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RESUMO 
 
 

POTENCIAL ANTIATEROGÊNICO DA BIXINA IN VIVO E IN VITRO 
 
 

AUTORA: Sabrina Somacal 
ORIENTADORA: Tatiana Emanuelli 

CO-ORIENTADORA: Paula Rossini Augusti 
 
 

A aterosclerose é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de lipídeos e elementos fibrosos na túnica 
íntima das artérias de médio e grande calibre. A inflamação, o estresse oxidativo e a modificação oxidativa da 
lipoproteína de baixa densidade (LDL) possuem um papel importante no desenvolvimento dessa doença. Assim, 
a inclusão de antioxidantes na dieta poderia modular o início e a progressão da aterosclerose. O carotenoide 
bixina, presente nas sementes de urucum, possui excelente atividade antioxidante já demonstrada em diversos 
modelos de dano oxidativo. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial antiaterogênico da 
bixina e os mecanismos envolvidos neste efeito em modelos in vivo e in vitro. Primeiramente avaliou-se a 
administração de uma dieta aterogênica (0,5% de colesterol) sozinha ou suplementada com bixina (10, 30 ou 100 
mg/kg) ou sinvastatina (15 mg/kg) por 60 dias em coelhos Nova Zelândia. A dieta aterogênica aumentou os 
níveis séricos de lipídios, além de induzir oxidação lipídica (TBARS) no tecido aórtico. A suplementação com 
bixina ou sinvastatina (medicamento hipocolesterolemiante de referência) atenuou o aumento induzido pela dieta 
aterogênica nos níveis de triglicerídeos séricos e nos níveis de TBARS no tecido aórtico e somente a bixina foi 
capaz de melhorar o índice aterogênico e aumentar os níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL). A 
suplementação com bixina ou sinvastatina restaurou as alterações nos níveis de NPSH e na atividade das 
enzimas antioxidantes induzidas pela dieta aterogênica. A bixina reduziu os níveis séricos de interleucina 6 (IL-
6), fator de necrose tumoral (TNF-α) e a razão entre a espessura da íntima e da média no arco aórtico. Assim, o 
efeito antiaterosclerótico da bixina in vivo parece estar está associado a uma melhora no perfil lipídico, 
diminuição do estresse oxidativo e da resposta inflamatória, bem como prevenção de alterações no sistema 
antioxidante. Considerando o efeito promissor da bixina in vivo, na segunda parte deste estudo investigou-se in 

vitro os possíveis mecanismos relacionados ao efeito antiaterogênico da bixina, como: o potencial para prevenir 
a oxidação da LDL e os efeitos citotóxicos da LDL oxidada (LDLox) em macrófagos cultivados. A bixina inibiu 
de modo concentração-dependente a oxidação lipídica e proteica da LDL humana isolada, sendo mais potente 
que o licopeno. A partir de 0,1 µM, a bixina preveniu a fragmentação da apolipoproteína B-100 (apo B-100), 
avaliada através da destruição do triptofano, e a partir de 2.5 µM causou inibição significativa na formação de 
dienos conjugados, demostrando que a bixina possui efeitos antioxidantes diretos. Considerando o envolvimento 
da LDLox na patogênese da aterosclerose, investigamos o efeito protetor da bixina sobre danos citotóxicos 
induzidos pela exposição de macrófagos J774A.1 à LDLox (100 µg/mL). O pré-tratamento por 24 h com bixina 
reduziu os efeitos citotóxicos desencadeados pela LDLox em macrófagos J774A.1 in vitro, incluindo: a geração 
de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, distúrbio na homeostase do óxido nítrico, disfunção mitocondrial, 
depleção de glutationa e formação de células espumosas. Os prováveis mecanismos da bixina sobre vias de 
sinalização também foram investigados em cultura de macrófagos, demostrando que os efeitos antiaterogênico 
da bixina estão relacionados com a modulação das vias antioxidante e anti-inflamatória, através da ativação do 
Nrf2 e inativação do NFκB. Tomados em conjunto, os resultados deste estudo indicam que os efeitos 
antiaterogênicos da bixina estão relacionados a prevenção da oxidação da LDL, melhora do perfil lipídico e do 
equilíbrio redox celular, além de ação anti-inflamatória e redução na formação das células espumosas e das 
lesões ateroscleróticas. Esses dados sugerem um novo papel para o carotenoide bixina como potencial agente 
antiaterogênico. 
 
Palavras-chave: Carotenoides. Enzimas antioxidantes. Inflamação. Lipoproteína de baixa densidade oxidada 
(LDLox). Aterosclerose  



ABSTRACT 
 
 

ANTIATHEROGENIC POTENTIAL OF BIXIN IN VIVO AND IN VITRO 
 

AUTHOR: Sabrina Somacal 
ADVISOR: Tatiana Emanuelli 

CO-ADVISOR: Paula Rossini Augusti 
 
 

Atherosclerosis is a chronic disease characterized by the accumulation of lipids and fibrous elements in the 
intima layer of medium and large caliber arteries. Inflammation, oxidative stress as well as low density 
lipoprotein (LDL) oxidative modification plays an important role in the development of this disease. Thus, the 
inclusion of antioxidants in the diet may prevent the atherosclerosis progression. The carotenoid bixin, found in 
annatto seeds, has excellent antioxidant activity as demonstrated in several models of oxidative damage. In this 
context, the objective of this study was to evaluate the antiatherogenic potential of bixin and the mechanisms 
involved in this effect in models in vivo and in vitro. First, we evaluated the administration of an atherogenic diet 
(0.5% cholesterol) alone or supplemented with bixin (10, 30 or 100 mg/kg) or simvastatin (15 mg/kg) for 60 
days in New Zealand rabbits. The atherogenic diet increased lipid serum levels, besides inducing lipid oxidation 
(TBARS) in aortic tissue. Supplementation with bixin or simvastatin (hypocholesterolemic reference drug) 
reduced serum triglycerides and TBARS levels induced by atherogenic diet in the aortic tissue but only bixin 
reduced the atherogenic index and increased HDL levels. Supplementation with bixin or simvastatin restored 
changes in NPSH levels and antioxidant enzymes activity induced by the atherogenic diet. Bixin reduced the 
serum levels of interleukin 6 (IL -6), tumor necrosis factor (TNF-α) and the ratio between the thickness of the 
intima and media in the aortic arc. Thus, the in vivo antiatherosclerotic effect of bixin seems to be associated 
with an improvement in the lipid profile, decreased oxidative stress and inflammatory response and prevention 
of changes in the antioxidant system. Considering the promising effect of bixin in vivo, in the second part of this 
study we investigated the possible mechanisms related to antiatherogenic effect of bixin, such as potential to 
prevent the oxidation of LDL in vitro and the cytotoxic effects of oxidized LDL (oxLDL) in cultured 
macrophages. Bixin inhibited lipid and protein oxidation of isolated human LDL in a concentration–dependent 
manner, and was more potent than lycopene. From 0.1 µM onwards, bixin prevented apolipoprotein B-100 (apo 
B-100) fragmentation, assessed by tryptophan destruction, and from 2.5 µM onwards bixin caused inhibited the 
formation of conjugated dienes, demonstrating that bixin has direct antioxidant effects Considering the 
involvement of oxLDL in the pathogenesis of atherosclerosis, we investigated the protective effect of bixin 
against cytotoxic damage induced by exposure of macrophages J774A.1 to oxLDL (100 µg/mL). Bixin 
pretreatment for 24 h reduced the cytotoxic effects triggered by oxLDL in J774A.1 macrophages in vitro, 
including the generation of reactive oxygen and nitrogen species, disturbance in the nitric oxide homeostasis, 
mitochondrial dysfunction, glutathione depletion and foam cell formation. The probable mechanisms of bixin on 
signaling pathways have also been investigated in cultured macrophages, demonstrating that the antiatherogenic 
effects of bixin are related to modulation of antioxidant and anti- inflammatory pathways through activation of 
Nrf2 and inactivation of NFκB pathways. Taken together, the results of this study indicate that the 
antiatherogenic effects of bixin are related to the prevention of LDL oxidation, improved lipid profile and 
cellular redox balance, as well as anti -inflammatory action and a reduction of foam cell formation and 
atherosclerotic lesions. These data suggest a new role for the carotenoid bixin as a potential anti-atherogenic 
agent. 
 
