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RESUMO
Pinto PR. Treinamento físico aeróbio em camundongos selvagens
e transgênicos para CETP não altera a remoção de colesterol celular e a
expressão de genes envolvidos no fluxo de lípides em macrófagos e arco
aórtico [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2015.

O exercício físico regular contribui para prevenção e redução da
aterosclerose, em grande parte, por melhorar o perfil lipídico e o transporte
reverso de colesterol (TRC). O TRC é um sistema antiaterogênico que
promove a remoção do excesso de colesterol de macrófagos pelas apo A-I e
HDL e seu transporte ao fígado, com eliminação de colesterol na bile e fezes.
Em camundongos selvagens e transgênicos para proteína de transferência de
colesterol esterificado (CETP-tg), o treinamento físico aumentou a
transferência de colesterol radioativo de macrófagos para o plasma, fígado e
fezes e o conteúdo dos receptores B-E e SR-BI no fígado. Em leucócitos,
hepatócitos e enterócitos, o exercício físico aumentou a expressão do receptor
de HDL, ABCA-1. Entretanto, não é claro se o exercício físico modula o fluxo
de lípides em macrófagos, o que seria determinante para a primeira etapa do
TRC. Assim sendo, avaliou-se, em camundongos selvagens e CETP-tg, o
efeito do treinamento físico aeróbio sobre: 1) a expressão de genes envolvidos
no fluxo de lípides, modulação da resposta inflamatória, vasodilatadora e
antioxidante: Pparg (PPARγ), Nr1h3 (LXRα), Nr1h2 (LXRβ), Abca1 (ABCA-1),
Abcg1 (ABCG-1), Scarb1 (SR-BI), Cd36 (CD-36), Olr1 (LOX-1), Ccl2 (MCP1), Tnf (TNFα), Il6 (IL-6), Il10 (IL10), Nos3 (eNOS) e Cat (Catalase) na parede
arterial e em macrófagos peritoneais; 2)

o efluxo de

14C-colesterol

de

macrófagos peritoneais para HDL2 e apo A-I e 3) a captação de 3H-colesteril
oleoil éter-LDL (3H-COE-LDL) acetilada por macrófagos peritoneais.
Camundongos machos com 12 semanas de idade, recebendo dieta padrão e
água ad libitum, foram aleatoriamente divididos em grupo sedentário e
treinado. O treinamento físico foi realizado em esteira, 15m/min, 30 min/dia, 5
vezes/semana, durante 6 semanas. Arco aórtico e macrófagos da cavidade

peritoneal foram isolados dos animais sedentários e treinados, imediatamente
(0 h) e após 48 h da última sessão de exercício. A expressão de genes foi
avaliada por RT-PCR e o efluxo de colesterol, por meio da sobrecarga de
macrófagos peritoneais com LDL acetilada e

14C-colesterol,

seguindo-se

incubação com apo A-I ou HDL2. A captação de LDL foi determinada pela
incubação de macrófagos com 3H-COE-LDL acetilada. Não foram observadas
alterações sistemáticas na expressão de genes envolvidos no fluxo de lípides
em macrófagos e na aorta comparando-se animais sedentários e treinados,
selvagens ou CETP-tg. De modo semelhante, não houve diferença no efluxo
de colesterol celular e na captação de LDL. Em conclusão, não foram
evidenciadas alterações em macrófagos peritoneais e na parede arterial frente
ao treinamento físico aeróbio que possam contribuir para o TRC em modelo
experimental de camundongos não dislipidêmicos, sem intervenção
farmacológica ou alimentar. Sendo assim, o efeito do treinamento físico na
melhora do transporte reverso de colesterol, observado em estudos
anteriores, deve ser consequente à sua ação sistêmica sobre mediadores
deste transporte e expressão de receptores no fígado e intestino.

Descritores: 1.Exercício; 2.Aterosclerose; 3.Colesterol; 4.Lipoproteínas;
5.Macrófagos.

ABSTRACT
Pinto PR. Aerobic exercise training in wild type and CETP
transgenic mice does not affect cellular cholesterol removal and
expression of genes involved in lipid lipid flux in macrophages and aortic
arch [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2015.

Abstract
Regular physical exercise prevents and reduces atherosclerosis mainly
by improving lipid profile and reverse cholesterol transport (RCT). RCT is an
antiatherogenic system that promotes excess cholesterol removal from
macrophages by apo A-I and HDL and its transport to the liver. Then,
cholesterol can be secreted into bile and excreted in feces. In wild type and
cholesteryl ester transfer protein transgenic (CETP-tg) mice exercise training
increased the transfer of

14C-cholesterol

from macrophages to plasma, liver

and feces and elevated SR-BI and B-E receptor content in the liver. In
leucocytes, hepatocytes and enterocytes, physical exercise increased mRNA
of HDL receptor, ABCA-1. Nonetheless, it is not clear if exercise can modulate
lipid flux in macrophages that can be important for the first phase of the RCT.
It was analyzed in wild type and CETP-tg mice the effect of aerobic exercise
training in: 1) the expression of genes involved in lipid flux, inflammation,
oxidation and vasodilation: Pparg (PPARγ), Nr1h3 (LXRα), Nr1h2 (LXRβ),
Abca1 (ABCA-1), Abcg1 (ABCG-1), Scarb1 (SR-BI), Cd36 (CD-36), Olr1
(LOX-1), Ccl2 (MCP-1), Tnf (TNFα), Il6 (IL-6), Il10 (IL10), Nos3 (eNOS) and
Cat (Catalase) in arterial wall and peritoneal macrophages; 2) the apo A-I and
HDL2-mediated cholesterol efflux from macrophages and 3) the uptake of 3Hcholesteryl oleoyl ether- acetylated LDL (3H-COE-LDL) by macrophages.
Twelve week old male mice fed a chow diet and water ad libitum were
randomly assigned to sedentary and trained groups. Exercise training was
performed in a treadmill (15m/min, 30 min/day, 5 times/week, during 6 weeks).
Aortic arch and peritoneal macrophages were isolated from sedentary and
trained animals immediately (time 0) and 48 h after the last exercise session.

Gene expression was analyzed by RT-PCR and cholesterol efflux mediated
by apo A-I or HDL2 after macrophage overloading with acetylated LDL and 14Ccholesterol. LDL uptake by macrophages was determined by incubation with
3H-COE-acetylated

LDL. There were no systematic changes in the expression

of macrophages and aortic genes comparing sedentary and trained wild type
or CETP-tg mice. Similarly, there were no changes in cholesterol efflux and
LDL uptake by macrophages. In conclusion, it was not found alteration in gene
expression and cholesterol flux in macrophages and arterial wall that can
contribute to the RCT in experimental model of non-dyslipidemic mice without
pharmacological or dietary interventions. Therefore, the benefits of aerobic
training in improving RCT, observed in previews studies, should be
consequent to its systemic action on mediators of this transport and on the
expression of hepatic and intestinal receptors.

Descriptors: 1.Exercise; 2.Atherosclerosis; 3.Cholesterol; 4.Lipoproteins;
5.Macrophages.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Lipoproteínas e Doenças Cardiovasculares
As doenças isquêmicas cardíacas e cerebrovasculares, apresentam-se
entre as principais causas de morte no cenário mundial (GBD 2013 Mortality and
Causes of Death Collaborators, 2015). No Brasil, de acordo com o Ministério da
Saúde, as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte entre
as doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por 28,8 % dos óbitos
(Ministério da Saúde, 2012).
Essas doenças são representadas principalmente pela aterosclerose,
para a qual contribuem fatores de risco primários, como, idade, sexo, história
familiar prévia de DCV, dislipidemia, hipertensão arterial, diabete melito,
tabagismo e fatores de risco secundários, como sedentarismo, obesidade e
fatores psicossociais.
A elevação das concentrações plasmáticas de colesterol, em especial nas
lipoproteínas de densidade baixa (LDL) e a redução da concentração de
colesterol nas lipoproteínas de densidade alta (HDL) são os componentes da
dislipidemia determinantes à gênese da lesão aterosclerótica (Tanabe et al.,
2012 e Wilson et al., 1988). As LDL são as principais transportadoras de
colesterol para os tecidos periféricos o que se vincula ao seu elevado conteúdo
percentual em colesterol em relação aos demais componentes de sua estrutura
e ao seu tamanho reduzido. Tais características físico-químicas permitem que
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as LDL atravessem a camada endotelial em sentido da íntima-média arterial,
onde podem ser modificadas por oxidação e, posteriormente, captadas por
macrófagos. Neste sentido, estratégias que visam reduzir as concentrações
plasmáticas de LDL-colesterol (LDL-C) ou reduzir sua modificação química têm
sido preconizadas para prevenção da aterosclerose (Stone et al., 2014); (Parish
et al., 2012 e Simes et al, 2002).

1.2

Lipoproteínas

de

densidade

baixa

(LDL)

e

aterosclerose.
Além das altas concentrações de LDL no plasma, a redução do tamanho
dessas partículas favorece a sua migração para a camada íntima arterial
(Carmena et al., 2004). Nesse compartimento, as LDL sofrem oxidação de seu
componente lipídico e proteico, a apolipoproteína B100 (apo B100) (Stocker e
Keany, 2004). As LDL podem ainda sofrer modificações na circulação, como a
glicação, que resulta da interação não-enzimática com açúcares redutores,
prevalentes na hiperglicemia, e cabarmilação, modificação química causada
pelas altas concentrações de ureia no plasma de pacientes com doença renal
crônica (Berg et al., 2013 e Méndez et al., 2010).
As LDL modificadas infiltradas no espaço subendotelial promovem o
aumento da expressão das seguintes moléculas de adesão, moléculas de
adesão de células vasculares (VCAM-1), moléculas de adesão intramuscular
(ICAM-1), P-selectina e E-selectina (Weber e Noels, 2011; Cybulsky et al., 2001;
Dong et al., 1998; Couffinhal et al., 1994). A maior expressão dessas moléculas
leva ao recrutamento de leucócitos (monócitos e linfócitos T). Na túnica íntima
os monócitos se diferenciam em macrófagos e juntamente com os linfócitos T
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estimulam a produção de quimiocinas, como a proteína quimioatraente de
monócitos (MCP-1), e citocinas, como fator de necrose tumoral alpha (TNFα) e
interleucina 6 (IL-6) (Palmefors et al., 2014 e Blake et al., 2001). Dentre os
leucócitos infiltrados na lesão aterosclerótica, os monócitos são os mais
abundantes, diferenciando-se em macrófagos (Hansson e Libby, 2006).
A expressão dos receptores scavenger é positivamente modulada pela
captação de LDL modificadas o que favorece a remoção de partículas
potencialmente imunogênicas e inflamatórias do meio adjacente. Por outro lado,
propicia o acúmulo gradativo de colesterol nos macrófagos que se transformam
em células espumosas. Existem dezenas de receptores scavenger descritos na
literatura, no entanto, os de maior relevância para a formação da placa
aterosclerótica são, o receptor scavenger A (SR-A), CD-36, Lectin-like LDL
receptor-1 (LOX-1), receptor scavenger classe B tipo I (SR-BI), receptor para
produto avançado de glicação (RAGE) e os TOLL-like receptors (TLR) (Goyal et
al., 2012).
Diversos estudos avaliaram a ação e função dos receptores scavenger no
desenvolvimento da aterosclerose. O receptor SR-A, identificado primeiramente
como MRS, é encontrado nas isoformas SR-AI, II e III. O silenciamento gênico
de SR-A levou à menor formação de células espumosas e reduziu
acentuadamente o acúmulo de lípides advindos de LDL modificadas (Mäkinen et
al., 2010 e Laukkanen et al., 2000). Em estudos in vivo, a deleção de SR-AI e
SR-AII em animais knockout para apo E (Apoe
(Ldlr

