol acil 

transferase (LCAT) (Foger et al., 1999).  

É possível, que seja facilitada a aterogênese em condições experimentais em que 

a introdução ou a expressão aumentada deste gene provoca aumento significativo da 

colesterolemia (Marotti et al., 1993; Plump et al., 1999), enquanto que em outras 

condições a CETP poderia ter papel protetor (Hayek et al., 1995; Cazita et al., 2003; 

Casquero et al., 2006; Okada et al., 2019). 

Embora as estatinas diminuam o LDL-C e favoreçam a queda na mortalidade e 

morbidade associadas à doença da arterial coronariana, o índice de mortalidade e 

morbidade ainda permanece considerável. As baixas concentrações HDL-C (<0,91 

mmol/L) também são apontadas como um fator de risco independente para doença 

coronariana prematura. Estudos epidemiológicos sugerem que aumento de HDL-

colesterol de 0,03 mmol/L está associado a uma redução de 2-4% no risco de doença 

cardiovascular (Gordon et al., 1989; Doggrell, 2017).  

A inibição da CETP utilizando a classe de fármacos (torcetrapib, dalcetrapib, 

anacetrapib e evacetrapib) emergiu como uma estratégia terapêutica promissora para 

alcançar aumentos maiores do HDL-C. No entanto, o torcetrapib e dalcetrapib não 

reduziram os eventos cardiovasculares nos testes clínicos e foram descontinuados (Rader 

and Degoma, 2014). No estudo ILLUMINATE, o torcetratip foi associado ao aumento de 

mortes por eventos cardiovasculares, aumento na pressão arterial, infecção e sepse 

(Sirtori, 2011) apesar do aumento significativo do HDL-C e marcante redução da LDL-

C (Barter et al., 2007; De Haan et al., 2008).  
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Os testes com evacetrapib, mostraram aumento ~130% do HDL-C e ~37%, de 

redução do LDL-C e melhor efluxo de colesterol (Doggrell, 2017). Os efeitos adversos 

observados nos estudos anteriores, como hiperaldosteronismo e hipertensão, não foram 

observados com uso do evacetrapib. No entanto, a avaliação dos efeitos clínicos em 

pacientes com alto risco (ACCELERATE) não mostrou redução significativa nos eventos 

cardiovasculares ou mortalidade e foi interrompida a comercialização da droga (Ruotolo 

et al., 2016; Eyvazian and Frishman, 2017). 

Os resultados do estudo REVEAL (Randomized Evaluation of the Effects of 

Anacetrapib Through Lipid-modification) com o inibidor anacetrapib mostraram redução 

significativa dos principais eventos coronarianos (morte e revascularização coronariana, 

infarto do miocárdio) em comparação ao grupo placebo em pacientes em risco para 

eventos cardíacos que estavam em um regime efetivo de redução de LDL-C com 

atorvastatina (Bowman et al., 2017; 2017). O Anacetrapib também diminuiu o LDL-C e 

foi mais eficiente na remoção celular de colesterol (Yvan-Charvet et al., 2010; Brodeur 

et al., 2017). O estudo foi conduzido em pessoas com elevado risco cardiovascular. 

Válido indagar o que ocorreria se usado em pessoas apenas com HDL muito baixo. Não 

foi mencionado se houve aumento de casos de câncer ou infecção e mortalidade total, 

como ocorreu com Torcetrapib (Doggrell, 2017; 2017). O Anacetrapib eleva a massa de 

CETP e talvez isto diminua os efeitos pro-inflamatórios (Brodeur et al., 2017).  

A CETP faz parte da família de proteínas transportadoras de lipídeos, membros 

dessa família formada pela proteína de aumento da permeabilidade bacteriana (BPI), a 

LBP, a proteína de transferência de fosfolípides (PLTP) compartilham a habilidade de 

ligar-se a uma variedade de substratos lipídicos. A similaridade entre seus genes sugere 

uma ancestralidade genética comum (Bingle and Craven, 2004; Balakrishnan et al., 

2013). Essas proteínas estão envolvidas na imunidade inata contra bactérias por meio de 

sua capacidade de detectar lipopolissacarídeos, como a BPI e a LBP, ou na troca de 

lipídios entre partículas de lipoproteínas, como a CETP e a PLTP (Alva and Lupas, 2016). 

A homologia estrutural da CETP com a LBP, que atua na imunidade inata, sugere a 

participação da CETP em processos inflamatórios. 

A possibilidade de ligação da CETP com a aterosclerose e infecção, foi revisada 

em humanos (Quintao, 2016). Neles mostrou-se menor concentração plasmática de CETP 

em pacientes que não sobreviveram à sepse comparados aos sobreviventes e uma 

correlação positiva entre a concentração plasmática de CETP e a sobrevida (Grion et al., 
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2010). Demonstramos ainda envolvimento da CETP, na resposta inflamatória em 

camundongos que expressam o gene da CETP humana (huCETP) como sendo mais 

resistentes à endotoxemia e à sepse experimental quando comparados aos não 

transgênicos selvagens (Cazita et al., 2008; Quintao, 2016; Venancio et al., 2016). Porém 

esses resultados divergem de outros recentes concluindo que a CETP humana piora a 

inflamação e a sepse em camundongos (Dusuel et al., 2020), enquanto inibição da CETP 

melhora a sobrevivência na sepse humana (Trinder et al., 2019; Trinder et al., 2020). 

Embora não haja explicação para essa divergência de resultados, acrescente-se que o 

papel da CETP poderia também depender da espécie animal e patologia envolvida, visto 

que a inibição da CETP protege contra complicações hepáticas na esquistossomose por 

S. japonicum (Yokoyama et al., 2015). Além disto, poderia também ter papel tecido, ou 

órgão específico. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A proteína de transferência de colesterol esterificado (CETP) tem sido discutida 

como pró ou antiaterogênica, como também seu papel na resposta inflamatória na 

endotoxemia e na sepse experimental, e em humanos na sobrevivência à sepse. Alterações 

funcionais no metabolismo das lipoproteínas (LP) e nas populações de células 

imunológicas, incluindo os macrófagos, ocorrem na sepse e podem também se relacionar 

a comorbidades como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Os macrófagos são 

células importantes no desenvolvimento e formação do enfisema pulmonar; dependendo 

do microambiente podem apresentar fenótipo M1 ou M2.  

Os macrófagos produzem CETP, sua presença pode promover troca de lipídeos 

entre as membranas celulares, e assim, contribuir para a etiologia e resolução da DPOC 

(Eapen et al., 2017) (Shaykhiev et al., 2009). Formulamos a hipótese de que a presença 

da CETP possa influenciar a resposta inflamatória na modulação fenotípica dos 

macrófagos, desta forma, afetar o microambiente pulmonar, alterando a expressão de 

algumas moléculas de superfície e a secreção de mediadores inflamatórios em modelo 

experimental de DPOC.  
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3 OBJETIVO 
 

Avaliar o papel da CETP na polarização dos macrófagos derivados da medula óssea 

de camundongos em M1 e M2 e na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) em 

modelo de enfisema pulmonar induzido por elastase. 
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4. METODOLOGIA 

  

 4.1 Modelo Animal  

Os procedimentos do estudo foram realizados de acordo com os Princípios Éticos 

na Experimentação Animal adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência e animais de 

Laboratório (SBCAL), e aprovação pela Comissão de Ética no uso de animais (CEUA 

949/2018) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

A expressão e atividade da CETP possui uma variação considerável entre os 

vertebrados. Animais como camundongos e ratos, não a expressam (Ha and Barter, 1982). 

Dessa forma, camundongos transgênicos para CETP são ferramentas fundamentais no 

entendimento da regulação e função dessa proteína.  