 
Keywords: Carotenoids. Antioxidant enzymes. Inflammation. Oxidized low density lipoprotein (LDLox). 
Atherosclerosis 
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APRESENTAÇÃO 
 
Esta tese está apresentada no formato de artigos científicos integrados, seguindo as 

normas do Manual de Dissertações e Teses da UFSM, versão 2015. 
O trabalho está organizado da seguinte forma: primeiramente é apresentada a 

INTRODUÇÃO, contendo o referencial teórico, os objetivos e os materiais e métodos 
utilizados para a execução dessa tese. A seguir é apresentado o DESENVOLVIMENTO, que 
traz os resultados que fazem parte deste documento e que serão apresentados sob a forma de 
um artigo e um manuscrito. As seções Materiais e Métodos, Resultados, Discussão dos 
Resultados e Referências Bibliográficas, encontram-se nos próprios artigos e representam na 
íntegra este estudo. 

Os itens DISCUSSÃO e CONCLUSÃO, dispostos após o item 
DESENVOLVIMENTO, contêm interpretações e comentários gerais referentes ao presente 
estudo e relacionados aos artigos científicos deste trabalho. 

As REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS são relacionadas às citações que aparecem 
nos itens INTRODUÇÃO e DISCUSSÃO desta tese. 
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INTRODUÇÃO 

  

As doenças cardiovasculares (DCV) tornaram-se no último século as principais causas 

de mortalidade e morbidade mundial (WHO, 2015). Enquanto no início do século XX as 

DCV representavam menos que 10% das mortes em todo o mundo, no início do século XXI 

passaram a representar cerca de 50% de todas as mortes por doenças ocorridas mundialmente 

(WHO, 2011). Nas últimas décadas, observou-se uma pequena, mas animadora, redução na 

mortalidade por DCV nos países desenvolvidos, enquanto consideráveis elevações desses 

índices foram observados nos países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil (SBC, 2013a). 

As estimativas indicam que as DCV permanecerão como a principal causa de mortalidade e 

incapacidade chegando a 23,6 milhões de mortes em 2030. Estima-se ainda que 80 a 90% dos 

casos ocorrerão nos países de baixa e média renda (WHO, 2015).  

No Brasil, aproximadamente 400 mil mortes associadas a DCV foram registradas entre 

junho de 2009 e julho de 2010 (BRASIL, 2011). As projeções da WHO apontam que o país 

terá um aumento de 250% no número de mortes por DCV entre 2030 e 2040 (WHO, 2015). 

Estimasse que em 2011 foram quase 100 mil hospitalizações e procedimentos hospitalares 

associados as DCV no Brasil, com custos diretos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

Sistema Suplementar de Saúde (SSS) de mais de 1 bilhão de reais. Os custos indiretos podem 

ter ultrapassado os 2,8 bilhões de reais (TEICH; ARAUJO, 2011). Estima-se que os custos 

correspondentes ao grupo de pacientes com DCV aumentem significativamente à medida que 

a população envelheça e a prevalência de casos graves aumente (AZAMBUJA et al., 2008). 

As DCVs incluem a doença arterial coronariana, gangrena isquêmica, aneurisma abdominal, 

infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (HANSSON et al., 2006). 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Aterosclerose 

 

A aterosclerose é a principal condição patológica associada às DCV e caracteriza-se 

pelo acúmulo de material lipídico, especialmente lipoproteína de baixa densidade (LDL), e de 

elementos celulares, como macrófagos e células musculares lisas, na túnica íntima das artérias 

de médio e grande calibre. Esse acúmulo leva à formação de placas ateroscleróticas e a 

diminuição gradual do lúmen dos vasos (LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011; TABAS; 

GARCÍA-CARDEÑA; OWENS, 2015). Habitualmente as lesões ateroscleróticas são 
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observáveis na aorta a partir da primeira década de vida, nas artérias coronárias na segunda 

década, e nas artérias cerebrais na terceira ou quarta década de vida (GRUNDY et al., 2014). 

O processo aterosclerótico pode ser completamente insidioso durante décadas até que o 

depósito se rompe por forças físicas do fluxo sanguíneo, expondo os componentes da parede 

arterial à corrente sanguínea, resultando em eventos trombóticos e no comprometimento do 

suprimento de oxigênio para os órgãos alvos com o coração e o cérebro (GRUNDY et al., 

2014; LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011).  

Diversos estudos epidemiológicos, como o Estudo do Coração de Framingham 

(KANNEL et al., 1961), forneceram valiosas informações acerca dos fatores de risco 

potencialmente envolvidos com o surgimento e a progressão da aterosclerose. Entre esses 

fatores, o grande destaque é para as dislipidemias, por exemplo, altos níveis sanguíneos de 

LDL constituem um fator de risco independente para o desenvolvimento da aterosclerose 

(GRUNDY et al., 2014; LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011). Além disso, uma baixa 

concentração de lipoproteína de alta densidade (HDL) no plasma sanguíneo também constitui 

um fator de risco independente para desordens coronarianas (LIBBY; RIDKER; HANSSON, 

2011) e a elevação de apenas 1% nos níveis dessa lipoproteína pode reduzir em até 3% o risco 

de desenvolvimento de aterosclerose (RUBINS et al., 1999). Os níveis séricos de 

triglicerídeos também estão relacionados com as DCV, pois quanto mais altos os níveis de 

triglicerídeos maior será o predomínio das partículas pequenas de LDL (HIRAYAMA, 

MIIDA, 2012). É importante ressaltar que existem dois tipos de LDL. Uma LDL é pequena e 

altamente aterogênica (contribui para a formação do ateroma) e a outra é grande e menos 

aterogênica. A LDL pequena penetra mais facilmente na parede da artéria e também se oxida 

mais facilmente, o que contribui para a formação da placa aterosclerótica (HIRAYAMA, 

MIIDA, 2012). Adicionalmente, a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo, a idade 

avançada e o diabetes mellitus também contribuem para o desenvolvimento da aterosclerose 

(GRUNDY et al., 2014). A história familiar de DCV em homens com idade inferior a 55 anos 

e mulheres com 65 anos, sedentarismo, estresse, depressão, dieta inadequada (alta ingestão de 

açúcar, colesterol, gorduras saturadas e excesso de calorias) e obesidade também estão 

associados a um maior risco de aterosclerose e suas complicações (SBC, 2013b).  

 

1.1.2 Patogênese da Aterosclerose 

 

Ainda hoje, a causa exata para o desenvolvimento dessa patologia é desconhecida e 

por isso admite-se que a aterosclerose é uma doença multifatorial crônica, envolvendo: a 
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disfunção do endotélio arterial, surgimento de eventos oxidativos e resposta inflamatória. Os 

eventos oxidativos e inflamatórios intermediarão a relação entre os fatores de risco e a 

formação da placa ateromatosa (LIBBY et al., 2010; RADOMSKA-LES̈NIEWSKA et al., 

2016; SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015). Assim, estudos patológicos em conjunto com 

estudos in vitro e in vivo permitiram estabelecer uma sequência de eventos celulares que 

conduzem à formação das lesões.  

 

1.1.2.1 Disfunção endotelial 

 

A integridade funcional do endotélio é um elemento fundamental na preservação da 

saúde vascular. Muitos estudos têm demonstrado que a disfunção endotelial não é apenas um 

iniciador, mas pode também ser um fator importante na progressão da doença cardiovascular 

aterosclerótica (PARK; PARK, 2015).  

O endotélio, constituído por uma monocamada de células endoteliais, além de 

funcionar como uma barreira seletiva permeável entre o sangue e os tecidos, também 

desempenha um papel crucial na manutenção do tônus vascular (KASPRZAK; KŁOSIŃSKA; 

DROZDZ, 2006). A vasodilatação é mediada por vários fatores, mas principalmente pelo 

óxido nítrico (•NO). O •NO mantém a homeostase da parede vascular pela sua capacidade em 

inibir a agregação plaquetária, processo inflamatório, estresse oxidativo, migração e 

proliferação de células musculares lisas além de controlar a adesão de leucócitos às células 

endoteliais (MONCADA; HIGGS, 2006; TOUSOULIS et al., 2014). A síntese de •NO no 

endotélio se dá pela óxido nítrico sintase endotelial (eNOS ou NOS3), forma constitutiva e 

ativa, que gera •NO em resposta a estímulos fisiológicos ou algum estressor e pela forma 

induzível NOS2 (iNOS) estimulada pela resposta inflamatória (MONCADA; HIGGS, 2006). 