–/–),

–/–)

ou para o receptor de LDL

promoveu redução na lesão aterosclerótica (Suzuki et al., 1997 e

Sakaguchi et al., 1998). Entretanto, o aumento da expressão desses receptores
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falhou em exacerbar o desenvolvimento de lesão nesses modelos animais (Van
Eck et al, 2000 e Herijgers et al., 2000).
O receptor CD-36, além de reconhecer lipoproteínas nativas como
lipoproteínas de densidade alta (HDL), baixa (LDL) e muito baixa (VLDL), tem
papel importante na remoção partículas modificadas como produtos de glicação
avançada (AGE), LDL acetiladas e principalmente de LDL oxidadas. Ele contribui
com 60% a 70% do colesterol éster acumulado em macrófagos expostos à LDL
oxidada (Moore e Freeman, 2006). A formação de células espumosas mediada
por CD-36 ocorre devido a sua alta afinidade com uma família de fosfolípides
oxidados presente em partículas de LDL modificadas por diversos sistemas de
oxidação (Podrez et al., 2002).
A sua relevância em remover LDL oxidadas também foi evidenciada em
estudos in vivo. Camundongos Apoe–/– que não expressavam CD-36
apresentaram redução da lesão aterosclerótica em comparação aos animais
knockout somente para a Apoe (Kuchibhotla et al., 2008 e Febbraio et al., 2000).
Em estudos in vitro a falta simultânea dos receptores CD-36 e SR-A,
resultou na redução de 75% a 90% da captação de LDL modificadas por
oxidação ou acetilação em macrófagos (Kunjathoor et al., 2002). In vivo, a
deleção

ou

silenciamento desses receptores

separadamente

mostram

acentuada redução da aterosclerose, mas mediante ausência simultânea não é
observado benefício adicional ou o efeito antiaterogênico é perdido (Mäkinen et
al., 2010, Manning-Tobin et al., 2009 e Kuchibhotla et al., 2008).
A expressão do receptor LOX-1 é aumentada em condições patológicas
como hipertensão, diabetes e dislipidemias (Goyal, 2012). Mehta et al. (2007)
evidenciaram que a deleção de LOX-1 em animais Ldlr–/– diminuiu a
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aterosclerose na aorta, e essa melhora associou-se com redução de mediadores
pró-inflamatórios e pró-oxidantes. Em modelo animal Apoe–/– com aumento da
expressão de LOX-1, que recebeu dieta rica em colesterol, foi observado maior
conteúdo de LDL oxidada na aorta, o que favoreceu a disfunção endotelial,
inflamação vascular e formação de placa em comparação ao animal Apoe–/–
controle (Akhmedov et al., 2014). Neste estudo, o aumento da expressão de
LOX-1 levou a maiores modificações no endotélio, enquanto nos macrófagos
não foi verificada nenhuma alteração.
O SR-BI reconhece tanto a LDL acetilada como a oxidada, mas se liga à
LDL acetilada com maior afinidade que o receptor CD-36 (Acton et al., 1994).
Embora tenha afinidade com essas partículas modificadas e nativas, como LDL
e VLDL, a função mais importante desse receptor está relacionada com a sua
capacidade de se ligar as HDL e promover tanto a remoção de colesterol de
tecidos periféricos, como facilitar a entrega do colesterol da HDL para tecidos
esteroidogênicos e para o fígado (Plüddemann et al. 2007).
Existe uma associação entre a expressão dos receptores scavenger e a
liberação de citocinas. A ligação do receptor CD-36 com LDL oxidada, por
exemplo,

desencadeia

a

liberação

de

citocinas pró-inflamatórias

nos

macrófagos. Por sua vez, a expressão dos receptores scavenger também pode
ser induzida por mediadores inflamatórios. Sendo assim, o processo inflamatório
acentua e perpetua a injúria na área de lesão aterosclerótica. (Tedgui e Mallat,
2006).
Além dos receptores scavenger, o receptor de AGE (RAGE) e os TOLLlike receptors (TLR) também estão envolvidos no desenvolvimento da
aterosclerose. Os AGE produzem espécies reativas de oxigênio quando
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interagem com o RAGE, subsequentemente ativam o fator transcricional fator
nuclear Kappa B (NFKB) em células musculares lisas e endotelial, levando ao
aumento da expressão de genes relacionados a aterosclerose, como VCAM-1,
ICAM-1 e MCP-1 (Fukami et al., 2014). Os TLR2 e TLR4 contribuem para o
acúmulo de células espumosas na parede arterial de animais suscetíveis à
aterosclerose. A expressão dos TLR3, TLR4 e TLR9 podem induzir o aumento
da expressão dos receptores scavenger favorecendo, assim, o acúmulo celular
de lípides (Seneviratne et al., 2012).

Y

Figura 1 - Formação de células espumosas na lesão arterial.
LDL modificadas no espaço subendotelial induzem a secreção de
moléculas de adesão, VCAM e ICAM, e de quimiocinas, MCP-1, que
favorecem o recrutamento de monócitos por diapedese. Na íntima arterial,
os monócitos se diferenciam em macrófagos. Os receptores scavenger
CD-36 e LOX-1, expressos em macrófagos, reconhecem as partículas de
LDL modificadas e promovem sua captação. O acúmulo de colesterol nos
macrófagos origina as células espumosas.
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1.3

Efeitos

antiaterogênicos

das

lipoproteínas

de

densidade alta (HDL).
As HDL estão inversamente associadas à doença aterosclerótica.
Estudos evidenciam que o aumento de 10 mg/dL de HDL-colesterol (HDL-C) no
plasma correlaciona-se com redução do risco de complicações cardiovasculares
(13% em homens e 8,6% em mulheres) (Wilson et al., 1988). O efeito protetor
da HDL é independente dos valores de colesterol total e LDL-C (Barter et al.,
2007 e Rubins et al., 1999).
A concentração plasmática de HDL-C prediz proteção cardiovascular de
acordo com vários estudos epidemiológicos (Assmann et al., 1996). Entretanto,
terapias que elevam o HDL-C nem sempre refletem benefício cardiovascular e
levantam o questionamento acerca do melhor marcador de risco, seja pela
determinação da partícula de HDL, por técnica de ressonância magnética
nuclear acoplada à espectrometria de massa, ou pela determinação da
concentração plasmática de apo A-I. Além disso, a análise do proteoma e do
lipidoma da HDL revela espécies macromoleculares distintas nas subfrações de
HDL que conferem diferente funcionalidade a estas partículas. Além de
apolipoproteínas e enzimas diretamente envolvidas no metabolismo lipídico, as
HDL carreiam proteínas que regulam a ativação do sistema complemento,
proteólise e estabilidade da placa aterosclerótica (Shah et al., 2013 e Davidsson
et al., 2010). Subespécies lipídicas, principalmente, fosfolípides, também
determinam a funcionalidade da HDL o que, independentemente do HDL-C pode
predizer maior ou menor benefício cardiovascular frente a estratégias
medicamentosas ou de intervenção em estilo de vida (Kontush et al., 2013 e
Vaisar et al., 2007).
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As HDL são lipoproteínas heterogêneas, caracterizadas por uma
variedade de partículas com tamanho, densidade e funções distintas (Rosenson
et al., 2011). Elas se originam a partir de partículas precursoras, denominadas
pré-beta HDL. Estas são estruturas lamelares ricas em fosfolípides e
apolipoproteína A-I (apo A-I), com conteúdo reduzido de colesterol livre. As prébeta HDL são formadas, principalmente, no período pós-alimentar, durante a
metabolização de triglicérides dos quilomícrons e VLDL, pela enzima
lipoproteína lipase (Neary et al., 1991; Clay e Barter, 1996). Além disso, fígado
e intestino exportam colesterol à circulação, por intermédio do receptor ATP
binding cassette transporter A-1 (ABCA-1), o que promove a formação de HDL
nascentes (Ji et al., 2012 e Brunham et al, 2006). À medida que removem
colesterol livre das células, as pré-beta HDL aumentam gradativamente de
tamanho, tornando-se esféricas em decorrência do acúmulo de colesterol
esterificado e triglicérides em seu núcleo.
A metabolização das partículas de HDL e sua maturação de pequenas
estruturas discoides à partículas esféricas reflete o transporte de colesterol dos
tecidos periféricos ao fígado, pelo chamado transporte reverso de colesterol
(TRC). O TRC caracteriza uma das principais atividades antiaterogênicas das
HDL, embora também exerçam funções antiagregante, antiapoptótica, antiinflamatória, antioxidante, vasodilatadora e melhoria na tolerância à glicose e
sensibilidade insulínica (Kontush, 2014).
O termo transporte reverso de colesterol (TRC) implica na existência de
um sistema que previna o desenvolvimento da aterosclerose, graças à remoção
do excesso de colesterol de células da parede arterial pelas HDL seguido pelo
seu transporte ao fígado e órgãos esteroidogênicos, com conversão
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respectivamente, em ácidos biliares e hormônios esteroídicos. A remoção de
colesterol pelas apo A-I e subfrações de HDL é a primeira etapa do TRC,
denominada efluxo de colesterol. Esse mecanismo consiste na interação das
apo A-I e pré-beta HDL com os receptores de membrana ABCA-1.
O ABCA-1 é uma proteína de 2.260 aminoácidos e 220 kDa, cujo gene é
modulado positivamente pelo conteúdo intracelular de colesterol. Derivados
oxigenados do colesterol, os óxidos de colesterol, são ligantes do receptor
hepático X (LXR, liver X receptor) que, ao se dimerizar com o receptor X de
retinoide (RXR, retinoid X receptor) induz a transcrição gênica de ABCA1 (Costet
et a., 2000 e Repa et al., 2000). Além disso, o aumento da concentração
intracelular de colesterol favorece a dissociação de LXRβ ligado ao ABCA-1 e
promove a ativação rápida do transportador presente na membrana plasmática
(Hozoji-Inada et al, 2011). Este, à custa da energia liberada pela hidrólise de
duas moléculas de ATP, ligadas à sua estrutura, exporta colesterol de
microdomínios da membrana plasmática aos aceptores extracelulares.
Receptores ativados por proliferadores de peroxissomos (PPAR) α e γ
também modulam a expressão de ABCA1, (Chianetti et al., 2001). Parte da ação
do PPARγ em macrófagos, por exemplo, dá-se pelo estímulo à formação de LXR
(Majdalawieh et al., 2010 e Chawla et al., 2001).
Aumento da expressão de ABCA-1 também ocorre no tratamento de
alguns tipos celulares com AMP cíclico (8-Bromoadenosine 3`,5´-cyclic
monophosphate), porém os mecanismos relacionados com sua ação ainda não
estão bem definidos (Oram et al., 2000). Ademais, o GW3965 e T0901317,
agonistas sintéticos de LXR, também são capazes de induzir a expressão de
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ABCA-1 e ABCG-1 em macrófagos (Oram e Vaughan, 2006; Ishibashi et al.,
2013).
O ABCG-1, outro integrante da família dos receptores ABC, é uma
proteína de 674 aminoácidos e 64 kDa que também é positivamente modulada
por PPARγ e pelo receptor LXR (Ozasa et al., 2011). Esse receptor favorece o
efluxo de colesterol e óxidos de colesterol para partículas maiores de HDL
(Teresaka et al,. 2007). Sua contribuição para a remoção de colesterol celular,
embora importante, é menos representativa que a observada por ABCA-1
(Adorni et al., 2007). Em modelos animais geneticamente modificados fica clara
a contribuição do ABCA-1 na prevenção da aterosclerose (Aiello et al., 2002) o
que, entretanto, não é evidente para o ABCG-1 (Basso et al., 2006; Burgess et
al., 2008).
Uma vez na partícula de HDL, o colesterol livre é esterificado pela lecitina
colesterol aciltransferase (LCAT), a qual transfere um ácido graxo da posição 2
da molécula de fosfatidilcolina para o colesterol. Isto aumenta sua
hidrofobicidade e, consequentemente, sua migração ao núcleo da HDL
(Calabrezi, 2010).
No fígado e órgãos esteroidogênicos, o colesterol esterificado das HDL
pode ser seletivamente removido, em detrimento dos demais componentes da
HDL, pelo receptor SR-BI (Azhar et al., 2002). A expressão hepática deste
receptor favorece a maior secreção biliar de colesterol e reduz a aterosclerose,
embora reduza a concentração plasmática de HDL-C. Em macrófagos arteriais,
o SR-BI participa da captação de lipoproteínas modificadas, embora também
medeie o efluxo de colesterol para as HDL. Isto se dá por processo de gradiente
de concentração, embora não pareça contribuir com a maior parcela da retirada
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de colesterol celular, a qual é representada pelo efluxo via ABCA-1 (Ji et al.,
2011).
Há ainda, a saída de colesterol decorrente de um processo lento de
difusão, como por exemplo, a mediada por albumina. Este caracteriza um fluxo
basal e constante de colesterol, contribuindo pouco para a remoção de lípides
em macrófagos sobrecarregados em colesterol (Sankaranarayanan et al., 2013).
O colesterol esterificado das HDL pode ainda, por intermédio da proteína
de transferência de colesterol esterificado (CETP), ser transferido para
lipoproteínas que contêm apo B (quilomícrons, VLDL, lipoproteína de densidade
intermediária - IDL e LDL). Em troca, as HDL recebem triglicérides destas
lipoproteínas, o que aumenta seu tamanho e favorece sua lipólise pela
lipoproteína lipase hepática e interação com o SR-BI. Os quilomícrons, VLDL,
IDL e LDL podem ser removidos pelos receptores hepáticos do tipo B-E e
proteína relacionada ao receptor de LDL (LRP, LDL receptor related protein). No
fígado, o colesterol pode ser liberado na forma livre na bile ou, pela ação das
enzimas 7 alfa e 27 alfa hidroxilase, ser convertido em ácidos biliares e excretado
nas fezes (Oliveira e Faria, 2011).
A CETP está presente em seres humanos e modelos animais suscetíveis
à aterosclerose. Por outro lado, está ausente em ratos e camundongos, os quais
têm a HDL como principal lipoproteína transportadora de colesterol, sendo
resistentes à aterosclerose. Modelos geneticamente modificados, como
camundongos transgênicos para CETP humana, desenvolvem aterosclerose e
apresentam um perfil de transporte reverso mais semelhante ao de humanos, o
que constitui importante ferramenta para o estudo deste sistema antiaterogênico.
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Na circulação as partículas de HDL sofrem remodelamento pela ação de
outras lipases e proteínas além da ação de LCAT e CETP. A lipoproteína lipase,
a lipase hepática e a proteína de transferência de fosfolípides (PLTP) podem
atuar conjuntamente com a CETP na conversão de subfrações de HDL (Maiga
et al., 2013). A PLTP medeia a transferência de fosfolípides da superfície de
lipoproteínas ricas em triglicérides para as HDL durante a ação da lipoproteína
lipase (LPL), contribuindo assim para a formação de novas partículas de HDL.
Essas novas partículas ricas em fosfolípides e colesterol, podem prover bons
substratos para a LCAT (Tall et al., 1985). Enquanto a CETP forma partículas
maiores de HDL, a PLTP favorece o aparecimento de partículas cada vez
menores, levando a geração de préβ-HDL pobres em lípides (Lagrost, 1997). A
geração de partículas precursoras de HDL pode ocorrer também pela ação da
lipase hepática e lipase endotelial, que metaboliza triglicérides e fosfolípides das
HDL e, simultaneamente, facilita a captação de colesterol esterificado pelo
hepatócito (Annema e Tietge, 2011). Estudos em células mostraram que lipase
hepática pode promover a captação seletiva de HDL3 rica em colesterol
esterificado pelos hepatócitos, por um mecanismo que não requer a participação
do SR-BI (Brundert et al., 2003).
Alterações em etapas do transporte reverso de colesterol e na maturação
das partículas de HDL são descritas em várias doenças, associando-se ao
desenvolvimento de aterosclerose (Puntoni et al., 2012; Holleboom et al., 2013).
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Transporte Reverso de Colesterol