No estudo utilizamos camundongos da linhagem C57BL/6J CETP+/+ que foi 

desenvolvida no Departamento de Medicina da Universidade de Columbia (Nova York), 

pelo grupo do Professor Dr. Alan Tall, na qual foi inserido um minigene da CETP 

humana, nomeada 5203. Essa linhagem, além de conter os elementos responsivos naturais 

do gene da CETP, possui padrão de expressão tecidual da proteína semelhante ao humano 

(Jiang et al., 1992) (FIGURA 5). As matrizes fundadoras de colônia foram gentilmente 

cedidas pela Profa. Helena C. F. Oliveira da UNICAMP, com a anuência do Dr. Alan Tall. 

Os animais foram gerados e mantidos no biotério de apoio localizado no 4° andar da 

FMUSP sob a responsabilidade do Dr. Luiz Fernando Onuchic e sob os cuidados da 

equipe de profissionais do biotério, mantidos em gaiolas plásticas (5 animais/gaiola), em 

condições de fotoperíodo (12 x 12h) e submetidos à alimentação com ração comercial e 

água ad libitum.  

 

Figura 2 Estrutura do transgene da CETP. O gene da CETP humana é mostrado (em cima). As barras 

verticais representam éxons. Um derivado de minigene foi construído pela combinação de fragmentos de 

cDNA (meio). A fusão desses fragmentos produziu um éxon sintético (caixa aberta, inferior). O transgene 

totalmente montado (fundo) foi colocado sob o controle do promotor metalotioneína-I do camundongo 

(caixa hachurada) e, em seguida, usado para desenvolver camundongos transgênicos. (Agellon et al., 1991). 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4t4_P0OjVAhWKDpAKHQ3ZBh4QFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bv.fapesp.br%2Fpt%2Fpesquisador%2F3143%2Fluiz-fernando-onuchic%2F&usg=AFQjCNE-SD0RvpHS3Z9zsrDygmTc-JEsSQ
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 4.2 Seleção e caracterização dos animais selvagens (WT) e 

transgênicos para CETP humana (CETP) 

   

Machos transgênicos para CETP humana (CETP) e controles irmãos não 

transgênicos (WT) de 8 a 12 semanas de idade, pesando entre 20-25g foram obtidos a partir 

do cruzamento das matrizes heterozigóticas de CETP (Agellon et al., 1990). A manutenção 

da colônia e triagem para a confirmação da expressão gênica da CETP é coordenada pela 

pesquisadora Patrícia M. Cazita sendo realizada por genotipagem (Fig. 5), a medida indireta 

da atividade de CETP (Fig. 6), pelo perfil de lipoproteínas (Fig. 7) e ainda pela genotipagem 

da NNt (Fig. 8). Esses animais apresentam concentração plasmática da proteína de 5,80 ± 

2,07 µg/ml semelhantes ao plasma humano (Venancio et al., 2016).  

 

4.2.1 Genotipagem para CETP 

A confirmação ou não da expressão gênica da CETP foi realizada pela reação de 

polimerização em cadeia (PCR) a partir de DNA extraído da cauda dos animais (4mm) 

onde foi amplificado um fragmento da região promotora do gene da CETP humana 

(Cazita et al., 2003). A digestão das amostras para a extração do DNA foi realizada com 

um mix de 100 µL de 1X Gittshier tail lysis buffer (Tris a 670 mM; (NH4)2SO4 a 166 

mM; MgCl2 a 65 mM) a 100ºC por 10 min, em seguida adicionamos 100 µL de 1X 

Gittshier tail lysis buffer acrescido de proteinase K (20mg/mL) mantidas em banho seco 

a 55ºC por 2h. Posteriormente as amostras foram mantidas por mais 10 min à temperatura 

de 100ºC e centrifugadas por 2 min a 3000 RPM. O sobrenadante contendo o DNA foi 

retirado e armazenado em tubos de armazenamento. Foi realizado o PCR convencional 

utilizando a amostra (DNA) com os “primers” para CETP humana (5’ 

GAATGTCTCAGAGGACCTCCC3’ e 5’CTTGAACTCGTCTCCCATCAG3’). O 

controle endógeno utilizando foi o “primer” para a IL-2 (5’CTAGGCCA 

CAGAATTGAAAGATCT3’ e 5’GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC 3’). O kit 

para PCR Go Taq Master Mix (Promega, USA) utiliza a seguinte ciclagem em 

termociclador: 

 

94ºC – 3 minutos 



38 
 

94ºC – 30 segundos 

63ºC – 30 segundos      35 X 

72ºC – 30 segundos 

72ºC – 5 minutos 

4ºC  

Após realização do PCR, foi realizada a corrida de eletroforese em gel de agarose 

2% e leitura em luz UV utilizando o equipamento ImageQuant 350 GE para determinação 

das bandas correspondentes a CETP (Fig. 5). 

 

 

Figura 3 Avaliação da expressão do gene da CETP humana em camundongos C57BL6/J. Eletroforese 

em gel de agarose a 1,5% do produto de RT-PCR de amostras (A1-A12) de DNA genômico de 

camundongos provenientes do cruzamento de matrizes heterozigóticas CETP+/-demonstrando a detecção 

do gene da CETP humana com 160 pb (A1-A8) e controle negativo da reação o gene da IL-2320 pb (A9-

A12). 
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4.2.2 Atividade da CETP  

A atividade da CETP (Fig. 6) foi determinada por meio de teste in vitro utilizando 

HDL com radioisótopo no colesterol éster: [14C]-CE como doadora de colesterol e as 

lipoproteínas VLDL + LDL como aceptoras na presença do plasma dos animais como 

fonte da CETP (Mcpherson et al., 1991; Cazita et al., 2003). As lipoproteínas utilizadas 

neste procedimento foram obtidas de pool plasmático humano de doadores 

normolipidêmicos e isoladas por ultracentrifugação sequencial (Havel et al., 1955). 
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Figura 4 Atividade da CETP plasmática dos animais WT e CETP. Os animais foram caracterizados 

segundo seus respectivos fenótipos: atividade da CETP no plasma (>15% nos transgênicos 

(CETP) e < 10% nos WT). Análise estatística: teste Mann Whitney WT vs CETP p< 0,0001. WT (n=28), 

CETP (n=33). 
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4.2.3 Perfil de Lipoproteína (FPLC)  

O perfil das lipoproteínas (LP) do plasma (Fig. 7) foi determinado por 

cromatografia em gel filtração (FPLC) no sistema de cromatografia líquida AKTA 

Purifier (GE Healthcare Bio-Sciences –Uppsala – Sweden). Foi injetado 100µL de 

plasma dos animais de cada grupo na coluna Superose 6HR 10/30 (GE Healthcare 17-

5172-01) e a eluição ocorreu em fluxo constante de 0,5 mL/min com tampão Tris (Tris 

10mM, NaCl 150mM, EDTA 1 mM e NaN3 0,03%, pH 7,0). Foram coletadas frações de 

0,2 ml em placas de 96 poços utilizando o coletor de frações. O colesterol total (CT) e os 

triglicérides (TG) do plasma e das frações de LP foram determinados por método 

enzimático-colorimétrico utilizando kits Labtest (Labtest Diagnóstica – Minas Gerais – 

Brasil). A identificação dos picos correspondentes as LP: VLDL, LDL e HDL foi 

determinada pela a absorbância do CT (Machado et al., 2010).  