A disfunção endotelial é resultante de quebra da homeostase vascular, caracterizada 

pelo aumento do estresse oxidativo e diminuição da biodisponibilidade do •NO, resultando em 

comprometimento do tônus vascular e da função cardiovascular (SITI; KAMISAH; 

KAMSIAH, 2015; TABAS; GARCÍA-CARDEÑA; OWENS, 2015). Vários fatores têm sido 

implicados nesse processo, como o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio 

(ERO) e de nitrogênio (ERN) causado pela hipertensão, diabetes e tabagismo, concentrações 

plasmáticas elevadas de homocisteína, infecções (como o vírus da herpes e Chlamydia 

pneumoniae) e o fluxo sanguíneo turbulento e oscilatório. No entanto, os níveis de LDL 

circulantes são um fator de destaque, pois níveis elevados de LDL é o único fator capaz de, 

por si só, induzir a aterosclerose em modelos animais (LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011; 
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SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015). O aumento da permeabilidade do endotélio facilita o 

acúmulo de LDL na matriz subendotelial, que neste local estarão sujeitas a modificações, 

incluindo formação de complexos insolúveis por interação com células vasculares e 

macromoléculas (proteoglicanos, colágeno e elastina) e modificação oxidativa (SALVAYRE; 

NEGRE-SALVAYRE; CAMARÉ, 2016; STEINBERG et al., 1989). 

 

1.1.2.2 Oxidação da LDL  

 

A hipótese da modificação oxidativa da LDL, proposta há mais de 25 anos por 

Steinberg et al. (1989), propõe que processos oxidativos promovem modificações na LDL, 

dando origem a LDL oxidada (LDLox), que desempenharia um papel fundamental no 

processo aterogênico, sendo que essa hipótese constitui a base para as discussões atuais sobre 

a patogênese da aterosclerose (LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011; SALVAYRE; NEGRE-

SALVAYRE; CAMARÉ, 2016). 

Uma vez no espaço subendotelial, a LDL pode ser oxidada por substâncias secretadas 

pelas células endoteliais, células musculares lisas e macrófagos. Tal processo de oxidação 

parece ser mediado por espécies reativas e catalisado por metais de transição como ferro e 

cobre (SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015; TABAS; GARCÍA-CARDEÑA; OWENS, 

2015). Os mecanismos das modificações das lipoproteínas in vivo ainda não estão 

completamente esclarecidos, todavia, os estudos in vitro utilizando LDL isolada e metais de 

transição fornecem evidências que auxiliam no entendimento desse evento. Inicialmente a 

LDL contém a apo B-100 como polipeptídio intacto, nenhum peróxido lipídico ou aldeído e é 

rica em ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) e antioxidantes. O início da oxidação lipídica 

começa lentamente e durante a chamada fase lag (Figura 1), os antioxidantes presentes na 

partícula de LDL são consumidos e a peroxidação lipídica observada é mínima. Já na fase de 

propagação, a peroxidação dos lipídeos é o principal alvo dos radicais livres, particularmente, 

fosfolipídeos e ésteres de colesterol, os quais contêm PUFAs (Figura 2). Um dos produtos da 

oxidação dos ácidos graxos são os dienos conjugados, que reagem muito rapidamente com o 

oxigênio molecular iniciando uma reação auto-catalítica que leva a formação de 

hidroperóxidos (SALVAYRE; NEGRE-SALVAYRE; CAMARÉ, 2016). Finalmente, durante 

a fase de decomposição os hidroperóxidos lipídicos já formados podem dar origem a 

fragmentos de cadeia curta com 3 a 9 carbonos, incluindo aldeídos (malondialdeído e 4-

hidroxinonenal) e cetonas, que ampliam o processo oxidativo ao conjugar-se com outros 

lipídeos ou proteínas (ESTERBAUER; SCHAUR; ZOLLNER, 1991; NEGRE-SALVAYRE 
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et al., 2008). Ainda, durante a oxidação da LDL ocorre a geração de uma variedade de 

oxiesteróis, provenientes tanto da oxidação do colesterol livre como dos ésteres de colesterol 

(POLI et al., 2009). 

 

Figura 1 – Cinética de oxidação da LDL 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Yoshida and Kisugi (2010). 
 

Adicionalmente à oxidação lipídica, a apo B-100, a principal apolipoproteina presente 

na LDL, fragmenta-se por cisão oxidativa. Os produtos formados na lipoperoxidação reagem 

com resíduos de lisina da apo B-100, formando bases de Schiff (NEGRE-SALVAYRE et al., 

2008; YAMAGUCHI; KUNITOMO; HAGINAKA, 2002). As alterações conformacionais 

causadas pela perda da estrutura secundária ou alterações de carga elétrica, resultam em uma 

proteína com carga negativa aumentada, que por sua vez aumenta o reconhecimento da apo B-

100 pelos receptores scavenger dos macrófagos (STEINBERG; WITZTUM, 2010). Como 

consequência da propagação desses processos, ocorre um acúmulo de subprodutos tóxicos no 

tecido aórtico, tais como os aldeídos malondialdeído (MDA) e 4-hidroxinonenal 

(HABERLAND; FONG; CHENG, 1988; JÜRGENS et al., 1993). 
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Figura 2 – Dano oxidativo à LDL 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Yamaguchi et al. (2002). Legenda: LDL – lipoproteína de baixa densidade; Apo B-

100 – apolipoproteína B-100. 
 

A oxidação de LDL é um processo progressivo, que converte, primeiramente, a LDL 

nativa em LDL minimamente oxidada (LDLmmox) com baixo teor de peróxidos e pequenas 

modificações na apo B-100. Nesta etapa, o colesterol ainda é o esterol predominante, a apo B-

100 ainda liga aos receptores de LDL e a incubação com macrófagos não resulta na formação 

de células espumosas. Posteriormente, a LDL passará para o estágio de LDL levemente 

oxidada, com teor de peróxido moderado e alguma modificação na a apo B-100. O processo 

de oxidação prossegue até a LDL estar completamente oxidada (LDLox), contendo alto teor 

de peróxido, com a maioria dos PUFA oxidados, e a apo B-100 fragmentada, com 

conformação alterada devido as modificações promovidas pelos aldeídos formados no 

processo de oxidação lipídica (SALVAYRE; NEGRE-SALVAYRE; CAMARÉ, 2016). 

1.1.2.3 Inflamação 
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Atualmente, está estabelecido que a aterosclerose não é uma simples e inevitável 

consequência degenerativa do envelhecimento, mas uma condição inflamatória, que pode ser 

convertida em um evento clínico ocasionado pela ruptura da placa e formação de trombos 

(LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011). Sabe-se que os mediadores inflamatórios possuem 

função importante na patogênese da aterosclerose e que citocinas, fatores de crescimento e 

células inflamatórias são encontradas em abundância nas placas de ateroma (SITI; 

KAMISAH; KAMSIAH, 2015). 

Mediante qualquer um dos fatores de risco já referidos anteriormente, o endotélio 

sofre uma disfunção, possibilitando a infiltração de LDL para o espaço subendotelial, onde 

esta sofre oxidação e libera fosfolipídios bioativos que podem ativar as células endoteliais e 

desencadear uma resposta inflamatória (LIBBY et al., 2010; SKALÉN et al., 2002). Assim, as 

celulas endoteliais ativadas permitem a entrada de monócitos e linfócitos para o espaço 

subendotelial através das moléculas de adesão (Figura 3). Com destaque para a molécula de 

adesão vascular (VCAM-1), a molécula de adesão intercelular (ICAM-1), a P e E-selectina 

(LIBBY et al., 2010; WONG et al., 2012). Acredita-se que a secreção dessas moléculas de 

adesão é regulada por citocinas pró-inflamatórias sintetizadas em pequenas concentrações 

pelo endotélio arterial, dentre as quais salientam-se a interleucina (IL) -1β, a IL-4, o fator de 

necrose tumoral α (TFN-α) e o interferon γ (IFNγ) (TEDGUI, 2006). Na disfunção endotelial, 

eleva-se a concentração destas citocinas, estimulando a produção de moléculas de adesão, o 

que favorece o recrutamento e adesão de monócitos à superfície endotelial. Adicionalmente, 

as plaquetas também se aderem às células endoteliais ativadas. A inibição da adesão 

plaquetária reduz a infiltração de leucócitos e a aterosclerose em camundongos 

hipercolesterolêmicos (MASSBERG et al., 2002). 