Figura 2 - Transporte reverso de colesterol. O transporte reverso
de colesterol é o mecanismo pelo qual as apo A-I e as HDL interagem com
os receptores de membrana ABCA-1 e ABCG-1, removendo o excesso de
colesterol de macrófagos. Após a esterificação do colesterol pela lecitina
colesterol aciltransferase (LCAT), o colesterol esterificado (CE) pode ser
removido da HDL pela interação com o receptor hepático SR-BI. Por
intermédio da proteína de transferência de colesterol esterificado (CETP),
o colesterol pode ser transferido das HDL para as LDL, VLDL e
quilomícrons, os quais são captados pelo receptor B-E no fígado. Em
troca, as HDL recebem triglicérides (TG) que favorece sua interação com
o SR-BI. No fígado, o colesterol é secretado na bile e excretado nas fezes.
A transcrição gênica de ABCA1 e ABCG1 é positivamente modulada pelo
conteúdo intracelular de colesterol e óxidos de colesterol, graças à
ativação do receptor nuclear LXR que se dimeriza com RXR.

14

1.4 Exercício Físico e metabolismo de lípides
A prática regular de exercício físico é considerada uma importante
ferramenta na prevenção das DCV e na redução da mortalidade por esta causa
(Lee et al., 2014, Balady et al., 2012 e Park et al., 2012).
Em particular, o exercício físico melhora o metabolismo plasmático e
tecidual de lípides e lipoproteínas. A redução da trigliceridemia é obtida pelo
estímulo à produção e atividade da lipoproteína lipase, o que promove a
metabolização de quilomícrons e VLDL (Freese et al., 2014 e Gabriel et al.,
2013). Em consequência, há diminuição na formação de LDL pequenas e
densas, com predomínio de uma fração maior de LDL, menos aterogênica
(Sondergaard et al., 2014; Halverstadt et al., 2007 e Williams et al., 1986). Além
disso, pelo estímulo à ação da lipoproteína lipase, formam-se partículas
nascentes de HDL (Pirim et al., 2014).
Características específicas do tipo de exercício, como intensidade,
frequência e duração das sessões também são determinantes para o benefício
conferido ao metabolismo lipídico. O aumento da concentração de HDL
plasmática parece estar condicionado ao maior volume de treinamento físico
aeróbio, quando comparado apenas ao aumento de intensidade da atividade
aeróbia (Kraus et al., 2002). O treinamento físico aeróbio aumenta o número de
fibras de contração lenta (tipo IIa e IIb), que têm elevada capacidade de
metabolizar ácidos graxos advindos das lipoproteínas ricas em triglicérides, pela
ação da lipoproteína lipase. Esse mecanismo está associado ao aumento da
concentração de HDL-C (Geisler et al., 2011). Assim, quando a intensidade e o
volume de treinamento são suficientes para depleção de triglicérides
intramusculares, ocorre o aumento da síntese e liberação muscular de
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lipoproteína lipase (Trejo-Gutierrez et al., 2007). O aumento da lipoproteína
lipase foi relatado tanto no exercício agudo a 80% da frequência cardíaca
máxima, como no exercício de esforço prolongado (Leaf, 2003). Agudamente, o
exercício físico favorece a geração de novas partículas de HDL, o que se vincula
à melhor ação da lipoproteína lipase e também à produção muscular de pré-beta
HDL (Jafari et al., 2003, Sviridov et al., 2003, Olchawa et al., 2004). Este último
mecanismo foi evidenciado pela diferença no gradiente arterio-venoso de prébeta HDL em indivíduos que se exercitaram em cicloergômetro, embora seu
detalhamento ainda não tenha sido demonstrado. O aumento da concentração
de pré-beta-HDL também foi verificado em diabéticos e controles submetidos a
treinamento físico (Sviridov et al., 2003 e Olchawa et al., 2004). Em atletas, a
concentração de pré-beta-HDL foi 46% maior que em indivíduos controles ativos,
após teste agudo (Olchawa et al., 2004). Também foram observados aumentos
nas concentrações de apo A-I e A-II (Olchawa et al., 2004; Hoang et al., 2008).
A maior geração de pré-beta HDL e elevação de HDL-colesterol
associam-se diretamente à maior habilidade do soro de atletas e de animais
treinados em remover colesterol de fibroblastos em cultura (Brites et al., 2004;
Meissner et al. 2010). No entanto, a capacidade específica das HDL em remover
colesterol celular não foi alterada em indivíduos saudáveis e em portadores de
diabete melito tipo 2 após treinamento físico aeróbio intenso por 4 meses (Ribeiro
et al., 2008). Embora em alguns estudos a concentração de HDL-C no plasma
não seja modificada pelo treinamento físico, demonstra-se redução na
concentração de pré-beta HDL, com enriquecimento das HDL em triglicérides, o
que reflete sua melhor maturação (Ribeiro et al., 2008). Além disso, mesmo na
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ausência de variação do HDL-C, o treinamento físico melhora a capacidade
antioxidante das HDL em portadores de diabete melito tipo 2 (Iborra et al., 2008).
Em modelo animal dislipidêmico Ldlr

–/–,

o exercício físico diminuiu o

desenvolvimento da aterosclerose, a área de lesão aterosclerótica préestabelecida e a doença valvar aórtica (Matsumoto et al., 2013; Matsumoto et
al., 2010; Ramanchandran et al., 2005). Adicionalmente, observou-se em
camundongos

Apoe–/–

treinados,

redução

da

gravidade

das

lesões

ateroscleróticas e aumento da estabilidade da placa, com número menor de
eventos de ruptura na aorta e coronárias, propiciando maior sobrevida aos
mesmos em comparação aos sedentários (Napoli et al., 2006). Nesse mesmo
modelo animal, o treinamento aeróbio realizado por 12 semanas, reduziu a
concentração de marcadores inflamatórios que se apresentam elevados na área
de lesão aterosclerótica, como por exemplo, as citocinas TNFα e IL-6 e o
receptor TLR4 (Wu et al, 2014). Observou-se, ainda na parede arterial de
camundongos knockout para o receptor de LDL, melhora das defesas oxidantes
pelo exercício aeróbio após uma e seis semanas de treinamento, refletida pela
maior expressão de catalase e óxido nítrico sintase (Meilhac et al., 2001)
O treinamento físico aeróbio melhora o TRC in vivo, o que foi
caracterizado pela maior recuperação de colesterol radioativo, advindo de
macrófagos, no plasma, fígado e fezes (Rocco et al., 2011; Rocco et al., 2010).
O exercício físico pode ainda modular a expressão de reguladores do fluxo
de lípides em diversos tipos celulares. Em modelos animais, o exercício físico
aumentou a expressão hepática de ABCA-1, receptor B-E e SR-BI (GhanbariNiaki et al., 2007; Khabazian et al., 2009; Rocco 2010; Rocco et al., 2011). No
intestino delgado, além do aumento de mRNA de Abca1 descreveu-se maior
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expressão de Abcg8, marcador envolvido no controle da absorção de esteróis
neste tecido, e Abcg4, um homólogo de ABCG-1 que pode refletir função similar
no transporte de colesterol in vivo (Khabazian et al., 2009; Matsuo 2010;
Ghanbari-Niaki et al., 2012 e 2013). No músculo de camundongos selvagens foi
observado maior expressão de LXRα (Nr1h3) e de Ppara, um dos membros da
família dos receptores de proliferadores de peroxissomos, envolvido na oxidação
lipídica no tecido muscular (Koves et al., 2013; Bedu et al., 2007). Sasaki e et al.
(2014) demonstraram que o treinamento em esteira aumentou, no gastrocnêmio
de camundongos selvagens, o mRNA de Pparg1 e seu coativador Pgc1α. Este
estudo descreveu também que a ativação do Pparg1 induziu a ativação do
mRNA da lipoproteína lipase (Lpl), que hidrolisa triglicérides dos quilomícron e
VLDL para produzir ácidos graxos a serem utilizados como fonte de energia pelo
músculo.
O exercício de baixa intensidade levou ao aumento do mRNA de ABCA1,
ABCG1, NR1H3, PPARa, PPARg, PPARGC1A (PGC-1α) e CD36 em leucócitos
(Butcher et al., 2008; Yakeu et al., 2010). Em contrapartida, o exercício reduziu
nessas células, a expressão dos marcadores inflamatórios TNFα, IL-6 e proteína
quimoatraente de monócitos, MCP-1 (Yakeu et al., 2010).
Em monócitos foram observados efeitos semelhantes mediados pelo
exercício, onde houve elevação de ABCA1, LXR, PPARg e CD36 (Thomas et al.,
2012). Em linfócitos observou-se aumento do mRNA de ABCA1 mediado por
uma sessão aguda de treinamento resistido (Ghanbari-Niaki et al., 2011).
Embora células de sangue periférico sejam muito utilizadas em estudos
que avaliam a modulação do metabolismo lipídico (Aggarwal et al., 2006), por
sua fácil obtenção, é ainda controversa sua representatividade em termos de
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transporte reverso de colesterol. Isto porque estas células não lidam com
grandes quantidades de colesterol e, portanto, podem não representar o que
acontece no microambiente arterial, onde a expressão dos receptores de HDL é
fundamental para prevenir o acúmulo intracelular de esteróis.
Macrófagos isolados do peritônio de roedores parecem se relacionar
melhor com a fisiologia dos macrófagos encontrados na lesão arterial em
situações patológicas, tais como as observadas quando essas células são
enriquecidas com colesterol (Li et al., 2010). Entretanto, não é conhecido o efeito
do exercício aeróbio sobre a expressão de proteínas envolvidas no fluxo de
lípides ao longo do transporte reverso. Tampouco se esse modelo reflete o efeito
do treinamento físico na parede arterial.
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2. OBJETIVOS

Avaliar o efeito do treinamento físico aeróbio sobre: 1) a expressão de
genes envolvidos no fluxo de lípides, modulação da resposta inflamatória,
vasodilatadora e antioxidante Pparg (PPARγ), Nr1h3 (LXRα), Nr1h2 (LXRβ),
Abca1 (ABCA-1), Abcg1 (ABCG-1), Scarb1 (SR-BI), Cd36 (CD-36), Olr1 (LOX1), Ccl2 (MCP-1), Tnf (TNFα), Il6 (IL-6), Il10 (IL10), Nos3 (eNOS) e Cat
(Catalase) na parede arterial e em macrófagos peritoneais; 2) o efluxo de
colesterol de macrófagos peritoneais para HDL e apo A-I e 3) a captação de LDL
modificada por macrófagos peritoneais, em camundongos selvagens e
transgênicos para CETP humana.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Animais
O protocolo para utilização de animais foi realizado de acordo com a
Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL), e todos os
procedimentos experimentais deste projeto foram aprovados pela Comissão de
Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP) [CAPPesq # 441/11].
Duas linhagens de animais foram utilizadas para os procedimentos
experimentais deste estudo: camundongos C57BL/6J selvagens e transgênicos
para CETP humana (CETP-tg). Os camundongos selvagens foram adquiridos no
Centro de Bioterismo da FMUSP. As matrizes de camundongos transgênicos
homozigotos para CETP humana (CETP-tg; linhagem 5203), procedentes da
Divisão de Medicina Molecular da Universidade de Columbia (Nova York, EUA),
foram gentilmente fornecidas pela Profa. Dra. Helena C. F. Oliveira, do
Departamento de Fisiologia e Biofísica, Instituto de Biologia, Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Campinas, São
Paulo), com o consentimento do Prof. Dr. Alan Tall.
Os animais foram mantidos em biotério convencional da Disciplina de
Fisiopatologia Renal da FMUSP, com ciclo de 12h claro/ 12h escuro, temperatura
de 22 ± 2o C, recebendo água e dieta padrão ad libitum.
Camundongos machos de ambas linhagens, com 3 meses de idade,
foram aleatoriamente divididos em grupos treinado e sedentário, após
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determinação do peso corporal, pressão arterial e das concentrações
plasmáticas de colesterol total (CT), triglicérides (TG), HDL colesterol (HDL-C) e
glicose.