 

 

Figura 5 Perfil de lipoproteínas plasmáticas dos animais WT e CETP.A identificação dos picos 

correspondentes as LP: VLDL, LDL e HDL, isoladas por FPLC, foi determinada pela absorbância do 

colesterol total (CT) em 500 nm pelo método enzimático-colorimétrico. (n=8). 
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4.2.4 Genotipagem para NNT 

A NNT (transidrogenase de nucleotídeo de nicotinamida) é a principal enzima 

geradora de NA(D)PH em mitocôndrias. Mutação presente nessa enzima está associada 

a alterações do estado redox mitocondrial, a processos inflamatórios, e redução de 

secreção de insulina dentre outros. Os animais da linhagem C57BL/6J provenientes do 

Jackson Laboratory (B6-J) apresentam a mutação quando comparados a animais da 

mesma linhagem, porém, de outras procedências (Ronchi et al., 2013). 

 Portanto, avaliamos a presença dessa mutação nos animais utilizados no estudo.  

A extração do DNA foi realizada seguindo o protocolo de extração feito para 

genotipagem da CETP como descrito acima. Foi realizado o PCR convencional utilizando 

a amostra (DNA) com os primers para NNT humana: 

Nnt-COM GTAGGGCCAACTGTTTCTGCATGA 

Nnt-MUT GTGGAATTCCGCTGAGAGAACTCTT 

Nnt-WT GGGCATAGGAAGCAAATACCAAGTTG 

 

  Utilizamos amostras de camundongos ApoE e LDL-ko como controle positivo. O 

kit para PCR Go Taq Master Mix (Promega, USA) utiliza a seguinte ciclagem em 

termociclador (Salerno et al., 2019): 

1- 95ºC – 5 minutos 

2- 95ºC – 45 segundos 

3- 58ºC – 30 segundos          35 X 

4- 72ºC – 45 segundos 

5- 72ºC – 5 minutos 

6- 4ºC  
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Após realização do PCR, foi realizada a corrida de eletroforese em gel de agarose 

2% e leitura em luz UV utilizando o equipamento ImageQuant 350 GE para determinação 

das bandas correspondentes a NNT selvagem e NNT mutada. 

 

Figura 6 Avaliação da expressão do gene da NNT em camundongos C57BL6/J. Eletroforese em gel de 

agarose a 2% do produto de RT-PCR demonstrando a detecção do gene NNt: A e B) alelo mutante (~743 

pb) presente nos controles ApoE e LDL-KO; C e D) alelo selvagem (579 pb) presente nos animais WT e 

CETP. 

 

4.3 Cultura celular de macrófagos  

Após eutanásia de camundongos WT e CETP com idade entre 8 e 10 semanas, 

células da medula óssea utilizadas para diferenciação em macrófagos (Mɸs) foram 

obtidas por dissecção do membro posterior para exposição de fêmures e tíbias. A 

extremidade de cada osso foi cortada e a medula óssea lavada com meio DMEM high 

glucose contendo antibióticos, soro fetal bovino (10%) e meio condicionado advindo de 

células L929 (30%). A medula foi gentilmente aspirada com dissolução dos agregados 

celulares e as células centrifugadas por 6 min a 1000 rpm a temperatura ambiente. Em 

seguida semeadas em placas de cultura com 6 poços e incubadas por 5 dias, em atmosfera 

de CO2 5% e temperatura de 37°C. No quinto dia, o meio de cultura foi trocado por novo 

meio condicionado de células L929 (Daffu et al., 2015). 
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4.4 Análise fenotípica de macrófagos M1 e M2 na presença de CETP  

 

4.4.1 CETP endógena  

As células indiferenciadas da medula óssea provenientes de camundongos WT e 

CETP foram cultivadas para a diferenciação em Mɸs e posterior estímulo para 

polarização em M1 e M2. 

Os Mɸs foram cultivados em placas em atmosfera úmida a 37ºC com 5% de CO2 

por 24 horas em meio de cultura DMEM “high glucose” (10% SBF) enriquecido com 

5ng IFN-γ/mL (PeproTech, USA) e 50 ng de LPS/mL (Sigma-Aldrich) para polarização 

de Mɸs M1. Para polarização de Mɸs M2 as células foram tratadas com 10 ng de IL4 e 

IL13 (PeproTech, USA). Macrófagos M0 foram mantidos em meio DMEM high glucose 

(10% SBF) livres de ativadores da polarização. As células foram descoladas da placa após 

lavagem com PBS gelado e adição de 1 mL de acutase (Sigma-Aldrich) por 5 minutos, 

seguido da centrifugação para obtenção do botão celular. As células foram colocadas em 

placa de 96 poços para incubação/marcação com o mix de anticorpos para determinação 

da porcentagem de Mɸs M0 (indiferenciados), M1 e M2: F4/80 (PercP) e Cd11b 

(APCCy7) para macrófagos totais, CD80 (APC) para M1 e CD206 (PE) para M2, na 

proporção 1:50. A porcentagem de células vivas e mortas foi analisada utilizando o 

marcador Live/Dead (1:500) por 30 min a 4°C. Em seguida foram lavadas 2x com PBS e 

centrifugadas por 5 minutos a 300 G, para posterior análise no FACSCanto II (Henao 

Agudelo, 2017).  

 

4.4.2 CETP exógena  

Para análise da influência da CETP exógena na polarização dos macrófagos em 

M1 e M2 utilizaram-se células oriundas apenas de animais WT. Após obtenção das 

células indiferenciadas da medula óssea dos camundongos, no momento dos tratamentos 

para polarização dos macrófagos em M0, M1 e M2, foi adicionada huCETP recombinante 

(CETPr) (Roar Biomedical; New York City, New York, 10032, USA) ao meio de cultura 

(1 µg/mL) em todas as situações. As células foram mantidas nos mesmos parâmetros 

utilizados na análise da CETP endógena. Após o tratamento foi realizada a coleta das 

células para análise por citometria de fluxo, extração do mRNA e armazenamento do 

meio de cultura para determinação de citocinas e CETP. 
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4.5 Expressão gênica 

Após tratamento, os macrófagos derivados de medula óssea foram descolados da 

placa de cultura com scraper e PBS, e centrifugados a 1000 RPM, 4ºC, para obtenção do 

botão celular. As células foram ressuspendidas em tampão RLT acrescido de β-ME e 

armazenadas à -80ºC. Para extração do RNA foram utilizadas colunas Qiagen (Pinto et 

al., 2015). 

Na análise de expressão gênica das células derivadas de medula óssea de animais 

WT e CETP por amplificação do cDNA em tempo real foram utilizadas sondas marcadas 

com FAM adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA) e primers SYBR identificados pelos seguintes códigos e 

sequências: 

 

A PCR foi realizada utilizando-se uma solução denominada Gene Expression 

Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) ou para as sondas SYBR a 

solução Master Mix Power SYBR™ Green (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

De acordo com o protocolo do produto, as temperaturas utilizadas na reação de PCR em 

tempo real foram:  
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50ºC – 2 minutos 

95ºC – 10 minutos  

95ºC – 45 segundos 

60ºC – 30 segundos         

4ºC  

 

Resultados prévios realizados em nosso laboratório mostraram que os genes cujas 

expressões menos variaram nas amostras analisadas foram β-actina e GAPDH, deste 

modo a β-actina foi escolhida como controle endógeno do presente estudo. 

O resultado da expressão gênica destas amostras foi analisado no programa 

DataAssist versão 3.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

O método escolhido para o cálculo da quantificação relativa foi o Ct (Cycle 

threshold) comparativo (ΔΔCt) (Livak and Schmittgen, 2001), devido ao grande número 

de amostras e genes-alvo a serem analisados. Neste método não há necessidade de utilizar 

curva padrão em todas as placas, reduzindo consumo de tempo e reagentes. 

A normalização de dados brutos de expressão foi realizada pela normalização com 

β-actina (TaqMan) ou HPRT (SYBR). 