A migração dos monócitos para o espaço subendotelial e sua subsequente maturação 

em macrófagos ocorrem pela expressão de moléculas quimiotáxicas, como a proteína 

quimiotáxica de monócitos-1 (MCP-1), o fator estimulante de colônia de monócitos (M-CSF) 

e a IL-8 nas células que constituem a parede arterial, principalmente as células endoteliais 

(GERSZTEN et al., 1999; HANSSON, 2002). A diferenciação em macrófagos é uma etapa 

fundamental no desenvolvimento da aterosclerose e está associada à regulação positiva dos 

receptores scavenger (HANSSON, 2002). 
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Figura 3 - Estágio inicial da aterosclerose.  

 

 
 
Fonte: Adaptado de Mimura and Itoh (2015). Vários estressores induzem disfunção endotelial e 

aumentam a expressão de moléculas de adesão celulares que recrutam monócitos para a íntima. Os monócitos se 
diferenciam em macrófagos e englobam LDLox formando células espumosas que passam a secretar citocinas 
inflamatórias. Legenda: LDL – lipoproteína de baixa densidade; HDL – lipoproteína de alta densidade; EROs – 
espécies reativas de oxigênio; LDLox – LDL oxidada. 

 

As síndromes coronarianas agudas são acompanhadas de valores aumentados de 

marcadores inflamatórios como proteína C reativa ultrassensível (PCR) e IL-6, que se 

correlacionam de maneira direta com prognóstico adverso ligado a maior lesão isquêmica 

e/ou instabilidade da placa ateromatosa (PAFFEN; DEMAAT, 2006). Indivíduos 

aparentemente saudáveis também podem exibir valores aumentados de certos marcadores 

inflamatórios, porém esse aumento pode representar valor preditivo para eventos 

cardiovasculares futuros. Estudos epidemiológicos prospectivos indicaram risco 

cardiovascular aumentado associado a níveis basais elevados de citocinas como IL-6 e TNF-α 

e moléculas de adesão celular como ICAM-1, selectina P e selectina E e ainda, proteínas de 

fase aguda como PCR, fibrinogênio e proteína amilóide sérica A (HANSSON, 2002, 2014). 

 

1.1.2.4 Estrias gordurosas 

 

A evolução dos macrófagos para células contendo elevada quantidade de ésteres de 

colesterol, armazenados na forma de gotículas lipídicas, designadas células espumosas, é um 

evento característico das lesões precoces (reversíveis), mas também ocorre nas lesões tardias 

(irreversíveis) da aterosclerose. A deposição de colesterol nos macrófagos é essencialmente 

mediada pela captação da LDLox por receptores denominados scavenger, que reconhecem 
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uma grande variedade de ligantes e cujo número aumenta na presença de M-CSF 

(KZHYSHKOWSKA; NEYEN; GORDON, 2012). Dentre os receptores scavenger 

envolvidos no processo aterogênico, os receptores do tipo SR-AI/SR-AII, CD36, SR-B1 e 

LOX-1 têm sido foco de muitos estudos (ASHRAF; GUPTA, 2011; MOORE; FREEMAN, 

2006). Esses receptores, ao contrário dos receptores para LDL nativa (apo B/E), que não 

reconhecem a LDLox, não são regulados pelo conteúdo intracelular de colesterol. Desta 

forma, ocorre a captação de grandes quantidades de LDLox pelos macrófagos e, 

consequentemente, a sua transformação em células espumosas, pois a LDL captada é 

citotóxica e leva a morte celular por apoptose (STEINBERG; WITZTUM, 2010). Um 

conjunto de células espumosas forma as estrias gordurosas, lesões fisiopatológicas primárias 

da aterosclerose (Figura 4).  

 

1.1.2.5 Lesões avançadas e ruptura da placa 

 

A transição das estrias gordurosas para lesões fibrosas mais complexas, caracteriza-se 

pela migração das células musculares lisas da camada média da parede arterial para o espaço 

subendotelial, seguida da sua proliferação e produção de matriz extracelular rica em colágeno, 

que resultará em uma capa fibrosa (TABAS; GARCÍA-CARDEÑA; OWENS, 2015). Sob a 

capa fibrosa, encontra-se um centro necrótico constituído por lipídeos e fragmentos celulares. 

Esse núcleo, assim como as áreas circundantes, é rico em macrófagos que secretam enzimas 

proteolíticas, principalmente metaloproteinases, que podem degradar a matriz extracelular da 

capa fibrosa levando a ruptura dessa placa. O sangue circulante, que contém o fator tecidual 

pró-coagulante, entrará em contato com o conteúdo da placa levando à formação de um 

trombo sobrejacente. O trombo pode obstruir parcial ou totalmente o vaso sanguíneo e é a 

principal causa dos eventos clínicos coronários agudos, como o infarto agudo do miocárdio 

(IAM) (LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011). Esses eventos estão ilustrados na Figura 4. 
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Figura 4 - Progressão do ateroma.  

 

 
Fonte: Adaptado de Libby (2002). No ateroma inicial, o recrutamento de células inflamatórias e o 

acúmulo de lipídeos promovem uma expansão da parede arterial em direção ao lúmen do vaso. Se as condições 
inflamatórias e os fatores de risco, tais como a dislipidemia, persistirem, o núcleo lipídico aumenta e a capa 
fibrosa torna-se menos espessa, formando uma lesão vulnerável e susceptível à ruptura. Quando esta ruptura 
acontece, o sangue entra em contato com o conteúdo da lesão promovendo a formação de um trombo, que pode 
por sua vez obstruir o vaso de maneira persistente e resultar em IAM.  

 

1.1.3 Modelos experimentais para o estudo da aterosclerose 

 

Diferentes espécies animais têm sido utilizadas como modelos de hipercolesterolemia 

e aterosclerose, entre elas destacam-se camundongos com deleções gênicas e coelhos. Os 

camundongos com deleção gênica da apolipoproteína E (apoE-/-) ou do receptor de LDL 

(LDLr-/-) são amplamente empregados pois desenvolvem lesões ateroscleróticas mesmo 

quando submetidos a uma dieta padrão (DAUGHERTY, 2002; GETZ; REARDON, 2012; 

ISHIBASHI et al., 1993; KOWALA et al., 2000), fornecendo uma ferramenta prática para o 

estudo da hipercolesterolemia e aterosclerose e suas consequências. O modelo utilizando 

camundongos LDLr-/- é mais utilizado em comparação com apoE-/-, uma vez que desenvolve 

grau de dislipidemia intermediário e lesões menos avançadas do que os camundongos apoE-/- 

(GETZ; REARDON, 2012; ZADELAAR et al., 2007). 

Coelhos da raça Nova Zelândia não desenvolvem aterosclerose espontaneamente, no 

entanto são bastante utilizados como modelos dessa doença por serem muito responsivos à 
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ingestão de colesterol e desenvolverem lesões em curto prazo, sendo utilizados classicamente 

como modelo experimental para a aterosclerose (AUGUSTI et al., 2009; CHEN et al., 2013; 

PRASAD, 2008). Este modelo foi proposto por Anitschkow, que demonstrou que a 

administração de colesterol era capaz de induzir alterações ateroscleróticas na túnica intima 

de coelhos da raça Nova Zelândia e que estas alterações eram muito semelhantes à 

aterosclerose humana (FINKING; HANKE, 1997). Anitschkow observou a formação tanto de 

lesões iniciais (estrias gordurosas) quanto de lesões avançadas (placas de ateroma) por meio 

da adição de diferentes doses de colesterol na dieta dos coelhos e descobriu que a quantidade 

de colesterol absorvido era diretamente proporcional ao grau de formação da aterosclerose. 