3.2 Treinamento físico
Na semana anterior aos protocolos de treinamento os camundongos dos
grupos sedentário e treinado participaram de um programa de adaptação à
esteira. Os animais foram colocados em esteira própria para camundongos
(WEG, São Carlos, SP, Brasil), por 10 min onde a velocidade inicial foi 8 m/min
(metros por minutos) com aumento progressivo até alcançar 15 m/min. Animais
de ambos os grupos que não se adaptaram a esse processo foram excluídos do
protocolo de treinamento.
O treinamento em esteira teve duração de 30 min por dia, 5 vezes por
semana ao longo de 6 semanas, sendo que a primeira foi destinada à adaptação
ao exercício físico aeróbio. As sessões foram realizadas sempre ao final da
tarde. Cada dia de treinamento consistiu em aquecimento, desenvolvimento e
recuperação. Na primeira semana os animais atingiram a velocidade de 12
m/min durante o desenvolvimento. A partir da segunda semana, a velocidade de
desenvolvimento foi 15 m/min.
A intensidade do treinamento foi determinada pela sua eficiência em
reduzir o desenvolvimento e progressão da aterosclerose (Ramanchandran et
al., 2005), e melhorar o transporte reverso de colesterol (Rocco et al., 2011).
As coletas de sangue para análises bioquímicas foram realizadas no
período final do protocolo de treinamento. Macrófagos e arco aórtico foram

22

coletados dos animais em duas situações, imediatamente após a última sessão
de treinamento físico ou 48h após a última sessão de exercício.

Camundongos Selvagens ou CETP-tg
3 meses de idade
Dieta padrão e água ad libitum
Análises basais: peso, CT, TG, HDL-C, glicose, atividade CETP

Sedentários

Treinados
15 m / min
30 min / dia
5 x sem.
6 semanas

Análises finais: peso, CT, TG, HDL-C, glicose, atividade CETP

Figura 3 - Organograma do protocolo experimental.

3.3 Dosagens bioquímicas
Foram coletados 200 µL de sangue da veia caudal de cada animal, em
tubos de 2 mL heparinizados, no início e final do período de estudo. Para isso, o
corpo dos animais foi envolvido em toalha com dimensão apropriada,
excetuando-se a cauda, objetivando-se um procedimento adequado de
imobilização e coleta (Conybeare et al., 1988) que foi sempre realizada após 12h
de privação alimentar. A determinação de CT, TG e HDL-C no plasma foi
realizada por meio de kits enzimáticos colorimétricos (Labtest do Brasil). A
glicose foi avaliada por glicosímetro Accu Check Performa (Roche do Brasil).
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3.4 Mensuração da pressão arterial sistólica caudal - PAc
A mensuração da pressão sistólica caud.al é baseada no princípio da
detecção da distensão do vaso arterial causada pelo impulso de sangue que flui
através da cauda. Um sensor piezoelétrico altamente sensível detecta a
distensão causada pelos pulsos e fornece um sinal que representa a relação da
alteração (dP/dt) do pulso que foi análogo à velocidade do pulso. O cuff de
oclusão e o sensor de pulso foram colocados suavemente sobre a cauda. Foram
consideradas apenas as medidas obtidas na ausência de movimentação do
animal. O aparelho utilizado é da marca Kent Scientific Corporation, EUA,
modelo RTBP 2045. A medida de PAc foi obtida por meio da média de seis
aferições consecutivas, durante dois dias consecutivos.

3.5 Obtenção de lipoproteínas do plasma humano
As lipoproteínas VLDL, LDL e HDL foram separadas para utilização em
ensaios de efluxo de colesterol, captação de colesterol e atividade CETP
descritos a seguir. Sangue de doadores voluntários normolipidêmicos foi
coletado, após jejum de 12 h, em tubos contendo EDTA (1mg/mL) e,
imediatamente, centrifugado a 4oC, 3000 rpm para separação do plasma. Todos
os voluntários foram informados quanto ao risco mínimo do procedimento e
assinaram termo de consentimento informado. Os seguintes conservantes foram
adicionados ao plasma: aprotinina (10L/mL), benzamidina 2 mM (5 L/mL),
gentamicina

0,5%:

cloranfenicol

fenilmetilsulfonila (0,5 L/mL).

0,25%

(20

L/mL)

e

fluoreto

de
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As lipoproteínas foram isoladas do plasma por ultracentrifugação
sequencial utilizando-se rotor 50 Ti, ultracentrífuga Beckman modelo L-8
(Beckman Instruments, Palo Alto, CA, EUA), de acordo com sua densidade (d),
VLDL + LDL, d < 1,063 g / mL; HDL, d = 1,063 - 1,21 g / mL (Havel et al.,1955).
A densidade do plasma foi ajustada para as respectivas frações das
lipoproteínas com brometo de potássio (KBr) sólido e ultracentrifugado a 100.000
g a 4oC: VLDL + LDL (20 h) e HDL (40 h). As lipoproteínas isoladas foram
posteriormente, dialisadas contra tampão fosfato (NaCl 0,9%, Na 2HPO4 0,3%,
NaH2PO4 0,2%, NaOH 0,38% e EDTA 0,01%), pH 7,4, por 24 h, e
posteriormente foi determinado seu conteúdo em CT e TG. A concentração de
proteína foi determinada pelo método de Lowry et al. (1951).

3.6 Marcação da HDL com [14C]-colesteril oleato
Após a separação das lipoproteínas, a fração de HDL foi marcada com
colesterol esterificado [4-14C]-colesteril oleato ([14C]-CE) (PerkinElmer, Boston,
MA, EUA) segundo o método de Gavish e et al. (1987). Após verificar a pureza
do

isótopo

por

cromatografia

de

camada

fina

(TLC

–

Thin-Layer

Chromatrography), o isótopo [14C]-CE dissolvido em tolueno foi seco sob fluxo
de nitrogênio, rediluído em 100 L de etanol, e adicionado gota a gota ao
infranadante do plasma de d  1,063 g / mL, sob agitação lenta. A mistura foi
incubada em banho-maria com agitação a 37oC por 24 h. Após o período de
incubação, a densidade da mistura foi ajustada com KBr sólido (1,21 g / mL) e
ultracentrifugada a 100.000 g e a 4oC. As HDL marcadas foram dialisadas
exaustivamente contra tampão fosfato contendo EDTA (0,01%, pH 7,4), filtradas
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com filtros Millipore estéreis de 0,22 m, e determinada sua composição em CT,
TG e proteína. Subsequentemente, foram utilizadas em ensaio de atividade da
CETP.

3.7 Determinação da atividade da proteína de colesterol
esterificado (CETP)
A atividade da enzima CETP foi mensurada ao início e final do protocolo
experimental nos animais CETP-tg. A atividade foi verificada com propósito de
assegurar que a prole utilizada como amostra nos experimentos expressava o
fenótipo CETP. Para tanto, foi utilizado método isotópico, baseado na
transferência de 14C-colesterol esterificado ([14C]-CE) de lipoproteínas doadoras
(HDL2 + HDL3) para lipoproteínas aceptoras de colesterol (LDL + VLDL), ambas
de fonte exógena (plasma humano), na presença do plasma dos animais como
fonte de CETP.
Lipoproteínas foram diluídas em tampão Tris (pH 7,4) a fim de atingirem
concentrações finais de CT de 200 mg / dL em VLDL + LDL e de 40 mg / dL em
14C-HDL.

Em seguida, incubadas utilizando 200 L de VLDL + LDL, 50 L de

14C-HDL

e 40 µL de tampão Tris na presença de 10 L do plasma dos animais

como fonte de CETP. As incubações foram realizadas a 37oC por 2 h. Após esse
período, as lipoproteínas que contêm apo B (VLDL e LDL) foram precipitadas
com 30 L de solução de sulfato de dextrana-MgCl2 (1:1), centrifugadas a 1.000
g por 30 min e sobrenadante (200L) coletado para a contagem da
radioatividade. A porcentagem de transferência de [14C]-CE das frações de HDL
para as LP que contêm apoB foi calculada a partir da fórmula:
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% transferência de [14C]-CE = [1 – (contagem da radioatividade a
37°C/ contagem da radioatividade do branco)] x 100.

3.8 Acetilação de LDL
As LDL foram acetiladas segundo protocolo descrito por BASU et al.
(1976). Foram utilizados 16 mg de proteínas de LDL, aos quais foram
adicionados 1 mL de solução saturada de acetato de sódio e 1 mL de NaCl 0,15
M, sob agitação constante e banho de gelo. Foram então adicionados 24 µL de
anidrido acético em pequenas quantidades durante 1 h, seguido de 30 min de
agitação em banho de gelo. A seguir, a LDL acetilada foi dialisada contra PBS e
esterilizada em filtro 0,22 m. A concentração final de proteína da amostra foi
determinada pelo método de Lowry et al. (1951).

3.9 Obtenção de macrófagos de peritônio e arcos aórticos
Após eutanásia em câmara de CO2, macrófagos de peritônio de animais
selvagens e CETP-tg foram isolados da cavidade peritoneal através de injeção
de PBS. As células foram centrifugadas, avaliadas quanto a sua viabilidade
celular e incubadas em placas de cultura celular. Após remoção das células do
peritônio, os camundongos foram submetidos a uma toracolaparotomia crâniocaudal, objetivando-se a extração do coração e artéria aorta. Com auxílio de um
estereoscópio, o coração e artéria aorta foram dissecados e transcardialmente
perfundidos com solução gelada de cloreto de sódio 0,9%. As amostram foram
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imediatamente congeladas em nitrogênio líquido, onde permaneceram
armazenadas até realização dos ensaios de RT-PCR.

3.10 Determinação do efluxo de

14

C-colesterol em

macrófagos, mediado por HDL2 e apo A-I
Para obtenção de macrófagos intraperitoneais, após eutanásia em
câmara de CO2, animais sedentários e treinados receberam de injeção de PBS
contendo antibióticos na cavidade peritoneal. Estas células foram isoladas e
levadas à centrifugação (4°C – 1000 rpm), o botão celular foi ressupendido em
meio 500 µL de RPMI (Gibco, Grand Island, Nova Iorque, EUA) contendo 10%
de soro fetal bovino (SFB) (Cultilab, Campinas, Brasil), 100 g/mL de
estreptomicina (Gibco, Grand Island, Nova Iorque, EUA), 100 U/mL de penicilina
(Gibco, Grand Island, Nova Iorque, EUA) e 2 mM glutamina (Gibco, Grand Island,
Nova Iorque, EUA). As células foram contadas, avaliadas quanto a sua
viabilidade e incubadas em placas de cultura com 96 cavidades (0,25 x 106
células por cavidade) em estufa com atmosfera de CO2 5%, a 37°C por 24 h. Em
seguida, as células foram acrescidas com 50 g de LDL acetilada/mL e 0,3 Ci
de 14C-colesterol/mL, durante 30 h. Após cuidadosa lavagem com tampão fosfato
(PBS - NaCl 150 mmol/L, Na2HPO4 20 mmol/L, NaH2PO4 14 mmol/L, NaOH
1mmol/L - pH 7,4) com FAFA, as células foram tratadas, por 18 h, com meio
DMEM (Gibco, Grand Island, Nova Iorque, EUA). Após lavagem com PBS/FAFA,
as células foram mantidas por 12 h apenas com DMEM/FAFA ou com
DMEM/FAFA acrescido de 0,5 mM de 8-Br AMPc (8-Bromoadenosine 3´, 5´cyclic monophosphate; Sigma) ou T0901317 (Sigma) para indução da
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transcrição gênica de ABCA-1.