As comparações CETP vs WT foram feitas pela utilização da fórmula 2-ΔΔCt 

(Livak and Schmittgen, 2001) após quantificação relativa (RQ), o qual é realizado pelo 

software e, resumidamente, baseia-se nas seguintes fórmulas: 

ΔCT = CT gene-alvo – CT controle endógeno 

Onde o CT gene-alvo e CT controle endógeno correspondem à média dos valores 

de CT das triplicatas. Em seguida utilizou-se o teste t de Student. 

  

40X 
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4.6 Análise de citocinas. 

  As citocinas TNF-α, IL-6, IL-10 e a CETP foram determinadas em amostras de 

plasma, no lavado bronco alveolar (BA) e no meio condicionado da cultura celular pelo 

método de ELISA. Os kits foram adquiridos das empresas R&D Systems (R&D 

Systems, Inc., Minneapolis, USA) e Cell Biolabs (Cell Biolabs, Inc., San Diego, CA, 

USA) de acordo com as instruções do fabricante. 

 

4.7 Indução de enfisema pulmonar por instilação de elastase  

 Os animais WT e CETP foram submetidos a anestesia inalatória com isofluorano, 

e após assepsia da região anterior ao pescoço foi realizada uma incisão de 

aproximadamente 0,5 cm para expor a traqueia. Nos animais CETP foi realizada injeção 

em dose única de 0,667UI de elastase porcina pancreática (E-1250-Type 1, Sigma, 

Califórnia, EUA) no volume de 50µL entre os anéis cartilaginosos. O grupo controle (sem 

elastase) WT e CETP recebeu solução fisiológica (50µL). 

 Após 28 dias foi realizada análise dos parâmetros da mecânica respiratória 

(Theodoro et al., 2017) que compreende: determinação de óxido nítrico exalado, 

resistência do sistema respiratório (Rrs), elastância tecidual (Htis), resistência do tecido 

pulmonar (Gtis), elastância do sistema respiratório (Ers) e resistência de vias aéreas 

(RAW). Em seguida, foi realizado um lavado bronco alveolar (LBA), coleta de sangue 

total e pulmão para análises histopatológico. 

 

4.7.1 Avaliação da mecânica respiratória 

 Os animais foram anestesiados com tiopental (250 mg/kg via intraperitoneal) e 

traqueostomizados para inserção da cânula de plástico (20 gauge, BD, MG, Brasil), que 

foi fixada com fio de algodão ao redor da traqueia. Os animais foram conectados ao 

equipamento de ventilação mecânica para pequenos animais (FlexiVenti, Scireq, 

Montreal, Canadá) e ventilado com volume corrente de 10 mL/kg, frequência respiratória 

de 120 ciclos/min e curva de fluxo inspiratório senoidal. Para abolir o esforço respiratório, 

os animais receberam pancurônio (0,2 mg/kg i.p). Os dados para o cálculo da mecânica 

pulmonar foram registrados após haver mais movimentação do animal. Para tanto, foi 

utilizado um sinal que produzia oscilações do fluxo aéreo com diferentes frequências 

prismas (0,25 a 19,625) por 16 segundos, com a válvula expiratória fechada. Os valores 
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de pressão gerados foram obtidos e a impedância de via aérea (pressão/fluxo) foi 

calculada como função das diferentes frequências produzidas. Foi utilizada uma janela de 

sobreposição de 75% no sinal de 16 segundos e 3 blocos de 8 segundos foram usados para 

o cálculo dos parâmetros da mecânica oscilatória (i), segundo a equação: 

 

 No modelo utilizado, Z(f) é a impedância de via aérea em função da frequência, i 

é a unidade imaginária (-1½), f é a frequência, law é a inertância de vias aéreas e 

α=(2/)*arctan (Htis/Gtis). Os parâmetros que utilizamos para descrever o modelo 

pulmonar são Raw (resistência de vias aéreas), Gtis (resistência do tecido pulmonar) e 

Htis (elastância do tecido pulmonar) (Theodoro et al., 2017). 

 

4.7.2 Determinação de óxido nítrico (ENO) 

 Durante a ventilação mecânica, o gás expirado foi coletado na porção expiratória 

do ventilador por meio de um balão impermeável ao NO (Mylar Bag, Sievers, Instruments 

INC., Boulder, CO, USA) durante 5 minutos. Após o tempo de coleta, os balões foram 

lacrados e armazenados para análise (Theodoro et al., 2017).  

 O óxido nítrico foi determinado por quimiluminescência por meio de um 

analisador de resposta rápida (280 NOA – Nitric Oxide Analyzer – Sievers Instruments 

Inc., Boulder, CO, USA). O índice da concentração de NO ar exalado foi determinado 

pela concentração média de NO em partes por bilhão (ppb). 

4.7.3 Lavado broncoalveolar 

 Para análise do lavado broncoalveolar, após coleta dos parâmetros da mecânica 

ventilatória realizamos a infusão de 0,5 mL de solução fisiológica por 3 X consecutivas 

(total de 1,5 mL) com auxílio de uma seringa conectada à cânula traqueal. O volume 

recuperado foi centrifugado a 1000 rpm, 5ºC, por 10 minutos e o botão celular 

ressuspendido em 200 µL de solução fisiológica. A contagem de células total foi realizada 

por microscopia ótica em câmara de Neubauer (400X). 
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 A contagem diferencial foi realizada por meio da centrifugação de 100 µL do LBA 

(450 rpm por 6 min), e depois de secas as lâminas foram coradas pela técnica de 

diferenciação de Diff Quick. A contagem diferencial das células foi determinada a partir 

do achado de 300 leucócitos por lâmina e a diferenciação de neutrófilos, eosinófilos, 

linfócitos e macrófagos em microscópio ótico com objetiva de imersão (1000X). 

 

4.7.4 Estudo histopatológico 

 Os pulmões foram fixados em formaldeído 10% sob pressão constante de 20 

cmH2O por 24h. O material foi colocado em parafina para confecção das lâminas 

histológicas para posterior marcação específica pela técnica de histoquímica (Theodoro 

et al., 2017). 

 

4.7.5 Imuno-histoquímica 

 A parafina das lâminas silanizadas foi retirada com xilol a 60-65ºC e reidratadas 

com etanol, água corrente e água destilada em concentrações decrescentes. Para 

recuperação dos epítopos antigênicos as lâminas foram colocadas em solução de citrato 

10 mM (pH=6,0) e os sítios inespecíficos bloqueados com peroxidase endógena à 

temperatura ambiente. As lâminas foram encubadas over night a 4ºC com anticorpo 

primário, lavado com Tampão fosfato (PBS) e incubado com anticorpo secundário à 

37ºC. Para revelação utilizamos a solução de cromógeno (DAB) e hematoxilina de Harris 

para contra corar. 

 Para cada marcador foi utilizado um anticorpo primário específico com seu 

respectivo anticorpo secundário. A padronização da diluição foi realizada iniciando os 

testes a partir da diluição sugerida pelo fabricante, e as lâminas finais coradas com os 

anticorpos conforme descrito a seguir: 

 

 

MARCADOR ANTICORPO PRIMÁRIO DILUIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
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TNF 
Monoclonal produzido em 

camundongo 
1:100 

SC-52746, Sta. Cruz 

Biotechnology, CA, USA 

IL-10 
Monoclonal produzido em 

rato 
1:50 

SC-73309, Sta. Cruz 

Biotechnology, CA, USA 

iNOS 
Policlonal produzido em 

coelho 
1:500 

12613507, Labvision, Neon 

markers, CA, USA 

Arg-1 
Monoclonal produzido em 

camundongo 
1:50 

610708, BD Biosciences, 

United Kingdom. 

CETP 
Policlonal produzido em 

coelho 
1:200 ab51771, Abcam, USA. 