Assim, coelhos que recebem 0,5% de colesterol na dieta, durante 9 semanas, têm predomínio 

de macrófagos nas lesões localizadas na íntima arterial e essas lesões são comparáveis às 

lesões humanas iniciais. Já coelhos que recebem doses de colesterol maiores que 0,5% na 

dieta, durante o mesmo período experimental, apresentam semelhança com a placa 

aterosclerótica humana avançada, pois apresentam caracteristicas mais fibromusculares 

(BOCAN et al., 1993). Dessa forma, os coelhos Nova Zelândia alimentados com colesterol 

podem ser usados para investigar os aspectos fisiopatológicos que contribuem para a 

aterosclerose humana, como as lipoproteínas, o diabetes, os fatores de crescimento, as 

moléculas de adesão, a função endotelial, os receptores, as plaquetas, entre outros (FINKING; 

HANKE, 1997).  

 

1.1.4 Estresse oxidativo e aterosclerose 

 

A oxidação é parte fundamental da vida aeróbica e do nosso metabolismo e, assim, os 

radicais livres são naturalmente produzidos por reações enzimáticas nas células. Esses 

radicais livres são átomos ou moléculas que possuem um ou mais elétrons desemparelhados 

em seu orbita l externo. Um radical pode ser formado pela perda ou ganho de um elétron de 

um não radical, mediante fissão homolítica de uma ligação covalente (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999). Espécies reativas é um termo coletivo utilizado para designar espécies 

reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN), cujo elétron desemparelhado encontra-se 

centrado nos átomos de oxigênio ou nitrogênio, respectivamente. São espécies químicas 

altamente reativas, geralmente com propriedades oxidantes. No entanto, algumas espécies 

reativas podem não apresentar necessariamente elétrons desemparelhados (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999). Em condições fisiológicas normais ERO/ERN são produzidas em 

níveis baixos e são necessárias para a manutenção de funções celulares como a produção de 
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energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de 

substâncias biológicas. As ERO/ERN mais relevantes originadas nos sistemas biológicos 

incluem: o radical ânion superóxido (O2
•-), o radical hidroxil (•OH), •NO, peróxido de 

hidrogênio (H2O2), peroxinitrito (ONOO-) e o ácido hipocloroso (HOCl) (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999).  

Numerosas evidências têm demonstrado que a formação aumentada de ERO e ERN 

e/ou depleção dos sistemas antioxidantes, que gera um estado conhecido como estresse 

oxidativo, contribui para o início e a progressão do processo aterosclerótico (SALVAYRE; 

NEGRE-SALVAYRE; CAMARÉ, 2016; SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015). Todas as 

células envolvidas no processo aterogênico produzem ERO e ERN, por meio de diversos 

sistemas enzimáticos e não-enzimáticos, tais como a xantina oxidase, NADPH oxidase 

(NOX), citocromo P450, fontes mitocondriais (cadeia transportadora de elétrons) e as NOS 

(RADOMSKA-LES̈NIEWSKA et al., 2016). Na mitocôndria, os complexos I e III da cadeia 

respiratória são as principais fontes produtoras de O2
•- (LI; HORKE; FÖRSTERMANN, 

2014).  

Os macrófagos e neutrófilos quando ativados (burst oxidativo) produzem uma grande 

quantidade de H2O2 e O2
•- e seus radicais derivados, principalmente, pela atividade da NOX. 

Essa enzima, por meio de reações combinadas com a mieloperoxidase, produz HOCl, que é 

um oxidante fisiológico altamente potente (KARDEH; ASHKANI-ESFAHANI; ALIZADEH, 

2014). Já as células endoteliais produzem espécies reativas através da NOX e da xantina 

oxidase, que são as principais fontes de O2
•- no ambiente vascular, e a NOS, a qual produz 

•NO. Embora o •NO seja uma molécula antiaterogênica devido aos seus efeitos benéficos no 

endotélio vascular, ele pode reagir rapidamente com O2
•-, levando a formação do ONOO−, um 

potente agente nitrante e oxidante (LI; HORKE; FÖRSTERMANN, 2014). Com a formação 

de ONOO-, não apenas os benefícios das ações protetoras mediadas pelo •NO são perdidas, 

mas muitas biomoléculas são oxidadas e/ou nitradas pelo ONOO- ou seus produtos, incluindo 

proteínas, tióis de baixo peso molecular, lipídeos, DNA e cofatores enzimáticos (SZABÓ; 

ISCHIROPOULOS; RADI, 2007). O envolvimento do ONOO− na aterosclerose tem sido 

sugerido pela identificação de 3-nitrotirosina em lesões ateroscleróticas (SUCU et al., 2003). 

É importante mencionar que as mitocôndrias representam o sítio primário de 

formação, reação e efeitos nocivos do ONOO- (RADI et al., 2001), uma vez que essas 

organelas são as principais fontes celulares de O2
•- (HILL et al., 2012) A oxidação e nitração 

de biomoléculas mitocondriais pelo ONOO- pode levar a disfunção dessa organela 

caracterizada por uma inibição da respiração celular, um declínio acentuado na concentração 
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de ATP, e por fim morte celular apoptótica, uma vez que este agente nitrante afeta 

irreversivelmente a atividade dos complexos da cadeia respiratória (principalmente complexos 

I e III) e ATPase (BOCZKOWSKI et al., 2001; SZABÓ; ISCHIROPOULOS; RADI, 2007). 

Uma alteração na bioenergética mitocondrial e homeostase do cálcio induz ainda uma geração 

adicional de O2
•-, resultando numa amplificação do processo nitrooxidativo (CASSINA et al., 

2000).  

Além da inativação do •NO, a produção aumentada de espécies reativas em situações 

de estresse oxidativo, pode induzir outros eventos celulares tóxicos, como a ativação de 

monócitos, modificações oxidativas do DNA e proteínas, oxidação de lipídeos, apoptose de 

células vasculares e macrófagos, e aumento da expressão e ativação de genes redox-sensíveis, 

tais como receptores para LDLox e moduladores da resposta inflamatória e antioxidante, 

moléculas de adesão, fatores quimiotáticos, reguladores do ciclo celular e metaloproteinases 

de matriz (REZZANI et al., 2008; SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015).  

A modificação biológica mais relevante da partícula de LDL é causada por reações de 

oxidação, das quais participam espécies reativas como o O2
•-, H2O2, 

•OH e ONOO−. A 

oxidação da LDL, mediada por ERO/ERN envolve a peroxidação de ácidos graxos e 

modificação covalente da apo B-100 por produtos da peroxidação lipídica (SALVAYRE; 

NEGRE-SALVAYRE; CAMARÉ, 2016). Admite-se que a liberação do O2
•- e •OH pelas 

células endoteliais e musculares lisas, no processo de formação de endoperóxidos cíclicos e 

prostaglandinas, pela via da ciclooxigenase, pode ser responsável pelo início da oxidação em 

algumas condições, enquanto a atividade aumentada da lipoxigenase em macrófagos poderia 

aumentar os hidroperóxidos lipídicos (MORROW, 2005; RADOMSKA-LES̈NIEWSKA et 

al., 2016). A LDLox, por sua vez, também pode induzir estresse oxidativo, através do 

aumento da produção de O2
•- pelas células endoteliais e musculares lisas, o que intensifica a 

disfunção endotelial e vascular (GALLE et al., 2006).  

A detoxificação de agentes oxidativos e nitrosativos é, portanto, fundamental para 

proteção contra os seus efeitos citotóxicos nas células e por este motivo as células possuem 

sistemas de defesa antioxidantes, tais como as enzimas superóxido dismutase (SOD), 

glutationa peroxidase (GPx), glutationa transferase (GST), catalase (CAT) e as enzimas que 

sintetizam glutationa reduzida (GSH), além de outras (SALVAYRE; NEGRE-SALVAYRE; 

CAMARÉ, 2016). Sendo que as peroxiredoxinas (PRx), são o principal mecanismo 

antioxidante endógeno na detoxificação do ONOO- (FERRER-SUETA; RADI, 2009). 