A seguir, após lavagem, as células foram

incubadas por 8 h e 24 h com apo A-I (30 µg/mL; Sigma) ou HDL2 (50 µg/mL)
por mL de DMEM (Gibco, Grand Island, Nova Iorque, EUA) para determinação
do efluxo de colesterol.
A quantidade de radioatividade presente no meio, ao final do período de
incubação, indica o efluxo basal de colesterol mediado pela apo A-I e HDL2. O
meio de cultura foi transferido para frascos de cintilação, seguindo-se a adição
de solução contadora. As cavidades das placas foram lavadas com solução
fisiológica gelada. Os lípides celulares foram extraídos com solução de
hexana:isopropanol (3:2) e posteriormente transferidos para frascos de
cintilação. Após a evaporação do solvente foi adicionada a solução contadora
para a determinação da radioatividade. Os valores obtidos em incubações na
presença de apo A-I e HDL2 foram subtraídos daqueles obtidos apenas com
meio de equilíbrio, de maneira a refletir o efluxo específico, mediado por apo AI ou HDL2. A porcentagem de efluxo foi calculada como:
14

C-colesterol no meio

14

C-colesterol no meio +

14

C-colesterol na célula

X 100

3.11 Determinação da captação de LDL acetilada por
macrófagos
Camundongos sedentários e treinados das duas linhagens foram
sacrificados em câmara de CO2 após 48 horas do último dia de treinamento.
Macrófagos foram isolados desses animais por meio de injeção intraperitoneal
de PBS com antibióticos. Após contagem e avaliação da sua viabilidade celular,
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os macrófagos foram incubados em placas de cultura celular de 96 poços (0,15
x 106 células por cavidade) e mantidos em estufa de CO2 5% a 37º por 24h. Em
seguida foram incubados com 50 µg de LDL acetilada/mL marcada com 3Hcolesteril-oleoil-eter (3H-COE), de acordo com método estabelecido por Terpstra
et al. (1989), ao longo de 6h. Ao final deste período, as células foram incubadas
com NaOH 0,2 N por 3 horas em agitação.

O conteúdo sobrenadante foi

separado para contagem de radioatividade e dosagem de proteína. A captação
de LDL (microgramas) é expressa por mg de proteína celular, levando-se em
conta a atividade específica da LDL radiomarcada.

3.12 Análise da expressão gênica relativa por reação de
polimerase em cadeia (PCR)
3.12.1 Preparação dos tecidos e extração de RNA
Macrófagos de peritônio de camundongo foram centrifugados a 4°C (1000
rpm). Após formação do botão celular foram ressuspendidos em 1 mL de Tryzol
(Invitrogen-Life Technologies, Carlsbad, EUA). A presença das bandas
correspondentes aos RNA ribossomais 18 e 28s foi avaliada por eletroforese em
gel de agarose 1 % corado com brometo de etídio 3,0 g/mL, seguindo-se
visualização em transiluminador (203 nm). As aortas foram armazenadas em
tubos de congelamento em galão de nitrogênio líquido. As amostras foram
maceradas e ressuspendidas em 1 mL de Trizol. A presença das bandas
correspondentes aos RNA ribossomais 18 e 28s foi realizada por 2100
Bioalanyzer (Agilent Thecnologies, EUA). Para a extração de RNA, foi utilizado
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o kit RNA Isolation Qiagen RNeasy Mini Colums (Qiagen GmbH, Hilden,
Alemanha).
3.12.2 Quantificação do conteúdo do mRNA
A quantificação do conteúdo de mRNA de Abca1, Abcg1, Scarb1, Nr1h3,
Nr1h2, Pparg, Il10, Il6, Tnf, Ccl2, Cd36, Olr1, Cat e Enos foi realizada por
transcrição reversa seguida de reação de polimerase em cadeia em tempo real
quantitativo (qRT-PCR), utilizando o sistema de amplificação TaqMan Two Step
RT-PCR (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). A primeira etapa do RTPCR consiste na transcrição reversa, ou seja, síntese de cDNA a partir de
aproximadamente 100 ng do RNA extraído dos macrófagos de peritônio e artéria
aorta dos animais treinados e sedentários mantido em Trizol. Para este
procedimento foi utilizado o kit High Capacity RNA-to-cDNA (Applied
Biosystems). A reação foi realizada em termociclador PTC-100 (MJ Research
Inc, Watertown, Massachusetts, EUA), de acordo com o protocolo do fornecedor
(60 min a 37oC, 5 min a 95oC, seguido de incubação 4oC). O cDNA obtido foi
armazenado a -20 oC até a realização do PCR. A segunda etapa consiste na
análise de expressão gênica por amplificação do cDNA em tempo real. Foram
utilizadas sondas marcadas com FAM (6-carboxy-fluorescein) adquiridas no
formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems). A escolha do
normalizador para a reação com macrófagos foi baseada em estudos anteriores
de nosso laboratório, que demonstraram que a β-actina (Atcb) é um controle
endógeno adequado para esse tipo celular. Para a escolha de um normalizador
adequado para os ensaios em aorta, realizamos ensaios com quatro genes
endógenos descritos na literatura, e selecionamos o mais estável, Gapdh. Na
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seleção

das

sondas,

a

amplificação

das

junções

exônicas

foram

cuidadosamente selecionadas a fim de reduzir o impacto de contaminação por
DNA genômico. Utilizou-se solução denominada Gene Expression Master Mix
(Applied Biosystems) para a reação de PCR em tempo real realizada no aparelho
StepOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems). Os dados foram
analisados utilizando-se o programa StepOne Software 2.0 (Applied Biosystems)
que gera curvas logaritímicas dos sinais de amplificação. O programa fornece o
parâmetro ciclo em que o sinal de fluorescência é significativo, denominado ciclo
t threshold (Ct) (Bustin e Mueller, 2005; Kubista et al., 2006). Para cada amostra
de cDNA, o Ct de cada gene é registrado e comparado com o controle endógeno
escolhido. Os valores de expressão gênica foram calculados pela fórmula 2-ΔΔCt,
no qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno, considerando-se a
eficiência do ensaio (90 a 110%) (Livak e Schmitgen, 2001).

3.13 Análise estatística
As comparações entre os grupos treinado e sedentário foram realizadas
pelo teste t de Student não pareado. Análises realizadas no programa GraphPad
Prisma Versão 4.0, considerando-se como significantes todas as situações nas
quais o nível descritivo de significância for inferior a 5% (p < 0,05).
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4. RESULTADOS

4.1 Animais selvagens
O peso corporal e concentrações plasmáticas de colesterol total (CT),
triglicérides (TG), HDL-C e glicose foram semelhantes entre os grupos de
animais selvagens sedentário e treinado, nos períodos basal e final (Tabela1).
Tabela 1 - Peso, concentrações plasmáticas de lípides e
glicose dos animais selvagens sedentários e treinados nos períodos
basal e final.
Sedentário

Treinado

(n = 69)

(n = 66)

Período

Peso (g)

CT (mg/dL)

TG (mg/dL)

HDL (mg/dL)

P

Basal

26,3

±

3,4

26,1

±

3,4

0,736

Final

27,7

±

4,5

27,4

±

3,6

0,645

Basal

107

±

20

110

±

14

0,442

Final

109

±

20

104

±

19

0,298

Basal

70

±

21

74

±

19

0,428

Final

58

±

13

58

±

16

0,897

Basal

83

±

4

81

±

5

0,447

Final

83

±

11

69

±

5

0,093

Basal

95

±

19

93

±

20

0,222

Final

106

±

23

104

±

25

0,707

Glicose (mg/dL)

O plasma foi separado de sangue coletado da veia caudal em tubos
heparinizados. As dosagens bioquímicas foram realizadas por kits
enzimáticos (Roche do Brasil e Labtest do Brasil), utilizando-se o plasma
de cada animal, excetuando-se as dosagens de HDL-C que foram
realizadas com o pool de plasma dos animais. As comparações entre os
grupos foram realizadas por Teste t de Student não pareado (média+DP).
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A pressão arterial os animais selvagens sedentários e treinados foi similar
no período que antecedeu o procolo de treinamento. Após intervenção,
observou-se, apenas no grupo que realizou treinamento, a redução da pressão
arterial caudal (Figura 4).

p = 0,0049

80
(mmHg)

Pressão arterial

100

60

40
20
0

Pré

Pós

Pré

Pós

Treinado

Sedentário

Figura 4 - Pressão arterial de animais selvagens sedentários e
treinados. A pressão arterial foi aferida nos animais sedentários e
treinados antes e depois do protocolo de treinamento. A análise estatística
foi realizada por Test t de Student pareado (média ± DP).

Avaliou-se, em macrófagos isolados da cavidade peritoneal, a expressão
de mRNA (qRT-PCR) de genes envolvidos no efluxo de colesterol celular e
modulação da resposta inflamatória, vasodilatadora e antioxidante. Todos os
genes foram avaliados utilizando-se a β-actina (Actb) como gene controle
endógeno.

As

análises

foram

realizadas

com

macrófagos

colhidos

imediatamente após a última sessão de treinamento (tempo 0 h), ou após 48 h
a última sessão de treinamento.
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Observou-se que o mRNA de Cd36 (Figura 5A) e Olr1 (Figura 5B),
envolvidos na captação de LDL modificas, foi reduzido pelo treinamento físico no
tempo 0 h. Entretanto, no tempo 48 h, a expressão destes genes foi semelhante
entre os grupos sedentário e treinado.
O mRNA de

Scarb1, receptor de HDL no fígado e órgãos

esteroidogênicos, mas também receptor de LDL modificada em macrófagos, foi
similar entre macrófagos isolados de animais sedentários e treinados no tempo
0 h. Não obstante, apresentou maior expressão nas células isoladas após 48 h
nos animais submetidos a treinamento físico em comparação aos sedentários
(Figura 5C).
O exercício físico reduziu o mRNA de genes que transcrevem os
receptores de HDL, Abca1 e Abcg1 (Figura 6A e B) no tempo 0 h, e de genes
envolvidos no controle da transcrição desses receptores, como Pparg, Nr1h3,
Nr1h2 (Figura 7A, B e C). Em todos esses casos, não se observou diferença
nos macrófagos isolados após 48 h de exercício físico (Figuras 6 e 7).
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Figura 5 - Expressão de mRNA de Cd36, Olr1 e Scarb1 em
macrófagos peritoneais de animais selvagens por RT-PCR em tempo
real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de macrófagos.
Para a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no
formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems)
identificadas pelo código Mm01135198_m1 (Cd36), Mm00454586_m1
(Olr1) e Mm00450234_m1 (Scarb1). O gene da -actina (Actb –
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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no
qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student
(média ± EP). A) Cd36 - 0h p < 0,05, 48h p = 0,5312. B) Olr1 - 0h p < 0,05,
48h p = 0,4091. C) Scarb1 - 0h p = 0,2780, 48h p < 0,05.
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Figura 6 - Expressão de mRNA de Abca1 e Abcg1 em
macrófagos peritoneais dos animais selvagens por RT-PCR em
tempo real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de
macrófagos. Para a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas
adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied
Biosystems) identificadas pelo código Mm00442646_m1 (Abca1) e
Mm00437390_m1 (Abcg1). O gene da -actina (Actb - 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 pela fórmula 2 -ΔΔCt, no qual ∆Ct =
Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ± EP).
A) Abca1 - 0h p < 0,05, 48h p = 0,7980. B) Abcg1 - 0h p < 0,05, 48h p =
0,2496.
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Figura 7 - Expressão de mRNA de Pparg, Nr1h3 e Nr1h2 em
macrófagos peritoneais dos animais selvagens por RT-PCR em
tempo real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de
macrófagos. Para a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas
adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied
Biosystems) identificadas pelo código Mm01184322_m1 (Pparg),
Mm01329744_g1 (Nr1h3) e Mm00437265_g1 (Nr1h2). O gene da actina (Actb - 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
pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno.
Teste t de Student (média ± EP). A) Pparg – 0 h p < 0,05, 48 h p = 0,5312.
B) Nr1h3 – 0 h p < 0,05, 48 h p = 0,4091. C) Nr1h2 – 0 h p < 0,05, 48 h p
= 0,1089.