 

 Para revelação utilizamos o Vectastin Abc, Vector Laboratories (Santa Cruz 

Biotechnology, CA, EUA) ou Envisionision + Dual Link System Peroxidase 

(DakoCytomation, CA, EUA). 

O número de células positivas para TNF, IL-10, iNOS e CETP no parênquima 

pulmonar e vias aéreas foi obtido pela contagem do número de pontos. 

 

4.7.6 Análise do intercepto linear médio (Lm) 

 Para determinação morfométrica, as lâminas foram coradas com hematoxilina e 

eosina (H&E) para contagem do intercepto linear médio (LM): índice que avalia o 

diâmetro médio dos espaços aéreos distais. A análise quantitativa foi realizada por 

microscopia óptica, pela contagem de pontos (“point-counting”), utilizando-se uma 

ocular e aumento de 400 X, contendo um sistema de referência de 100 pontos e 50 

segmentos de reta dispostos em paralelo, acoplada ao microscópio de luz convencional 

(Theodoro et al., 2017).  

 
 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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As análises foram realizadas utilizando-se o programa GraphPad Prism 4 (GraphPad 

Software, Inc. 2003) sob as seguintes modelagens: ANOVA de um fator com pós-teste 

Bonferroni e teste não paramétrico de Mann-Withney, aceitando o nível de significância 

de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Resultados in vitro 

5.2.1 Polarização de macrófagos na presença e ausência da CETP 

Observamos in vitro que as células dos grupos experimentais responderam a 

geração de macrófagos M1 e M2 cultivados em meios polarizantes. A expressão de CD80 

(M1) foi maior no grupo WT em comparação ao que expressa CETP (Fig. 9A). Nos 

macrófagos CETP aumentou a expressão de CD206 nas células na ausência de estímulo 

(M0) e sob estímulo para M1 (IFNγ + LPS) (Fig.9B). Não houve diferenças entre os 

grupos experimentais na polarização para M2, entretanto, observamos redução 

significativa da razão M1/M2 no grupo CETP comparado ao WT para M0 e M1(Fig. 9C). 

 

 

 

 
Figura 7 Análise fenotípica de macrófagos M1 e M2 na presença da CETP endógena. Expressão de 

CD80 (A), CD206 (B) e a razão CD80/CD206 (C). Macrófagos derivados de medula óssea de camundongos 

WT ou CETP, não polarizados (M0), ou estimulados para M1 (5 ng/mL de IFNγ + 50 ng/mL de LPS) ou 

para M2 (10 ng/mL de IL-13 + IL-4) por 24 horas. A fluorescência basal foi determinada usando células 

não marcadas, e a compensação foi feita com células marcadas com os respectivos fluorocromos no 

citômetro FACSCanto II. Foram analisados 100.000 eventos. Resultados expressos em média ± desvio 

padrão comparados por teste t de student, não pareado. (n= 3). *p<0,05 
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5.2.2 Expressão gênica  

A diferenciação celular dos macrófagos foi observada na expressão dos genes 

marcadores para M1 e M2 (Fig. 10: M1 e M2). Curiosamente, mesmo na ausência de 

estímulos nota-se maior expressão do gene NOS2 (óxido nítrico-sintase 2) e TNF, ambos 

considerados marcadores de M1, no grupo WT-M0 comparado ao CETP-M0. Na 

expressão gênica sob estímulo para M1, como esperado, observa-se aumento de NOS2, 

IL-6 e TNF na população M1, embora não diferindo entre WT e CETP. As expressões de 

arginase, YM1 e do receptor de manose CD206 (MR), considerados marcadores de M2, 

são maiores nessa população, embora também não haja diferença entre WT e CETP. 

Apenas um discreto aumento do mRNA de ABCA1 foi observado no grupo CETP-M2 

em comparação ao grupo WT-M2 (Fig. 10: M2).  

Redução da expressão gênica da CETP foi observada no grupo M1 e M2 

comparado ao M0.   
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Figura 8 Expressão mRNA de genes associados à polarização de macrófagos M1, M2 e metabolismo 

de lipídeos na presença de CETP endógena. Macrófagos derivados de medula óssea de camundongos 

WT ou huCETP: células não polarizadas como controle (M0), ou estimuladas para M1 com 5 ng/mL de 

IFNγ + 50 ng/mL de LPS, ou M2 com 10 ng/mL de IL-13 + IL-4 por 24 horas. Expressão do mRNA das 

células realizado por RT-PCR. Resultados expressos em média ± desvio padrão comparados por teste t de 

student, não pareado. (n= 3-5). *p<0,05  
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5.2.3 Secreção de citocinas e CETP no meio de cultura celular 

O tratamento para diferenciação em M1 favoreceu a produção de citocinas TNF e 

IL-6 no meio de cultura do grupo WT e CETP, confirmando o estímulo inflamatório (Fig. 

11 e B). Aumento significativo na produção de TNF no grupo M2 e de IL-10 no grupo 

M1 foi observado na presença de CETP (Fig. 11A e 11C). A secreção de CETP no meio 

de cultura foi similar sob todas as condições de tratamento (Fig. 11D). 

 

 

  
Figura 9 Secreção de citocinas e CETP no meio de cultura celular. Macrófagos derivados de medula 

óssea de camundongos WT ou CETP, não polarizados (M0), ou estimulados para M1 (5 ng/mL de IFNγ + 

50 ng/mL de LPS) ou para M2 (10 ng/mL de IL-13 + IL-4) por 24 horas. TNF-α (A), IL-6 (B), IL-10 (C) e 

CETP (D), determinada apenas no grupo CETP, pelo método de ELISA. Os Resultados (média ± DP) foram 

comparados pelo test t de Student não pareado. *p<0,05; (n=5-8).  
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5.2.4 Análise fenotípica de macrófagos M1 e M2 na presença da CETP 

recombinante 

Quando utilizamos a CETP recombinante na polarização de macrófagos, ocorre 

redução na polarização para M1 (CD80) em comparação ao WT sem a proteína (Fig. 

12A). Por outro lado, macrófagos tratados com CETP expressam CD206 em todas as 

condições, seja  na ausência ou sob estímulo para M1 e M2 em relação ao WT (Fig. 12B).  

 

 

 
Figura 10 Análise fenotípica de macrófagos M1 e M2 na presença da CETP recombinante. Expressão 

de CD80 (A) e CD206 (B). Macrófagos derivados de medula óssea de camundongos WT, não polarizados 

(M0), ou estimulados para M1 com 5 ng/mL de IFNγ + 50 ng/mL de LPS, ou M2 com 10 ng/mL de IL-13 

+ IL-4 na ausência (controle) ou presença CETP humana recombinante (1µg/mL) por 24 horas. Expressão 

do mRNA das células realizado por rtPCR (n=3). Resultados expressos em média ± desvio padrão 

comparados por test t. *p<0,05; (n= 3). 
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5.2.5 Expressão gênica na presença de CETP recombinante 

Na análise da influência da CETP exógena (CETP recombinante adicionada ao 

meio de cultura), avaliamos a expressão de genes e citocinas associadas apenas à 

polarização de macrófagos M1 e M2. Os resultados mostram resposta aos estímulos 

polarizantes, porém, sem diferença entre os grupos WT e CETP (Figs. 13 e 14). 