Distúrbios nestes sistemas de defesa podem levar ao acúmulo de ERO/ERN e acelerar o 

desenvolvimento da aterosclerose (SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015). Por outro lado, a 
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expressão e a atividade aumentada de enzimas, como a GPx, SOD e a CAT, pode retardar o 

aparecimento de lesões em modelos animais de aterosclerose (YANG et al., 2009; ZRELLI et 

al., 2011). Além das enzimas antioxidantes citadas, Hagg et al. (2006) e World et al. (2006) 

sugerem a participação da enzima antioxidante tiorredoxina redutase (TrxR) nas defesas 

antioxidantes durante a aterosclerose. De acordo com esses autores, a LDLox induz a ativação 

do sistema tioredoxina em macrófagos humanos, enquanto um aumento na expressão da 

proteína tioredoxina foi observado em placas ateroscleróticas (HÄGG et al., 2006; WORLD; 

YAMAWAKI; BERK, 2006) e coelhos alimentados com uma dieta rica em colesterol 

apresentaram aumento da atividade da TrxR no tecido aórtico (AUGUSTI et al., 2009) e no 

sangue (AUGUSTI et al., 2012).  

Adicionalmente à ação das enzimas antioxidantes, a enzima paraoxonase (PON1) 

também contribui para a defesa antioxidante e proteção contra doenças coronarianas 

(GARELNABI; LITVINOV; MAHINI, 2012). A PON1 encontra-se associada à estrutura da 

HDL, exercendo propriedades antioxidantes e protegendo a LDL dos danos oxidativos, uma 

vez que esta enzima tem a capacidade de hidrolisar hidroperóxidos lipídicos 

(DURRINGTON; MACKNESS; MACKNESS, 2001). Essa capacidade tem sido associada à 

atividade de esterase, peroxidase e fosfolipase, que permite a PON1 inibir a formação de 

lipídios oxidados ou degradá-los se houver sua formação. Assim, a PON1 modula a oxidação 

lipídica tanto na HDL quanto na LDL (MACKNESS; MACKNESS, 2012). Contudo, fatores 

pró-oxidantes como a disfunção endotelial, hiperglicemia e hipercolesterolemia, podem 

reduzir a atividade desta enzima. A relação inversa entre a atividade da PON1 sérica e o risco 

de doenças ateroscleróticas sugere que a atividade hidrolítica desta enzima em relação à 

oxidação da LDL pode responder pelo seu efeito antiaterogênico (GARELNABI; 

LITVINOV; MAHINI, 2012).  

Os antioxidantes não enzimáticos como os compostos endógenos GSH, ácido úrico, 

ubiquinona e bilirrubina colaboram para manter a homeostase redox celular (LÖNN; 

DENNIS; STOCKER, 2012). Em células endoteliais e macrófagos, a GSH e as enzimas 

relacionadas, como a GPx, constituem um importante sistema de defesa antioxidante e 

alterações neste sistema podem acelerar o processo aterogênico (BLANKENBERG et al., 

2003; MIMURA; ITOH, 2015). 

Adicionalmente, antioxidantes exógenos como as vitaminas A, E e C também 

colaboram para manter a homeostase redox celular (LÖNN; DENNIS; STOCKER, 2012) 

Estudos in vitro e em modelos animais de aterosclerose demonstraram que o consumo de 

alimentos ou extratos contendo vitamina C, vitamina E, β-caroteno e polifenóis resulta em 
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uma redução do estresse oxidativo e dos biomarcadores de DCV, mediante a prevenção da 

oxidação da LDL, da disfunção endotelial e a regulação de fatores de transcrição e genes 

envolvidos no processo aterosclerótico (KALIORA; DEDOUSSIS; SCHMIDT, 2006; SITI; 

KAMISAH; KAMSIAH, 2015), sugerindo que a modulação do estresse oxidativo pode 

resultar em uma melhora no quadro das DCV. Essas ações benéficas sobre a saúde 

provenientes do consumo de compostos antioxidantes estão relacionadas a sua capacidade de 

modular vias de sinalização da resposta antioxidante (LÖNN; DENNIS; STOCKER, 2012). 

Um dos principais mecanismos de regulação da resposta antioxidante é a via do fator de 

transcrição nuclear eritróide-2 (Nrf2), que regula a expressão de diversos de genes que 

aumentam a capacidade antioxidante celular (TEBAY et al., 2015). Em condições basais, o 

Nrf2 citosólico está fortemente ligado à proteína Keap1, sendo que a oxidação ou fosforilação 

da Keap1 acarreta na dissociação do Nrf2, que se transloca para o núcleo. No núcleo, o Nrf2 

liga-se ao sítio promotor ARE (elementos de resposta antioxidante) e regula a expressão de 

diversas enzimas antioxidantes (Figura 5) (MIMURA; ITOH, 2015)  

 

Figura 5 – Ativação do fator nuclear Nrf2. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Mitsuishi et al (2012). Compostos antioxidantes, ERO e ERN e compostos 

eletrolíticos podem promover a degradação do Keap 1, por oxidação ou fosforilação, liberando o Nrf2 no 
citoplasma. Uma vez livre, o Nrf2 transloca para o núcleo onde se liga a uma região do DNA conhecida como 
Elemento de Resposta Antioxidante (ARE). Essa ligação leva ao aumento da expressão gênica de enzimas de 
fase II e de enzimas antioxidantes, que irá resultar no aumento da detoxificação de xenobióticos e melhora na 
resposta antioxidante celular. Legenda: Nrf2 – fator nuclear eritróide-2; ERO – espécies reativas de oxigênio; 
ERN – espécies reativas de nitrogênio; GSH – glutationa reduzida; NADPH – nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato. 
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1.1.5 Tratamento da aterosclerose 

 

Uma das indicações para o tratamento das DCV é a redução dos fatores de risco, com 

ênfase na redução do colesterol total sérico. A preferência pelo consumo de alimentos ricos 

em fibra, antioxidantes e ácidos graxos insaturados, em detrimento daqueles com alto teor de 

gorduras, além do aumento da atividade física colaboram para a redução dos níveis 

plasmáticos de colesterol (SBC, 2013b). De acordo com a última diretriz publicada pela SBC, 

a recomendação, para adultos maiores de 20 anos, é que os níveis séricos de colesterol total 

não devem ser maiores que 200 mg/dL, os níveis de triglicerídeos devem ser menores que 50 

mg/dL, os níveis de LDL devem ficar abaixo de 100 mg/dL e os níveis ideais de HDL devem 

ser superiores a 60 mg/dL. Essa diretriz propõe metas lipídicas mais rígidas com base em 

evidências de que reduções de cerca de 40 mg/dL nos níveis de LDL são acompanhados de 

taxas de eventos cardiovasculares 20% menores, e reduções entre 80 a 120 mg/dL podem 

reduzir os eventos cardiovasculares na ordem de 40 a 50%. As mudanças no estilo de vida e 

na alimentação são a primeira linha de defesa contra o colesterol elevado. A redução do peso, 

e menor ingestão de gordura saturada e gordura trans desempenham um papel importante 

neste contexto. Como também, a ingestão de fibras solúveis e fitoesteróis que são aliados na 

redução do colesterol alto. A Organização Mundial da Saúde estima que ¾ das mortes por 

DCV podem ser reduzidos através de mudanças no estilo de vida (WHO, 2013). Os 

hipolipemiantes devem ser empregados sempre que não houver efeito satisfatório das 

mudanças de estilo de vida ou impossibilidade de aguardar os efeitos do tratamento não 

medicamentoso por prioridade clínica. A escolha da classe terapêutica está condicionada ao 

tipo de dislipidemia presente. Assim, dentre os tratamentos farmacológicos propostos para a 

aterosclerose, os que apresentam maiores evidências de benefícios são as estatinas para o 

tratamento da hipercolesterolemia e os fibratos para o tratamento da hipertrigliceridemia 

(SBC, 2013a). 