A expressão da quimiocina Ccl2 foi semelhante em macrófagos isolados
em ambos os grupos, nos tempos 0 h e 48 h (Figura 8A). Em comparação aos
animais selvagens sedentários, os treinados apresentaram redução do mRNA
de Tnf nos macrófagos colhidos imediatamente após última sessão de
treinamento (tempo 0h) e esse efeito foi abolido em 48 h (Figura 8 B). O mRNA
de Il6, embora tenha apresentado uma tendência a redução no grupo treinado
em 0 h, não foi diferente entre os grupos tanto em 0 h como em 48 h (Figura 8
C). A expressão de Il10, interleucina reconhecida pelo seu papel antiinflamatório, foi aumentada pelo exercício em macrófagos em ambos os tempos
(0 h e 48 h) (Figura 8D).
O mRNA de Cat, enzima antioxidante, teve expressão semelhante nos
grupos sedentário e treinado, em ambos os tempos (Figura 8E).
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Figura 8 - Expressão de mRNA de Ccl2, Tnf, Il6, Il10 e Cat em
macrófagos peritoneais dos animais selvagens por RT-PCR em
tempo real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de
macrófagos. Para a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas
adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied
Biosystems) identificadas pelo código Mm00441242_m1 (Ccl2),
Mm00450234_m1 (Tnf), Mm00450234_m1 (Il6), Mm00450234_m1 (Il10)
e Mm00443258_m1 (Cat). O gene da -actina (Actb - 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct =
Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ± EP).
A) Ccl2 - 0h p = 0,6597, 48h p = 0,6842. B) Tnf - 0h p < 0,05, 48h p =
0,3951. C) Il6 - 0h p = 0,0658, 48h p = 0,4946. D) Il10 - 0h p < 0,05, 48h
p < 0,05. E) Cat - 0h p = 0,0793, 48h p = 0,5987.
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Avaliou-se na aorta de animais selvagens, a expressão de mRNA dos
mesmos genes avaliados em macrófagos peritoneais, além do mRNA de Nos3
Neste caso, todos os genes foram avaliados utilizando-se o gene Gapdh como
controle endógeno. O tempo de coleta deste tecido foi o mesmo realizado no
isolamento de macrófagos (0 h e 48 h).
A expressão de Cd36 e Olr1 foi aumentada pelo treinamento físico nas
aortas isoladas imediatamente após a última sessão de exercício (Figura 9A e
B). A expressão de Olr1 permaneceu elevada no grupo treinado nas artérias
isoladas após 48 h, enquanto a do mRNA de Cd36 nesse período foi semelhante
entre sedentários e treinados. A expressão de SR-BI foi semelhante nos animais
sedentários e treinados no tempo 0 h (Figura 9C). O mesmo foi observado no
mRNA de Abca1 e Abcg1 no tempo 0 h. Em 48 h, somente a expressão de Abcg1
foi maior no grupo que realizou treinamento (Figura 10A e B).
O mRNA de Pparg e Nr1h3 na aorta de animais treinados foi maior que
nos animais sedentários no tempo 0 h (Figura 11A e B). Em 48 h, o mRNA de
Pparg dos grupos sedentário e treinado foi semelhante. A expressão de Nr1h3
foi reduzida pelo treinamento em 48 h. Não foi observada diferença na expressão
de Nr1h2 entre os grupos nos tempos 0 h e 48 h (Figura 11C).
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Figura 9 - Expressão de mRNA de Cd36, Olr1 e Scarb1 no arco
aórtico dos animais selvagens por qRT-PCR em tempo real. O cDNA
foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído da aorta. Para a amplificação
do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato TaqMan Gene
Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm01135198_m1 (Cd36), Mm00454586_m1 (Olr1) e Mm00450234_m1
(Scarb1). O gene da Gapdh (Mm99999915_g1) 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do
controle endógeno. Teste t de Student (média ± EP). A) Cd36 - 0h p <
0,05, 48h p = 0,2801. B) Olr1 - 0h p < 0,05, 48h p < 0,05. C) Scarb1 - 0h
p = 0,4196, 48h p = 0,3889.
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Figura 10 - Expressão de mRNA de Abca1 e Abcg1 no arco
aórtico dos animais selvagens por qRT-PCR em tempo real. O cDNA
foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído da aorta. Para a amplificação
do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato TaqMan Gene
Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm00442646_m1 (Abca1) e Mm00437390_m1 (Abcg1). O gene da
Gapdh (Mm99999915_g1) 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 pela
fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno.
Teste t de Student (média ± EP). A) Abca1 - 0h p = 0,2291, 48h p = 0,9951.
B) Abcg1 - 0h p = 0,8324, 48h p < 0,05.
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Figura 11 - Expressão de mRNA de Pparg, Nr1h3 e Nr1h2 no
arco aórtico dos animais selvagens por qRT-PCR em tempo real. O
cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído da aorta. Para a
amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato
TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo
código Mm01184322_m1 (Pparg), Mm01329744_g1 (Nr1h3) e
Mm00437265_g1 (Nr1h2). O gene Gapdh (Mm99999915_g1) 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct
= Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ±
EP). A) Pparg - 0h p < 0,05, 48h p = 0,6935. B) Nr1h3 - 0h p < 0,05, 48h
p < 0,05. C) Nr1h2 - 0h p = 0,7786, 48h p = 0,1988.

O mRNA de Ccl2 foi semelhante nos dois grupos no tempo 0 h, entretanto
foi maior no grupo treinado em 48 h (Figura 12A). A expressão dos genes de
Tnf e Il6 não foi modificada pelo exercício nos dois tempos (Figura 12B e C).
A expressão de Il10 foi acentuadamente reduzida pelo treinamento físico,
nos tempos 0 h e 48 h (Figura 12D).
O mRNA da Cat, foi maior no grupo treinado no tempo 0 h e similar nos
grupos sedentário e treinado em 48 h (Figura 12E). A expressão da enzima
vasodilatadora Nos3 foi semelhante nos dois grupos no tempo 0 h e 48 h (Figura
12F).
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Figura 12 - Expressão de mRNA de Ccl2, Tnf, Il6, Il10, Cat e
Nos3 no arco aórtico dos animais selvagens por qRT-PCR em tempo
real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído da aorta. Para
a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato
TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo
código
Mm01135198_m1
(Ccl2),
Mm00443258_m1
(Tnf),
Mm00446190_m1 (Il6), Mm00439614_m1 (Il10), Mm01340247_m1 (Cat)
e Mm00435217_m1 (Nos3). O gene Gapdh (Mm99999915_g1) 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct =
Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ± EP).
A) Ccl2 0h p = 0,1238, 48h p < 0,05. B) Tnf - 0h p = 0,1336, 48h p = 0,2868.
C) Il6 - 0h p = 1,000, 48h p = 0,8631. D) Il10 0h p < 0,05, 48h p < 0,05. E)
Cat - 0h p < 0,05, 48h p = 0,6066. F) Nos3 0h p < 0,5319, 48h p = 0,7124.
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Tabela 2 - Efeito do exercício sobre a expressão de receptores
de fluxo de lípides, resposta inflamatória, antioxidante e
vasodilatadora animais selvagens.
Animais Selvagens
Efeito do exercício físico sobre a expressão de mRNA em
macrófagos
0h
P
48h
P
Pparg
↓
0,1061
Pparg
0,5312
↓
Nr1h3
0,0088
Nr1h3
0,4091
Nr1h2
↓
0,0092
Nr1h2
0,1089
Abca1
↓
0,0006
Abca1
0,7980
↓
Abcg1
0,0380
Abcg1
0,2496
Scarb1
0,2780
Scarb1
↑
0,0407
Cd36
↓
0,0072
Cd36
0,5835
↓
Olr1
0,0464
Olr1
0,7792
Ccl2
0,6597
Ccl2
0,6842
Tnf
↓
0,0218
Tnf
0,3951
Il6
0,0658
Il6
0,4946
Il10
↓
0,0163
Il10
↑
0,0052
Cat
0,0793
Cat
0,5987
Efeito do exercício físico sobre a expressão de mRNA na Aorta
0h
P
48h
P
Pparg
↑
0,0016
Pparg
0,6936
↑
↓
Nr1h3
0,0187
Nr1h3
< 0,0001
Nr1h2
0,7786
Nr1h2
0,1988
Abca1
0,2291
Abca1
0,9951
↑
Abcg1
0,8324
Abcg1
0,0124
Scarb1
0,4196
Scarb1
0,3889
Cd36
↑
0,0070
Cd36
0,2801
↑
↑
Olr1
0,0130
Olr1
0,0092
Ccl2
0,1238
Ccl2
↑
0,0024
Tnf
0,1336
Tnf
0,2868
Il6
1,0000
Il6
0,8631
Il10
↓
0,0108
Il10
↓
< 0,0001
Cat
↑
0,0211
Cat
0,6066
Nos3
0,5319
Nos3
0,7124
Análise estatística por Test t de Student (média ±EP).
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Macrófagos peritoneais, isolados dos animais sedentários e treinados 48
h após último treino, foram utilizados para investigar a remoção de 14C-colesterol
mediada por apoA-I e subfrações de HDL. Esses ensaios permitem inferir a
funcionalidade dos receptores ABCA-1 e ABCG-1, respectivamente, frente ao
exercício físico aeróbio regular. Não houve diferença na remoção de

14C-

colesterol mediada por apo A-I, em 8 h e 24 h (Figura 13).
De modo semelhante, também não houve diferença no efluxo de

14C-

colesterol mediado por HDL2 (8 h e 24 h) quando comparam-se macrófagos

% Efluxo de 14C-colesterol
mediado por apo A-I

isolados de animais sedentários e treinados (Figura 14).

8

6
4

2
0
8h

24h

Sedentário (n = 7)
Treinado (n = 7)

Figura 13 - Efluxo de 14C-colesterol, mediado por apo A-I, de
macrófagos isolados do peritônio de camundongos selvagens
sedentários e treinados. Macrófagos, isolados da cavidade peritoneal de
camundongos selvagens sedentários e treinados, após 48 h da última
sessão de exercício, foram enriquecidos com LDL acetilada e 14Ccolesterol por 30 h. O efluxo de 14C-colesterol foi determinado, após 8 h e
24 h, de exposição a 30 µg de apo A-I. As comparações foram feitas pelo
test t de Student não pareado (média ± DP).

% Efluxo de 14C-colesterol
mediado por HDL2
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Figura 14 - Efluxo de 14C-colesterol, mediado por HDL2, de
macrófagos de peritônio de camundongos selvagens sedentários e
treinados. Macrófagos, isolados da cavidade peritoneal de camundongos
selvagens sedentários e treinados, após 48 h da última sessão de
exercício, foram enriquecidos com LDL acetilada e 14C-colesterol por 30
h. O efluxo de 14C-colesterol foi determinado, após 8 h e 24 h, de
exposição a 50 µg de HDL2. Análise estatística por test t de Student não
pareado (média ± DP).

Dando continuidade aos ensaios que visaram verificar o efeito do
exercício físico aeróbio sobre o fluxo de lípides em macrófagos peritoneais,
avaliou-se a captação de LDL-colesterol nestas células. Para tanto, as células
foram incubadas com 3H-COE-LDL acetilada. O 3H-COE é um análogo de
colesterol esterificado que uma vez no macrófago, não pode ser removido, pois
não sofre hidrólise e não é convertido em forma livre disponível à exportação.
Corroborando os resultados observados nos ensaios de efluxo de colesterol,
como podemos observar na Figura 15, não houve diferença na captação de 3HCOE-LDL acetilada entre os animais treinados e sedentários.

(µg de LDL / mg de proteína celular)

Captação de 3H-COE-LDL
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Figura 15 - Captação de 3H-COE-LDL acetilada por macrófagos
peritoneais de camundongos selvagens sedentários e treinados.
Macrófagos, isolados da cavidade peritoneal de camundongos selvagens
sedentários e treinados, após 48 h da última sessão de exercício, foram
incubados em placas de cultura celular de 96 poços (0,15 x 106 células
por cavidade) e mantidos em estufa de CO2 5% a 37º por 24h. Em seguida
foram incubados com 50 µg de LDL acetilada / mL marcada com 3Hcolesteril-oleoil-eter-LDL (3H-COE-LDL), por 6 h. Ao final deste período,
as células foram incubadas com NaOH 0,2 N por 3 h em agitação. O
conteúdo sobrenadante foi separado para contagem de radioatividade e
dosagem de proteína. As comparações foram feitas pelo test t de Student
não pareado (média ± DP).

4.2 Animais CETP-tg

O protocolo de treinamento físico não interferiu no peso, concentração de
lípides e glicose plasmáticos e atividade CETP dos animais CETP-tg. Também
não se observou diferença na atividade de CETP, a proteína que promove a
transferência de colesterol esterificado das HDL para as lipoproteínas contendo
apoB em troca de TG (Tabela 2).
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Tabela 3 - Peso e concentrações plasmáticas de lípides e
glicose dos animais CETP-tg sedentários e treinados nos períodos
basal e final.
Sedentário

Treinado

(n = 50)

(n = 52)

Período

Peso (g)

CT (mg/dL)

TG (mg/dL)

HDL (mg/dL)

Glicose (mg/dL)
% Atividade
CETP

P

Basal

23,5

±

1,8

23,5

±

2,0

0,903

Final

25,2

±

2,1

24,7

±

2,5

0,890

Basal

81

±

18

80

±

15

0,841

Final

75

±

12

76

±

12

0,652

Basal

53

±

14

47

±

17

0,223

Final

48

±

12

48

±

13

0,923

Basal

51

±

5

53

±

7

0,525

Final

50

±

5

56

±

7

0,147

Basal

88

±

12

89

±

13

0,974

Final

107

±

12

108

±

18

0,383

Basal

31,8

±

4,1

32,3

±

8,2

0,794

Final

33,3

±

7,2

34,0

±

9,7

0,798

O plasma foi separado de sangue coletado da veia caudal em tubos
heparinizados. As dosagens bioquímicas foram realizadas por kit
enzimáticos (Roche do Brasil e Labtest do Brasil), utilizando-se o plasma
de cada animal, excetuando-se as dosagens de HDL-C que foram
realizadas com o pool de plasma dos animais. A atividade da CETP foi
determinda por teste radioisotópico, conforme descrito em material e
métodos. As comparações entre os grupos foram realizadas por Teste t
de Student não pareado (média+DP).