 

Figura 11 Avaliação da expressão de genes associados à polarização de macrófagos M1 e M2 na 

presença de CETP recombinante. Macrófagos derivados de medula óssea de camundongos WT, não 

polarizados (M0), ou estimulados para M1 com 5 ng/mL de IFNγ + 50 ng/mL de LPS, ou M2 com 10 

ng/mL de IL-13 + IL-4 na ausência (controle) ou presença CETP humana recombinante (1µg/mL) por 24 

horas. Expressão do mRNA das células realizado por rtPCR. Resultados expressos em média ± desvio 

padrão comparados por test t de Student não pareado. (n= 3). 
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5.2.6 Secreção de citocinas na presença de CETP recombinante  
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Figura 12 Secreção de citocinas no meio de cultura celular. Macrófagos derivados de medula óssea de 

camundongos WT, não polarizados (M0), ou estimulados para M1 com 5 ng/mL de IFNγ + 50 ng/mL de 

LPS, ou M2 com 10 ng/mL de IL-13 + IL-4 na ausência (controle) ou presença CETP humana recombinante 

(1µg/mL) por 24 horas. Secreção de citocinas determinadas no meio de cultura pelo método de ELISA. 

Resultados expressos em média ± desvio padrão comparados por test t. (n= 3). 
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5.2 In vivo - Indução de enfisema pulmonar por instilação de 

elastase 

Após 28 dias de aplicação da elastase (ELA), analisamos a mecânica pulmonar, a 

contagem total e diferencial de leucócitos do lavado broncoalveolar (LBA), produção de 

citocinas e análise histológica dos pulmões dos animais dos grupos experimentais (Fig. 

15-19).  

 

5.2.1 Mecânica pulmonar  

No grupo CETP ELA aumentou a elastância tecidual (Htis) e a elastância do 

sistema respiratório (Ers) (Fig. 15 B e 15 C), acompanhado da redução na resistência das 

vias aéreas (Raw) em comparação ao grupo WT-ELA (Fig. 15D). Não houve diferença 

de NO exalado (Fig. 15F).  

 

 
Figura 13 Mecânica pulmonar. A) Resistência do sistema respiratório (Rrs); B) Elastância de tecidos 

(Htis); C) Elastância do sistema respiratório (Ers); D) Resistência de vias aéreas (RAW). E) Resistência de 

tecido pulmonar (Gtis); F) Óxido nítrico exalado.  Resultados expressos em média ± desvio padrão 

comparados por ANOVA de um fator com pós-teste Bonferroni. p<0,05: * CETP Ela x WT Ela (n=8). 
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5.2.2 Contagem total e diferencial de leucócitos e a concentração de 

citocinas do lavado broncoalveolar (LBA). 

No lavado broncoaveolar (LBA), observamos aumento significativo na contagem 

das células totais e diferencial de macrófagos no grupo CETP ELA comparado ao WT 

ELA e aos grupos controles que receberam apenas salina (SAL) (Fig. 16 A e 16 D).   

Os eosinófilos e linfócitos foram maiores no grupo WT ELA em relação a todos 

os grupos experimentais (Fig. 16 B e 16 E). Não houve alteração dos neutrófilos (Fig. 

16C) entre os grupos. Esses resultados foram acompanhados pelo aumento significativo 

de IL-10 no LBA em CETP ELA em relação ao WT ELA (Fig. 16H). 

 
Figura 14 Contagem total e diferencial de leucócitos e a concentração de citocinas do lavado 

broncoalveolar (LBA). Células totais no lavado broncoalveolar (A), Eosinófilos (B), Neutrófilos (C), 

Macrófagos (D), Linfócitos (E), TNF (F), IL-6 (G), IL-10 (H). Resultados expressos em média ± desvio 

padrão comparados por ANOVA de um fator com pós-teste Bonferroni. P<0,01: *CETP Ela x WT Sal, WT 

Ela, CETP Sal; **WT Ela x WT Sal; #WT Ela x WT Sal, CETP Sal, CETP Ela; %CETP Ela x CETP Sal, 

WT Sal (n=8). 
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5.2.3 Imunohistoquímica 

O aumento de IL-10 no lavado bronco-alveolar (LBA), corrobora o aumento de 

demonstrado por imuno-histoquímica no tecido pulmonar do grupo CETP ELA 

comparado ao WT ELA (Fig. 17B). Na marcação para iNOs, não houve diferença entre 

os grupos (Fig. 17C). Aumento significativo na expressão de Arg-1 no tecido pulmonar 

no grupo CETP (Fig. 17D), foi acompanhado pela presença de CETP no tecido pulmonar 

(Fig. 18 A e B). Além disso, houve aumento do intercepto linear médio (Lm) (Fig. 18 C).  

 
Figura 15 Fotomicrografia de lâminas coradas por imuno-histoquímica para marcadores 

inflamatórios. TNF (A), IL-10 (B), iNOS (C) e Arginase 1 (D). Imagens representativas das micrografias 

com aumento de 1000x. Resultados expressos em média ± desvio padrão de células positivas para os 

marcadores no parênquima pulmonar, comparados por ANOVA de um fator com pós-teste Bonferroni. 

p<0,01: *CETP Ela x WT Sal, CETP Sal, WT Ela; **WT Ela x CETP Sal, WT sal (n=8). 



61 
 

 

Figura 16 Fotomicrografia de lâminas coradas por imunohistoquímica para CETP nas vias aéreas 

(A) e no parênquima pulmonar (B) e intercepto linear médio LM por contagem de pontos dos 

espaçamentos das vias aérea (C). Imagens representativas das fotomicrografias: CETP aumento de 1000x 

e (LM) 400x. Resultados expressos em média ± DP de células positivas para os marcadores nas vias aéreas 

e parênquima pulmonar, comparados por ANOVA de um fator com pós-teste Bonferroni. p<0,01: &WT 

Sal x CETP Sal, CETP Ela; &&WT Ela x CETP Sal, CETP Ela; *CETP Ela x WT Sal, CETP Sal, WT Ela; 

**WT Ela x CETP Sal, WT sal; (n=8). 

 

No plasma ocorreu elevação de IL-6 plasmática (pg/mL) no grupo CETP ELA 

comparado ao grupo CETP salina (SAL), 3055 ± 213,7 vs 2029 ± 330,5 respectivamente. 

Não observamos diferença no grupo WT: 2561 ± 601.4 vs 2742 ± 175.2, WT SAL vs WT 

ELA respectivamente. A IL-10 plasmática não diferiu entre os grupos. WT-SAL: 204,1 

± 220,7; WT-ELA: 189,6 ± 91.31; CETP-SAL: 233,1 ± 52,73; CETP ELA: 114,5 ± 85,53. 

 

5.2.4 Perfil lipídico 

Os lipídios plasmáticos após a instilação de elastase não foram modificados 

(Tabela 1). No entanto, o tratamento com elastase induziu modificações na distribuição 

do colesterol nas LP dos animais CETP e WT as quais foram distintas conforme o 

genótipo (Fig. 19 e tabela 1). Em termos relativos, a elastase no grupo CETP provocou 

aumento de colesterol em VLDL e redução em HDL com aumento do conteúdo de TG na 

HDL. Isto pode ser explicado pelo aumento da atividade de CETP (%) que foi 17,06 ± 

4,42 no grupo SAL vs 22,56 ± 2,73 após elastase (p<0.05). Esses resultados foram 
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independentes da concentração plasmática de CETP (µg/mL) SAL: 1,882 ± 0,55 vs ELA: 

1,907 ± 0,4.  

Não foram observadas alterações no colesterol nas frações de LP no grupo WT. 

Entretanto, observamos aumento de TG nas partículas de VLDL e LDL com redução em 

HDL após a tratamento com elastase.  

 

5.2.5 Perfil das lipoproteínas por FPLC 

 
Figura 17 e Tabela 1.  Concentração plasmática de colesterol e triglicérides totais e nas frações de 

lipoproteínas isoladas por FPLC após a instilação de elastase ou controle salina. A identificação dos 

picos correspondentes as LP: VLDL, LDL e HDL, isoladas por FPLC, foi determinada pela absorbância do 

colesterol total (CT) e triglicérides (TG) em 500 nm pelo método enzimático-colorimétrico. Média de 2-3 

pools (n=4). 