As estatinas são substâncias capazes de diminuir a síntese intracelular do colesterol 

por competirem com a enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A redutase (HMG-CoA) 

havendo, portanto, inibição apenas parcial da síntese de colesterol, preservando o colesterol 

para mecanismos essenciais à vida humana como a preservação da membrana celular, síntese 

hormonal e da vitamina D. Para compensar a redução nos níveis intracelulares de colesterol 

causada pelas estatinas, ocorre um aumento no número de receptores de LDL nos hepatócitos 

que então removem mais lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), lipoproteínas de 

densidade intermediária (IDL) e LDL da circulação para repor o colesterol intracelular 
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aumentando, assim, o clearance plasmático do LDL (ISTVAN; DEISENHOFER, 2001). A 

redução nos níveis séricos de LDL pode variar de 25% a 55%, de acordo com a droga 

utilizada. Também pode haver efeito sobre os níveis de triglicerídeos, que diminuem em 

média 15 a 25%, e de HDL, que podem sofrer uma elevação de cerca de 10% (SBC, 2013a).  

Os fibratos são derivados do ácido fíbrico e têm ação estimulante nos receptores dos 

peroxissomos do tipo α (PPAR-α), que são fatores de transcrição nuclear (FRANCIS, 2003; 

STAELS et al., 1998). Quando os receptores PPAR-α são ativados pelos fibratos, ocorre um 

aumento na expressão do gene que sintetiza a lipase lipoprotéica e diminui a expressão da apo 

CIII, o que potencializa o catabolismo das lipoproteínas ricas em triglicerídeos. Os fibratos 

aumentam a expressão das apo AI e AII, elevando os níveis de HDL. Aumentam a excreção 

do colesterol hepático pelas vias biliares e a afinidade da LDL pelos receptores B/E (STAELS 

et al., 1998). Os fibratos além de reduzirem a lipemia pós-prandial, diminuem os níveis de 

triglicerídeos de 30 a 60%, aumentam HDL de 7 a 11% e a ação sobre o LDL é variável, 

podendo diminuí-lo, não modificá-lo ou até aumentá-lo (SBC, 2013a). O aumento dos níveis 

de LDL em pacientes com hipertrigliceridemia tratados com fibrato, em decorrência da 

redução de triglicerídeos das VLDL, forma LDL grandes, menos densas e menos 

aterogênicas, uma vez que as LDL com menor densidade têm uma maior afinidade para o 

receptor de LDL, demonstrando elevado potencial antiaterogênico quando comparada a 

redução de LDL e triglicerídios sozinhos (WINKLER et al., 2004).  

A interrupção da terapia com estatinas, principalmente em pacientes com infarto 

agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, oferece um risco 

considerável de deterioração cardiológica e neurológica precoces, com desfechos graves. A 

suspensão das estatinas induz uma elevada ativação das proteínas G, desencadeando a 

produção de ERO e a supressão na biodisponibilidade do •NO, induzindo a um estado pró-

oxidante, pró-inflamatório e pró-trombótico, com deterioração da função endotelial. Em 

resumo, a suspensão do tratamento com estatinas resulta em rápido retorno à disfunção 

endotelial inicial e à amplificação dos processos oxidativos e inflamatórios, aumentando os 

riscos da ocorrência de eventos vasculares (CUBEDDU; SEAMON, 2006; HEESCHEN et al., 

2002), principalmente em pacientes idosos devido a baixa aderência ao tratamento 

(JACKEVICIUS, 2002). O uso das estatinas também está associado ao aumento 

assintomático das enzimas hepáticas e com mialgias, que podem evoluir para rabdomiólise, 

reforçando a necessidade de mais investigação, em especial com grupos de idosos, pacientes 

com co-morbidades graves usuários de altas doses e/ou de outras terapias farmacológicas 

concomitantes (KASHANI et al., 2006). Com relação aos fibratos, os efeitos colaterais 
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incluem intolerância gástrica, diarreia, litíase biliar, fraqueza muscular, mialgia, diminuição 

da libido, erupção cutânea, cefaleia e insônia e acometem cerca de 5 a 10% dos pacientes 

tratados com este tipo de fármaco. Também pode ocorrer elevação das enzimas hepáticas, 

creatinina fosfoquinase, creatinina e homocisteína (JACOBSON; ZIMMERMAN, 2006). 

 

1.1.6 Antioxidantes no tratamento da aterosclerose  

 

Diversas evidências de estudos in vitro e em modelos animais sustentam a validade da 

hipótese oxidativa da aterosclerose, isto é, que a modificação oxidativa da LDL é o principal 

evento para o início e a evolução das placas ateroscleróticas (STEINBERG; WITZTUM, 

2010; STEINBERG et al., 1989) Um desdobramento dessa hipótese é que, compostos 

antioxidantes aumentariam a resistência da LDL ao processo oxidativo e, potencialmente, 

poderiam exercer efeitos benéficos contra o desenvolvimento e progressão da aterosclerose 

(SALVAYRE; NEGRE-SALVAYRE; CAMARÉ, 2016). Como consequência, esses 

compostos têm atraído considerável atenção como agentes preventivos e terapêuticos. O 

Quadro 1 sintetiza estudos in vitro e em modelos animais, que demonstram que o consumo de 

antioxidantes previne a progressão da aterosclerose. 

 

Quadro 1 – Antioxidantes versus fatores envolvidos no desenvolvimento da 
aterosclerose  

 

Compostos 
antioxidantes 

Modelo 
experimental 

Tempo de 
exposição 
(semanas) 

Efeitos 

α-Tocoferol e 
carotenoides (óleo 

de oliva) 
In vitro - 

Prevenção da oxidação da LDL1 

Fucoxantina 

Prevenção da oxidação da LDL e 
geração de ERO/ERN e formação 

de células espumosas em 
macrófagos expostos à LDLox 2 

Polifenóis 
extraídos da cevada 

Camundongos 
hiperlipidêmicos 

6 
Melhora do perfil lipídico e 

redução do índice aterogênico 3 

Astaxantina  
 

Coelhos 
hiperlipidêmicos 

 
 
 

8  
Melhora do status oxidativo no 

tecido aórtico 4 

Quercetina 12  
Redução da aterosclerose e de 

parâmetros inflamatórios 5 
Compostos 

fenólicos do óleo 
de palma 

13  
Redução das lesões 

ateroscleróticas e redução do 
estresse oxidativo 6 
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Probucol 
 
 
 

       Coelhos 
hiperlipidêmicos 

 

16  
Redução de 56% nas lesões 

ateroscleróticas 7 

Extrato de 
Marrubium alysson 

8  
Redução da oxidação da LDL, 

estabilização da placa e redução 
da produção do O2

•- 8 
Licopeno 16  Redução da aterosclerose 9 

Norbixina 8  
Melhora do status antioxidante, 

redução da oxidação da LDL e da 
placa aterosclerótica 10 

Resveratrol 12  Redução da aterosclerose 11 
 
Fonte: 1 Andrikopoulos et al.(2002); 2 Silva LCS (2016); 3 Shen et al (2016); 4 Augusti et al (2009); 5 

Bhaskar et al. (2013); 6 Che Idris et al. (2014); 7 Chen et al. (2013); 8 Essawy (2014); 9 Frederiksen et al. (2007); 
10 Somacal S (2012); 11 Wang et al. (2005). Legenda: ERO – espécies reativas de oxigênio; ERN – espécies 
reativas de nitrogênio; LDL – lipoproteína de baixa densidade; LDLox – LDL oxidada; O2

•- - ânion radical 
superóxido. 

 

1.1.6.1 Carotenoides 

 

Os carotenoides são pigmentos naturais, sintetizados por plantas e micro-organismos, 

e possuem extenso sistema de duplas ligações conjugadas, geralmente contendo 40 átomos de 

carbono (BOHN, 2008). Quimicamente os carotenoides se dividem em dois grupos: os 

carotenos, que são carotenoides hidrocarbonados e com características apolares e as 

xantofilas, que são carotenoides oxigenados e que apresentam comportamento polar 

(RODRIGUEZ-AMAYA, 2010). Algumas das principais fontes de carotenoides são cenouras 

e abóboras (α e β-caroteno), tomates e seus produtos derivados, como extrato, polpa e molhos 

(licopeno), espinafre (luteína) e laranja (β-criptoxantina) (RODRIGUEZ-AMAYA, 2010). Os 

carotenoides são constituintes normais do sangue e tecidos de humanos, sendo distribuídos 

primariamente no tecido adiposo (80-85%), fígado (8-12%), músculo (2-3%) e com pequenas 

quantidades em outros tecidos. O soro humano contém α- e β-caroteno, β-criptoxantina, 

licopeno e luteína como os principais carotenoides, com baixas concentrações de zeaxantina 

(BOHN, 2008; FERNÁNDEZ-GARCÍA et al., 2012). 
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Figura 6 – Estrutura química dos principais carotenoides. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Fernandéz-García (2012). 