Não foram observadas diferenças na pressão arterial entre os
grupos sedentários e treinados tanto no período basal como no período
pós-treinamento (Figura 16).
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Figura 16 - Pressão arterial de animais CETP-tg sedentários e
treinados. A pressão arterial foi aferida nos animais sedentários e
treinados antes e depois do protocolo de treinamento. A análise estatística
foi realizada por Test t de Student pareado (média ± DP).

Avaliou-se a expressão dos genes supracitados nos macrófagos de
animais CETP-tg. O gene normalizador para as reações foi o Actb (β-actina).
Neste modelo animal, o treinamento físico promoveu respostas diferentes na
expressão gênica em relação ao modelo selvagem.
A expressão dos receptores scavenger, Cd36, Olr1 e Scarb1 foi
semelhante entre os grupos sedentários e treinados nos dois tempos (Figura
17A, B e C).
O grupo treinado apresentou maior expressão do mRNA de Abca1 no
tempo 0 h em comparação ao grupo sedentário, mas em 48 h a expressão deste
receptor foi similar nos dois grupos. Não houve diferença entre os grupos na
expressão de Abcg1 tanto no tempo 0 h como em 48 h (Figura 18A e B).
A expressão de Pparg foi maior no grupo treinado em comparação ao
sedentário no tempo 0 h. Em 48 h, o treinamento levou à redução do mRNA do
mesmo gene (Figura 19A). Nr1h3 e Nr1h2, apresentaram expressão
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semelhante nos grupos sedentário e treinados (tempo 0 h e 48 h) (Figura 19B e
C).
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(n = 7)
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- Figura 17 - Expressão de mRNA de Cd36, Olr1 e Scarb1 por RT-PCR
em macrófagos peritoneais dos animais CETP-tg por RT-PCR em tempo
real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de macrófagos. Para
a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato TaqMan
Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm01135198_m1 (Cd36), Mm00454586_m1 (Olr1) e Mm00450234_m1
(Scarb1). O gene da -actina (Actb – 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 pela fórmula 2ΔΔCt, no qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student
(média ± EP). A) Cd36 - 0h p = 0,5238, 48h p = 0,1055. B) Olr1 - 0h p = 0,5787,
48h p = 0,3715. C) Scarb1 - 0h p = 0,7692, 48h p = 0,4928.
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Figura 18 - Expressão de mRNA de Abca1 e Abcg1 em macrófagos
peritoneais dos animais CETP-tg por RT-PCR em tempo real. O cDNA foi
obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de macrófagos. Para a amplificação
do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato TaqMan Gene
Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm00442646_m1 (Abca1) e Mm00437390_m1 (Abcg1). O gene da -actina
(Actb - 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 pela fórmula 2 -ΔΔCt, no qual ∆Ct = Ct gene
alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ± EP). A) Abca1 – 0
h p < 0,05, 48 h p = 0,1515. B) Abcg1 – 0 h p = 0,9287, 48 h p = 0,7552.
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Figura 19 - Expressão de mRNA de Pparg, Nr1h3 e Nr1h2 em
macrófagos peritoneais dos animais CETP-tg por RT-PCR em tempo
real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de macrófagos.
Para a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no
formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems)
identificadas pelo código Mm01184322_m1 (Pparg), Mm01329744_g1
(Nr1h3) e Mm00437265_g1 (Nr1h2). O gene da -actina (Actb 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 pela fórmula 2 -ΔΔCt, no qual
∆Ct = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ±
EP). A) Pparg - 0h p < 0,05, 48 h p < 0,05. B) Nr1h3 - 0h p = 1776, 48 h p
= 0,7238. C) Nr1h2 - 0 h p = 0,4377, 48 h p = 0,0886.

Houve redução no mRNA da Ccl2 no grupo treinado nos dois tempos
(Figura 20A). Embora tenha sido observada tendência à redução no mRNA de
Il6 (p = 0,0524) do grupo treinado no tempo 0 h, não houve diferença entre a
expressão dos genes de Tnf e Il6 nos animais sedentários e treinados em ambos
os tempos (Figura 20B e C).
No tempo 0 h, o grupo treinando, em comparação ao sedentário,
apresentou menor expressão de Il10 e maior expressão de Cat. Em 48 h, a
expressão destes genes foi semelhante nos dois grupos (Figura 20D e E).
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Figura 20 - Expressão de mRNA de Ccl2, Tnf, Il6, Il10 e Cat em
macrófagos peritoneais dos animais CETP-tg por RT-PCR em tempo
real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído de macrófagos.
Para a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no
formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems)
identificadas pelo código Mm00441242_m1 (Ccl2), Mm00450234_m1
(Tnf),
Mm00443258_m1
(Il6),
Mm00439614_m1
(Il10)
e
Mm01340247_m1 (Cat). O gene da -actina (Actb - 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct =
Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ± EP).
A) Ccl2 - 0h p < 0,05, 48h p < 0,05. B) Tnf - 0h p = 0,5238, 48h p = 0,6748.
C) Il6 - 0h p = 0,0524, 48h p = 0,1765. D) Il10 - 0h p < 0,05, 48h p = 0,6675.
E) Cat - 0h p < 0,05, 48h p = 0,2260.
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Na aorta dos animais CETP-tg, a expressão de Cd36 foi semelhante entre
os grupos sedentário e treinado. No entanto, o exercício físico reduziu o mRNA
de Olr1 nos tempos 0 h e 48 h (Figura 21A e B). O mRNA de Scarb1 foi mais
expresso no grupo que realizou treinamento no tempo 0 h (Figura 21C).
A expressão de Abca1 foi maior no grupo treinado em comparação ao
sedentário no tempo 0 h. O mRNA de Abcg1 foi semelhante entre ambos os
grupos (Figura 22A e B).
O mRNA de Pparg, Nr1h3 e Nr1h2 foi similar na aorta dos camundongos
sedentários e treinados nos tempos 0 h e 48 h (Figura 23A, B e C).
A expressão de Ccl2 refletiu resultado semelhante ao Olr1, enquanto Tnf
foi reduzida pelo treinamento apenas no tempo 0 h (Figura 24A e B).
Maior expressão de mRNA de Il6 foi induzida pelo exercício físico no
tempo 0 h. Em contrapartida, a expressão de Il10 foi reduzida neste tempo
(Figura 24C e D). Em 48 h não houve diferença na expressão destes genes na
aorta dos grupos sedentário e treinado. A expressão de Cat e Nos3 não foi
modulada pelo treinamento físico neste tecido (Figura 24E e F).
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Figura 21 - Expressão de mRNA de Cd36, Olr1 e Scarb1 no arco
aórtico dos animais CETP-tg por RT-PCR em tempo real. O cDNA foi obtido
a partir de 100 ng de RNA extraído da aorta. Para a amplificação do cDNA foram
utilizadas sondas adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays
(Applied Biosystems) identificadas pelo código Mm1135198_m1 (Cd36),
Mm00454586_m1 (Olr1) e Mm00450234_m1 (Scarb1). O gene Gapdh
(Mm99999915_g1) 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct = Ct gene
alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ± EP). A) Cd36 - 0h
p = 0,9156, 48h p = 0,693. B) Olr1 - 0h p < 0,05, 48h p < 0,05. C) Scarb1 - 0h p
< 0,05, 48h p = 0,1514.
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Figura 22 - Expressão de mRNA de Abca1 e Abcg1 no artco
aórtico dos animais CETP-tg por RT-PCR em tempo real. O cDNA foi
obtido a partir de 100 ng de RNA extraído da aorta. Para a amplificação
do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato TaqMan Gene
Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm00442646_m1 (Abca1) e Mm00437390_m1 (Abcg1). O gene Gapdh
(Mm99999915_g1) 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no
qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student
(média ± EP). A) Abca1 - 0h p < 0,05, 48h p = 0,686. B) Abcg1 - 0h p =
0,4092, 48h p = 0,3964.
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Figura 23 - Expressão de mRNA de Pparg, Nr1h3 e Nr1h2 no
arco aórtico dos animais CETP-tg por RT-PCR em tempo real. O cDNA
foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído da aorta. Para a amplificação
do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato TaqMan Gene
Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo código
Mm01184322_m1 (Pparg), Mm01329744_g1 (Nr1h3) e Mm00437265_g1
(Nr1h2). O gene Gapdh (Mm99999915_g1) 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct = Ct gene alvo – Ct do controle
endógeno. Teste t de Student (média ± EP). A) Pparg - 0h p = 0,4253, 48h
p = 0,5515. B) Nr1h3 - 0h p = 0,3071, 48h p = 0,6527. C) Nr1h2 - 0h p =
0,9695, 48h p = 0,4372.

70

A)

48h
1,5
p = 0,0470
1,0
0,5
0,0

Ccl2/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

Ccl2/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

0h

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

1,5
p = 0,0195
1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

B)

48h
1,5
p = 0,0009
1,0
0,5
0,0

Tnf/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

Tnf /Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

0h

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

1,5
1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 5)

A)

48h
1,5

p = 0,0443

1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

Il6/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

Il6/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

0h

1,5
1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 5)
(n = 5)

71

C)

48h
1,5

p = 0,0335

1,0
0,5
0,0

Il10/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

Il10/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

0h

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

1,5
1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

D)

48h
1,5

Cat/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

Cat/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

0h

1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 6)
(n = 5)

1,5
1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

E)

48h
1,5

Nos3/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

Nos3/Gapdh mRNA
(unidades arbitrárias)

0h

1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

1,5
1,0
0,5
0,0

Sedentário Treinado
(n = 7)
(n = 6)

72

Figura 24 - Expressão de mRNA de Ccl2, Tnf, Il6, Il10, Cat e
Nos3 no arco aórtico dos animais CETP-tg por RT-PCR em tempo
real. O cDNA foi obtido a partir de 100 ng de RNA extraído da aorta. Para
a amplificação do cDNA foram utilizadas sondas adquiridas no formato
TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems) identificadas pelo
código
Mm00441242_m1
(Ccl2),
Mm00443258_m1
(Tnf),
Mm00446190_m1 (Il6), Mm00439614_m1 (Il10), Mm00443258_m1 (Cat)
e Mm00435217_m1 (Nos3). O gene Gapdh (Mm99999915_g1) 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 pela fórmula 2-ΔΔCt, no qual ∆Ct =
Ct gene alvo – Ct do controle endógeno. Teste t de Student (média ± EP).
A) Ccl2 - 0h p < 0,05, 48h p < 0,05. B) Tnf - 0h p < 0,05, 48h p = 0,4666.
C) Il6 - 0h p < 0,05, 48h p = 0,6682. D) Il10 - 0h p < 0,05, 48h p = 0,434.
E) Cat - 0h p = 0,0793, 48h p = 0,5987. F) Nos3 - 0h p = 0,1917, 48h p =
0,9795.
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Tabela 4 - Efeito do exercício sobre a expressão de
receptores de fluxo de lípides, resposta inflamatória, antioxidante e
vasodilatadora animais CETP-tg.
Animais CETP-tg
Efeito do exercício físico sobre a expressão de mRNA em
macrófagos
0h
P
48h
P
↑
↓
Pparg
0,0034
Pparg
0,0260
Nr1h3
0,1776
Nr1h3
0,7238
Nr1h2
0,4377
Nr1h2
0,0886
↑
Abca1
0,0125
Abca1
0,1515
Abcg1
0,9287
Abcg1
0,7552
Scarb1
0,7692
Scarb1
0,4928
Cd36
0,5238
Cd36
0,1055
Olr1
0,5787
Olr1
0,3715
↓
↓
Ccl2
0,0254
Ccl2
0,0025
Tnf
0,5238
Tnf
0,6748
Il6
0,0524
Il6
0,1765
↓
Il10
0,0435
Il10
0,6675
↑
Cat
0,0017
Cat
0,2260
Efeito do exercício físico sobre a expressão de mRNA na Aorta
0h
P
48h
P
Pparg
0,4253
Pparg
0,5515
Nr1h3
0,3071
Nr1h3
0,6527
Nr1h2
0,9695
Nr1h2
0,4372
↑
Abca1
0,0035
Abca1
0,6860
Abcg1
0,4092
Abcg1
0,3964
↑
Scarb1
0,0082
Scarb1
0,1514
Cd36
0,9156
Cd36
0,6930
Olr1
↓
0,0133
Olr1
↓
0,0437
↓
↓
Ccl2
0,0470
Ccl2
0,0195
↓
Tnf
0,0009
Tnf
0,4666
Il6
↑
0,0443
Il6
0,6682
↓
Il10
0,0335
Il10
0,4340
Cat
0,7728
Cat
0,6223
Nos3
0,1917
Nos3
0,9795
Análise estatística por Test t de Student (média ±EP).
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Nos ensaios de efluxo de colesterol, para verificar o efeito do exercício
físico sob a funcionalidade dos receptores ABCA-1 e ABCG-1, não foi observada
diferença na remoção de 14C-colesterol mediada por apo A-I, em 8 h e 24 h, entre
os animais CETP-tg do grupo sedentário e treinado (Figura 25).
Resultados semelhantes foram observados nos ensaios de efluxo de 14C-

% Efluxo de 14C-colesterol
mediado por apo A-I

colesterol mediada por HDL2 nos períodos de 8 h e 24 h (Figura 26).