 

 
TABELA 1. Concentração plasmática de colesterol e triglicérides totais e nas frações de lipoproteínas 

isoladas por FPLC após a instilação de elastase (ELA) ou salina (SAL). Setas: azul = aumento; vermelho = 

redução. 
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6 DISCUSSÃO  
 

 Demonstramos pela primeira vez, que animais que expressam o gene da CETP 

humana morrem menos comparados aos não transgênicos durante a sepse experimental. 

A CETP parece realizar um papel chave na fase inicial e reversível da doença, e nesse 

contexto, atua em cooperação com lipoproteínas aceptoras, previamente reconhecidas 

veículos-chave para o transporte do LPS, e na regulação da resposta inflamatória 

desencadeada pelo LPS em macrófagos (Cazita et al., 2008; Quintao, 2016; Venancio et 

al., 2016).  

A sepse pode relacionar-se com comorbidades como a doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) (Ernst et al., 2017). E nesse estudo, exploramos a influência 

da CETP sobre a polarização dos macrófagos em fenótipos M1 e M2 e seu potencial efeito 

sobre a patogênese da DPOC em modelo murino de enfisema pulmonar induzido por 

elastase (ELA).  

A cultura celular com macrófagos obtidos de camundongos transgênicos para 

CETP humana (CETP) e controles selvagens (WT) mostrou que na presença da CETP 

houve redução na polarização para M1(Fig. 9 A), representado pelo marcador CD80, 

enquanto o marcador de M2, o receptor de manose CD206, foi maior em comparação ao 

WT em M0 e M1 (Fig. 9 B). A adição de CETP humana recombinante ao meio de cultura 

reforçou esses achados (Fig. 12). 

Após um macrófago adotar um fenótipo, ele ainda retém a capacidade de 

continuar mudando em resposta a novas influências ambientais. A reversibilidade da 

polarização tem um valor terapêutico crítico, especialmente em doenças nas quais um 

desequilíbrio M1/M2 desempenha um papel patogênico (Funes et al., 2018).  

Avaliamos a relação M1/M2 nos grupos experimentais onde o grupo WT 

aumentou de forma significativa M1 comparado ao CETP p<0,05 (Fig. 9 C). As 

evidências detalhadas nessas observações que enfatizam a polarização de macrófagos M2 

no grupo CETP pode ser um alvo de interesse em imunoterapia (Funes et al., 2018).  

O perfil de citocinas revelou aumento de TNF, IL-6 e IL-10 nas células M1, WT 

e CETP. Como esperado, houve predomínio da produção de TNF na polarização para 

M1. Entretanto, quando analisamos a polarização para M2, a produção de TNF foi maior 

no grupo CETP (Fig. 11 A). 
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A presença da CETP na modulação para M1 produziu mais IL-10 (Fig. 11 C), 

mas isso não foi observado nos macrófagos sem estímulo ou naqueles estimulados para 

polarização em M2 (Fig. 11 e 14). Embora a IL-10 seja considerada citocina anti-

inflamatória potente e de perfil M2 (Iyer et al., 2010), sua concentração aumentou 

significativamente no meio de cultura das células M1. Esse efeito pode ser atribuído a 

ativação do receptor toll-like (TLR) via lipopolissacarídio (LPS), ou ativação e liberação 

de IL-27 estimulada por interferon (IFN), com consequente ativação dos fatores de 

transcrição Jak /STAT1 e STAT3 fosforiladas, levando à produção de IL-10 (Iyer et al., 

2010). Corroborando esses achados, foi demostrado que as principais vias de ativação da 

IL-10 mediada pelo TLR4 são dependentes de MyD88 e NF-k beta e de vias que 

envolvem a indução de IFN do tipo 1 (Doyle et al., 2003; Kawai and Akira, 2006). Sendo 

assim, para melhor compreensão dos resultados são necessárias investigações para 

determinar as concentrações de proteínas e fatores de transcrição envolvidos na via de 

sinalização da produção de IL-10 como a Jak, STA3 e STAT1 fosforiladas ((Iyer et al., 

2010). A transcrição gênica de IL-10, STAT 3 e TLR4, sob condições polarizantes no 

período de 24 h não foram alteradas nesse estudo (Fig. 11 C).   

As citocinas anti-inflamatórias aumentam para iniciar processo de controle da 

inflamação quando as bactérias estão sendo eliminadas. Também aumenta a IL-10 anti-

inflamatória para conter inflamação excessiva que pode produzir dano aos órgãos, por 

isso é habitual a IL-10 elevar-se seguindo o TNF. Os resultados reforçam que IL-10 e 

TNF estão associados na polarização dos macrófagos (Couper et al., 2008). 

De acordo com a hipótese de que a CETP exerce papel importante na 

imunomodulação e favorece menor perfil de macrófagos M1, o aumento significativo de 

IL-10 no grupo CETP comparado ao grupo WT ajudaria compreender o duplo papel da 

CETP em diferentes situações, a saber: 1) perfil anti-inflamatório, conferindo maior 

sobrevida na endotoxemia em animais CETP comparados aos WT (Cazita et al., 2008; 

Venancio et al., 2016), embora isso seja contestado (Dusuel et al., 2020); 2) piora da 

inflamação e aumento do dano tecidual em modelo experimental de enfisema pulmonar 

induzido por elastase, que resultou no alargamento dos espaços aéreos alveolares (Lm) 

em animais CETP comparados aos WT, conferindo agravamento do enfisema pulmonar 

(Fig. 17 B e 18C). 

Na avaliação da expressão gênica, observamos que as células dos grupos 

experimentais responderam à geração de macrófagos M1 e M2 em condições 
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polarizantes, sem diferença significativa entre os grupos (Fig. 10 e 13). Observamos 

aumento da expressão dos genes Nos2 (óxido nítrico sintase 2), IL-6 e TNF associados à 

polarização para M1 e de arginase (ARG 1), YM1 e o receptor de manose CD206 (MR) 

moléculas expressas em M2. A expressão dos genes Nos2 e TNF, ambos considerados 

marcadores de M1, foi menor em CETP-M0 comparado a WT-M0. Os demais genes 

apresentaram expressão semelhante na ausência de estímulo. (Fig. 10 -M0). 

Demonstramos em cultura celular de macrófagos, que a presença de CETP, tanto 

endógena quanto exógena, reduziu a captação de LPS em comparação aos WT. Aumento 

da ativação de NF-k beta com produção de TNF-alpha foi observada nos macrófagos na 

ausência de CETP (Venancio et al., 2016). Outro estudo (Zhu et al., 2010) mostrou que 

o acúmulo de colesterol em macrófagos aumenta a resposta inflamatória mediada pelos 

receptores toll-like4 (TLR4) exacerbando a secreção de citocinas pró-inflamatórias 

mediada por LPS. Isso indica que a concentração celular de colesterol tem influência 

direta na imunoregulação. Nesse sentido o recrutamento de TLR4 para “lipid-rafts” é 

decorrente do aumento do colesterol nesses microdomínios de membrana. Podemos 

especular que CETP na ausência de estímulo polarizante atue na redução de colesterol 

nesses microdomínios celulares prejudicando o recrutamento do TLR4 e reduzindo a 

liberação de citocinas. 

Aumento da transcrição de ABCA1 foi observado no grupo CETP-M2 em 

comparação ao grupo WT-M2. Demonstrou-se em macrófagos que o ABCA1 promove 

IL-10 e diminui a secreção de citocinas pró-inflamatórias, onde o ABCA1 ativa a PKA e 

contribui para a resposta inflamatória tipo M2 (Ma et al., 2012).  