6

4

2

0
8h

24h

Sedentário (n = 9)
Treinado (n = 7)

Figura 25 - Efluxo de 14C-colesterol, mediado por apo A-I, de
macrófagos isolados do peritônio de camundongos CETP-tg
sedentários e treinados. Macrófagos, isolados da cavidade peritoneal de
camundongos CETP-tg sedentários e treinados, após 48 h da última
sessão de exercício, foram enriquecidos com LDL acetilada e 14Ccolesterol por 30 h. O efluxo de 14C-colesterol foi determinado, após 8 h e
24 h, de exposição a 30 µg de apo A-I. As comparações foram feitas pelo
test t de Student não pareado (média ± DP).

% Efluxo de 14C-colesterol
mediado por HDL2
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Figura 26 - Efluxo de 14C-colesterol, mediado por HDL2, de
macrófagos de peritônio de camundongos CETP-tg sedentários e
treinados. Macrófagos, isolados da cavidade peritoneal de camundongos
CETP-tg sedentários e treinados, após 48 h da última sessão de exercício,
foram enriquecidos com LDL acetilada e 14C-colesterol por 30 h. O efluxo
de 14C-colesterol foi determinado, após 8 h e 24 h, de exposição a 50 µg
de HDL2. Análise estatística por test t de Student não pareado (média ±
DP).
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5. DISCUSSÃO

O exercício físico regular é coadjuvante na prevenção das doenças
cardiovasculares, por atuar na redução da pressão arterial, melhora da
sensibilidade insulínica, função endotelial, perfil hemostático e metabolismo
lipídico (Kokkinos, 2013; Ortega et al., 2015; Kim et al., 2014; Womack et al.,
2003, Franklin et al., 2014). Em particular, o exercício físico melhora o perfil de
lipoproteínas e contribui para a prevenção e regressão da lesão aterosclerótica
(Ramanchandran et al., 2005 e Matsumoto et al., 2013).
No presente estudo, avaliou-se o efeito do treinamento físico aeróbio
sobre a expressão de genes envolvidos no fluxo de lípides, modulação da
resposta inflamatória, vasodilatadora e antioxidante na parede arterial e em
macrófagos peritoneais isolados de camundongos selvagens e CETP-tg.
Estudos prévios investigaram o efeito do treinamento físico aeróbio sobre
o TRC, sistema antiaterogênico que promove a remoção do excesso de
colesterol de tecidos periféricos (incluindo-se a íntima arterial) e o encaminha
para a captação hepática, secreção biliar e excreção fecal. Nesses estudos, a
avaliação in vivo do TRC foi realizada por meio da injeção intraperitoneal de
macrófagos sobrecarregados com LDL e

14C-colesterol

em animais saudáveis,

medindo-se a recuperação do colesterol radioativo no plasma, fígado e fezes ao
longo do tempo. Meissner et al. (2010a), não encontraram diferença na
recuperação de colesterol em nenhum dos compartimentos analisados, em
camundongos selvagens que realizaram exercício voluntário em gaiola com roda
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de corrida, por duas semanas. No entanto, este mesmo grupo, ao avaliar o efeito
do treinamento voluntário por 12 semanas, verificou maior excreção fecal de
ácidos biliares e redução da absorção intestinal de colesterol (Meissner et al.,
2010b).
Rocco et al. (2011) demonstraram que animais selvagens e CETP-tg que
realizaram treinamento aeróbio, em esteira por 6 semanas, apresentaram maior
transferência de colesterol radioativo para o plasma e fígado em comparação
aos animais sedentários, o que caracterizou a melhora do TRC in vivo. Nos
animais CETP-tg, observou-se, ainda, maior recuperação de colesterol nas fezes
(Rocco et al., 2011 e Rocco, 2010).
Nos selvagens, a melhora do TRC foi associada ao maior conteúdo dos
receptores hepáticos SR-BI, que interagem com as partículas de HDL e
removem o colesterol esterificado do seu interior. Por outro lado, nos
camundongos CETP-tg não houve alteração no conteúdo de SR-BI, mas um
aumento em 60% no conteúdo dos receptores B-E que removem LDL, VLDL e
QM. Houve, ainda, aumento no conteúdo hepático de ABCA-1, o que pode ter
contribuído para a elevação do HDL-C observado nestes animais após o
treinamento físico.
Em nosso estudo, não se observou alteração sistemática na expressão
dos genes analisados em macrófagos e arco aórtico, tanto no tempo 0 h como
em 48 h, em ambos os modelos animais. Enquanto nos macrófagos dos animais
selvagens o exercício reduziu os genes envolvidos no fluxo de lípides, Pparg,
Nr1h3, Nr1h2, Abca1, Abcg1, Cd36 e Olr1 no tempo 0 h e aumentou Scarb1 em
48 h, na aorta o exercício aumentou a expressão de Pparg, Nr1h3, Cd36 e Olr1
no tempo 0 h, reduziu Nr1h3 e aumentou Abcg1, Olr1 em 48h. Em animais
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CETP-tg, em macrófagos observou-se aumento do mRNA de Pparg e Abca1 no
tempo 0 h e redução de Pparg em 48 h; na aorta o treinamento elevou a
expressão de Abca1, assim como no macrófago, e também de Scarb1. Também
houve redução de Olr1 no tempo 0 h e em 48 h.
O mRNA deTnf e Il10 foi reduzido em macrófagos dos animais selvagens
no tempo 0 h. Em contrapartida, a expressão de Il10 foi maior no grupo treinado
em 48 h. Na aorta desses animais, observou-se aumento da quimiocina Ccl2 em
48 h, redução de Il10 nos dois tempos e aumento da enzima antioxidante Cat no
tempo 0 h. Nos animais CETP-tg, a quimiocina Ccl2 foi o único gene a ser
reduzido no grupo que realizou treinamento nos tempos 0 h e 48 h, em
macrófagos e aorta. Nos macrófagos, os animais treinados apresentaram
redução do mRNA de Il10 e aumento da Cat no tempo 0 h. Na artéria, a
expressão de Tnf e Il10 foram reduzidas e a de Il6 aumentada no tempo 0 h.
Tanto em macrófagos como nas artérias, o exercício físico não modulou a
expressão de genes inflamatórios e catalase em 48 h.
Macrófagos isolados do peritônio de roedores são utilizados como modelo
para o estudo da fisiopatologia da aterosclerose. São células primárias de fácil
obtenção e cultivo que, rapidamente, transformam-se em células espumosas
mediante incubação com LDL modificada. Isto permite o estudo da dinâmica do
transporte do colesterol para aceptores exógenos, frente à modulação por
diversos estímulos.
Maior expressão de mRNA de ABCA1, ABCG1, NR1H3, PPARa, PPARg,
PPARGC1A (PGC-1α) e CD36 foi observado em leucócitos humanos, após
treinamento aeróbio de baixa intensidade (Butcher et al., 2008 e Yakeu et al.,
2010). Efeito semelhante foi observado em monócitos, nos quais observou-se o
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aumento da expressão de PPARg, CD36, NR1H3 e ABCA1 após 8 semanas de
treinamento moderado (Thomas et al., 2012). No entanto, não é totalmente claro
se estas células, espelham de fato, o microambiente da íntima arterial. Nas
condições experimentais do presente estudo, ficou evidente a modulação distinta
promovida pelo treinamento físico aeróbio sobre a expressão de genes em
macrófagos peritoneais e na íntima arterial (a qual é formada por outros tipos
celulares, além dos macrófagos). Além disso, em ambos os camundongos
selvagens e CETP-tg, não houve efeito do treinamento físico sobre os receptores
envolvidos no TRC, em macrófagos isolados após 48 h da última sessão de
exercício, o que vai ao encontro dos resultados obtidos nos ensaios de efluxo de
14C-colesterol.

Neles, não se observou diferença na exportação de colesterol

para apo A-I e HDL2. Semelhantemente, a captação de 3H-COE-LDL-acetilada
por macrófagos foi similar entre animais selvagens sedentários e treinados.
Sendo assim é possível inferir que os benefícios conferidos ao exercício
físico na melhoria do transporte de lípides sejam consequência de suas ações
múltiplas e conjuntas sobre outros efetores do TRC, uma vez que não houve
alteração sistemática na expressão de genes envolvidos neste sistema em
macrófagos, tampouco no efluxo de colesterol.
Ação efetiva do exercício físico aeróbio é apontada na elevação do HDL
colesterol. Isto se deve ao aumento na geração de partículas nascentes de HDL
(pré-beta HDL) em consequência da maior atividade da lipoproteína lipase, maior
expressão hepática e intestinal de ABCA-1 e produção muscular de pré-beta,
neste último caso, em resposta à ação aguda do exercício físico (Vaisberg et al.,
2012; Hoang et al., 2008; Brites et al., 2004; Rocco et al., 2011; Ghanbari-Niaki
et al., 2007 e Khabazian et al., 2009).
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De fato, em estudos nos quais se utilizou o soro de animais ou humano
treinados,

observou-se

maior

remoção

de

colesterol

celular,

o

que

provavelmente, é o reflexo da maior concentração circulante de HDL e apo A-I
(Meissner et al., 2010a e Brites et al., 2004).
O exercício físico também parece modular a atividade da CETP, embora
muita controversa ainda exista a este respeito, com descrição de aumento, não
alteração ou redução em sua atividade (Gupta et al., 1993, Vaisberg et al., 2012;
Hoang et al, 2008 e Brites et al., 2004).
De maneira semelhante, o efeito do exercício físico sobre a atividade da
enzima LCAT não está totalmente esclarecido (Imamura et al., 2013; Frey et al.,
1991; Lehmann et al., 2001 e Tsopanakis et al., 1988). Sua elevação em atletas,
em portadores de diabete melito tipo 2 após exercício moderado e após teste de
esforço máximo, em atletas de endurance e em indivíduos sedentários, utilizados
como controles do estudo, indica maior maturação das partículas de HDL o que
favorece o fluxo de colesterol ao longo do TRC.
A atividade da lipase hepática é reduzida pelo exercício físico o que pode
contribuir para aumentar a meia-vida das HDL na circulação e, portanto, sua
habilidade em remover colesterol celular (Thompson et al., 1997).
Finalmente, o exercício físico aumenta o mRNA (Wilund et al., 2008) e o
conteúdo proteico (Rocco, 2010) de SR-BI no fígado, o que garante a etapa final
de captação de colesterol esterificado de HDL que precede a excreção biliar
deste esterol. Embora a expressão de SR-BI vincule-se com a redução da
concentração plasmática de HDL-colesterol ela é indicativa de eficiência ao
longo do TRC e favorece redução da aterosclerose (Kozarsky et al., 2000). O
inverso é observado em animais knockout para SR-BI, onde há marcada
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elevação no HDL-colesterol, porém com aumento da área de lesão
aterosclerótica (Van Eck et al., 2003). Em humanos, mutação em SR-BI associase com importante elevação do HDL-colesterol e redução da atividade deste
receptor, com prejuízo no efluxo de colesterol celular, embora não haja descrição
de aumento na espessura da íntima-média da carótida (Vergeer et al., 2011).
Sendo assim é possível que o efeito benéfico do exercício sobre o TRC vinculese as suas múltiplas ações sobre etapas TRC no plasma, fígado e intestino,
independentemente de modificações na parede arterial e macrófagos, de modo
a favorecer a mobilização de colesterol periférico, com consequente redução da
aterosclerose.
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6. CONCLUSÃO

Neste estudo, não foram evidenciadas alterações em macrófagos
peritoneais e na parede arterial frente ao treinamento físico aeróbio que possam
contribuir para o TRC em modelo experimental de camundongos não
dislipidêmicos, sem intervenção farmacológica ou alimentar. Sendo assim, o
efeito do treinamento físico na melhora do transporte reverso de colesterol,
observado em estudos anteriores nestes mesmos animais, deve ser
consequente à sua ação sistêmica sobre mediadores deste transporte e
expressão de receptores no fígado e intestino.
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