Vários outros genes que conectam o metabolismo de lipídeos e a inflamação, LXR, 

PPAR gama, SRB1, CD36 e SREBP, foram avaliados e não diferiram entre os grupos 

experimentais. Redução da expressão do mRNA para CETP foi observada na geração de 

macrófagos M1 e M2 em condições polarizantes. Estudos anteriores demonstraram 

redução da expressão da CETP na presença de LPS (Masuccimagoulas et al., 1995). 

Entretanto o conteúdo de CETP secretada no meio de cultura, não diferiu entre M0, M1 

e M2. 

É sabido que a expressão hepática de CETP é regulada pelo LXR (Honzumi et al., 

2010). Agonistas de LXR atenuam a liberação induzida por LPS de TNF alpha e 

prostaglandina E2 de células isoladas de Kupffer (Wang et al., 2009), sugerindo que os 
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LXRs mantêm o status de ativação pró-inflamatório das células de Kupffer baixo, o que 

coincide com uma alta expressão de CETP. 

Na indução de enfisema pulmonar em modelo experimental por instilação de 

elastase (ELA) em animais CETP e seus respectivos controles WT, encontramos piora 

funcional nos parâmetros da mecânica pulmonar no grupo CETP ELA, caracterizada por 

aumento da elastância tecidual (Htis) e elastância do sistema respiratório (Ers) (Fig. 15B 

e 15C), acompanhados de redução na resistência das vias aéreas (Raw) em comparação 

ao grupo WT-ELA (Fig 15D), sem apresentar diferença de NO exalado (Fig. 15F). As 

alterações da mecânica estão de acordo com o aumento do intercepto linear médio, o que 

reflete em alargamento dos espaços aéreos resultante da destruição do parênquima 

pulmonar no grupo CETP ELA (Fig. 18C). 

O perfil de citocinas no LBA, revelou aumento de IL-10 corroborando os dados 

de imuno-histoquímica no tecido pulmonar no grupo CETP ELA comparado ao WT ELA 

(Fig. 16H). Esses achados foram acompanhados pela elevação de células totais e 

macrófagos e no LBA do grupo CETP ELA comparado ao WT ELA e aos grupos SAL 

(Fig. 16A e 16D).  

Os eosinófilos e linfócitos foram maiores no grupo WT ELA em relação a todos 

os grupos experimentais (Fig. 16B e 16E). O papel dos eosinófilos na patogenia da DPOC 

é ainda controverso e muitos casos ocorrem com eosinofilia no tecido sem o aumento 

concomitante de eosinófilos no sangue (Campos and Pereira, 2009). Não houve alteração 

dos neutrófilos (Fig. 16C) e do NO exalado (Fig. 15F) entre os grupos experimentais, 

provavelmente pela grande variação individual. A marcação para iNOs no tecido 

pulmonar também não diferiu (Fig. 17C).  

No plasma ocorreu elevação de IL-6 plasmática (pg/mL) no grupo CETP ELA 

(3055 ± 213) comparado ao grupo CETP Salina (2029 ± 330,5), podendo indicar resposta 

inflamatória sistêmica após a elastase. Não observamos diferença na concentração de IL-

6 no grupo WT (SAL: 2742 ± 175 vs ELA: 2561 ± 601.4). A concentração plasmática de 

IL-10 (pg/mL) não diferiu entre os grupos WT (SAL: 204,1 ± 220,7 vs ELA: 189,6 ± 

91.31) e CETP (SAL: 233,1 ± 52,73 vs ELA: 114,5 ± 85,53). Esses resultados concordam 

com o fato de pacientes com DPOC grave apresentarem relação IL-6/IL-10 mais alta e 

concentração mais baixa de IL-10 (Silva et al., 2018).  

Ao contrário do observado no plasma, a IL-10 elevou-se no grupo CETP ELA no 

parênquima pulmonar e foi acompanhada por maior expressão de Arg-1, ambas 
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consideradas marcadores de macrófagos do tipo M2 (Fig. 17A e 17D).  O aumento de 

Arg-1 sugere agravamento na atividade catabólica, mas também pode ter implicações na 

fibrose pulmonar e na resistência das vias aéreas (Eapen et al., 2017). Esses dados 

corroboram aqueles in vitro da polarização dos macrófagos na presença de CETP para o 

tipo M2 e são potencialmente importantes na compreensão da fisiopatologia da resposta 

do trato respiratório na presença da CETP e na etiologia da DPOC.  

Os lipídios plasmáticos após a instilação de elastase não se modificaram (tabela 

1). No entanto, o tratamento com elastase induziu modificações na distribuição do 

colesterol nas LP dos animais CETP e WT as quais foram distintas conforme o genótipo. 

Em termos relativos, a elastase no grupo CETP provocou aumento de VLDL-C e uma 

redução de HDL-C, com aumento de HDL-TG. Isso pode ser explicado pelo aumento da 

atividade da CETP (SAL: 17,06 ± 4,42 vs ELA: 22,56 ± 2,73). Esses resultados foram 

independentes da concentração plasmática de CETP (µg/mL): (SAL: 1,882 ± 0,55 vs 

ELA: 1,907 ± 0,41).  

Os resultados indicam que a expressão de CETP no grupo elastase levou a 

modificações desfavoráveis com aumento de apoB-LP e redução de HDL. Pode-se inferir 

que a redução de HDL-C também tenha contribuído para a piora da resposta inflamatória 

no grupo CETP ELA. Não foram observadas alterações no colesterol nas frações de LP 

no grupo WT. Observamos um aumento de TG nas partículas de VLDL e LDL com 

redução em HDL após a elastase. No entanto, na avaliação do perfil lipídico na DPOC de 

grau leve, moderado e grave não ocorrem diferenças significativas nas concentrações de 

LDL, apolipoproteína B ou HDL entre os grupos. As concentrações de triglicerídeos 

foram reduzidas e apoA1 aumentou nos casos mais graves (Sin and Man, 2003). 

Nossos resultados concordam com outra investigação mostrando macrófagos 

alveolares com fenótipo M2 dominante em indivíduos com DPOC (Eapen et al., 2017). 

Outro estudo encontrou aumento da deposição de macrófagos alveolares M2 no modelo 

de DPOC de camundongo e aumento de expressão da via TGF beta/Smad em macrófagos 

M2, tanto in vitro quanto in vivo indicando que macrófagos M2 contribuem para a DPOC 

por meio da alteração do perfil fenotípico dos macrófagos (He et al., 2017). 

Apesar das limitações de observações em modelo animal para a fisiologia humana, 

nossos resultados são inéditos e se somam ao fato de serem escassos os estudos sobre 

participação da CETP na resposta inflamatória, e principalmente, sobre o seu papel nos 

macrófagos e possíveis efeitos tanto na sepse como na DPOC.  
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Considerando a diversidade dos macrófagos M2 ativados alternativamente em 

subtipos: M2a, M2b, M2c e M2d (Duluc et al., 2007; Martinez et al., 2008), podemos 

inferir que a CETP possa favorecer a polarização de algum desses subtipos a depender do 

microambiente, o que precisa ser melhor investigado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

7 CONCLUSÃO 

 
Os resultados in vivo mostram que instilação de elastase na presença de CETP 

promove no pulmão fenótipo favorável a M2 com efeito deletério na DPOC experimental 

e corroboram com os dados in vitro onde a CETP promoveu fenótipo de polarização de 

macrófagos M2. Levantamos então a possibilidade de que a CETP possa atuar como 

proteína pró ou anti-inflamatória dependendo do tipo de tecido, órgão ou patologia. 
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8 ANEXO 
 

8.1 Aprovação da Comissão de Ética no uso de animais (CEUA) da 

Faculdade de Medicina da USP 
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