 

A presença da cadeia poliênica conjugada é a responsável pela cor dos carotenoides e 

por algumas de suas funções biológicas, como a excelente capacidade desativadora de 

espécies reativas, o que lhe confere a propriedade de ser classificado como antioxidante 

(BOHN, 2008; FERNÁNDEZ-GARCÍA et al., 2012). A desativação dos radicais livres, como 

o oxigênio singleto (1O2) ou O2
•-, por exemplo, pode ocorrer através de processos físicos ou 

químicos, envolvendo diversos mecanismos como: a doação de elétrons ou hidrogênio, a 
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quelação de metais, a desativação de 1O2 e a formação de adutos (DI MASCIO et al., 1990; 

RIOS; ANTUNES; BIANCHI, 2009; STRATTON; SCHAEFER; LIEBLER, 1993).  

A desativação física (Equação 1) envolve a transferência da energia de excitação do 

radical livre, por exemplo 1O2, para o carotenoide (1CAR), resultando em oxigênio no seu 

estado fundamental O2(
3Σ-

g) e estado triplete excitado do carotenoide (3CAR*). A energia do 
3CAR* é dissipada mediante interações rotacionais e vibracionais entre o carotenoide e o 

solvente, para recuperar o estado fundamental do mesmo, sem ocorrer degradação (STAHL; 

SIES, 1993).  

 
1O2 + 1CAR � O2(

3Σ-
g) + 3CAR*                                Equação 1 

 

Já no processo químico (Equação 2), a reação do carotenoide com a espécie reativa 

através da transferência de elétrons resulta em destruição do cromóforo e formação de 

produtos de oxidação do carotenoide (EDGE; MCGARVEY; TRUSCOTT, 1997). 

 
1O2 + 1CAR � O2 + produtos de oxidação do carotenoide             Equação 2 

 

Radicais de oxigênio, como por exemplo O2
•-, podem ser reduzidos por diferentes 

carotenoides, como o licopeno e β-caroteno, devido a capacidade desses compostos em doar 

elétrons para as espécies reativas de oxigênio (Equação 3), formando novas espécies reativas 

como o H2O2, menos prejudiciais aos sistemas biológicos (DI MASCIO et al., 1990; EDGE; 

MCGARVEY; TRUSCOTT, 1997). 

 

O2
•- + CAR + 2H+ � CAR•+ + H2O2                           Equação 3 

 

A presença de grupos substituintes, a extensão do cromóforo e o tipo de estrutura da 

cadeia do carotenoide são um parâmetro eficiente para avaliar sua capacidade em desativar 

espécies reativas (RODRIGUES et al., 2012). Carotenoides com cadeia acíclica apresentam 

melhor habilidade de remoção de espécies reativas quando comparado aos que possuem 

cadeia cíclica. Avaliando a estrutura e a capacidade de desativação do radical peroxil (ROO•) 

exibida pelo β-caroteno, licopeno e β-criptoxantina observou-se que a abertura do anel β-

ionona aumenta o potencial sequestrante, como no caso do licopeno (RODRIGUES et al., 

2012). A presença de grupamentos hidroxila ligados ao anel, como na luteína e zeaxantina, 

tornam o carotenoide mais efetivo como desativador de ERO quando comparado a 
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carotenoides que não possuem esses grupamentos, como o β-caroteno. No entanto, a ausência 

de grupos hidroxil no anel β-ionona confere maior capacidade de remoção do ONOO- quando 

comparado àqueles que os possuem (RODRIGUES; MARIUTTI; MERCADANTE, 2012). Já 

a presença de grupamentos cetônicos melhora a capacidade de remoção, quando comparado a 

presença de substituintes epóxidos ou metil, sugerindo que as propriedades dos carotenoide 

não residem apenas no comprimento do sistema conjugado de duplas ligações, mas também 

nos grupos funcionais e na estrutura da cadeia (BRITTON, 1995; EDGE; MCGARVEY; 

TRUSCOTT, 1997). 

A maioria dos carotenoides tem propriedades lipofílicas e por isso são transportados 

pelas lipoproteínas – especialmente pela LDL – na corrente sanguínea, o que aumenta o 

interesse por essas substâncias na prevenção das DCV (FERNÁNDEZ-GARCÍA et al., 2012; 

SALVAYRE; NEGRE-SALVAYRE; CAMARÉ, 2016). Baseado nos resultados promissores 

de estudos com licopeno, pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, através 

do CamNutra (Biociências Nutracêuticas de Cambridge) disponibilizaram para 

comercialização um suplemento a base de licopeno (AterononTM), indicado para a prevenção e 

tratamento das DCV e não disponível no Brasil até o momento.  

O Quadro 2 apresenta alguns estudos onde o consumo de carotenoides por humanos 

foi associado à melhora na saúde cardiovascular.  

 

Quadro 2 – Efeito da ingestão/suplementação com carotenoides sobre os marcadores 
de aterosclerose em humanos 

 

Carotenoide Período 
de trat. 

Modelo Dose suplementada Efeito 

Licopeno 8 sem. Humanos 
(saudáveis 

ou com 
DCV) 

7 mg de licopeno/dia Melhora na função 
endotelial 1 

β-criptoxantina 
+ luteína 

5 anos Humanos 
(saudáveis e 
com IAM) 

- Níveis séricos elevados 
de β-criptoxantina  e 

luteína estavam 
associados a uma 

menor incidência de 
doença arterial  
coronariana 2 

Licopeno 12 sem. Humanos 
(com 

sobrepeso) 

70 mg de 
licopeno/semana 

Aumento dos níveis de 
HDL e da atividade da 

PON e redução da 
inflamação 3 
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β-caroteno + α-
tocoferol + ác. 

ascórbico 

12 sem. Oxidação da 
LDL – ex 

vivo 

800 UI de α-tocoferol 
+1000 mg de ác. 

ascórbico + 24 mg de 
β-caroteno/dia 

Aumento resistência da 
LDL à oxidação 4 

Licopeno 3 anos Humanos - Licopeno sérico 
inversamente 

associado com a razão 
íntima/média na artéria 

carótida 5 
Licopeno 6 sem. Humanos 

(saudáveis) 
27 mg de licopeno/dia Redução dos níveis de 

colesterol total e LDL 
e aumento de 13% na 
resistência da LDL à 

oxidação 6  
α-tocoferol + 

luteína + 
β-caroteno + 
licopeno + 
α-caroteno 

2 sem. Humanos 
(saudáveis) 

43 mg de α -tocoferol 
+ 0, 225 mg de luteína 

+ 0,11 mg de 
β-caroteno + 0, 075 mg 

licopeno + 0,045 mg 
α-caroteno/dia 

Redução da oxidação 
da LDL 7 

Licopeno 2 sem. Humanos 
(saudáveis) 

33,3 mg de 
licopeno/dia 

Melhora na função 
endotelial e no estatus 

oxidativo 8 
 
Fonte: 1 Gajendragadkar et al (2014); 2 Koh et al. (2011); 3 McEneny et al. (2013); 4 McKechnie et al. 

(2002); 5 Rissanem et al. (2003); 6 Silate et al (2007); 7 Upritchard et al. (2003); 8 Xaplanteris et al (2012). 
Legenda: DCV – doença cardiovascular; IAM – infarto agudo do miocárdio; PON – paraoxonase; LDL – 
lipoproteína de baixa densidade; HDL – lipoproteína de alta densidade; UI – unidades internacionais. 

 

1.1.6.2 Urucum e bixina 

 

O corante do urucum ou anatto é obtido por meio do extrato da camada resinosa 

externa das sementes da Bixa orellana L. (Bixaceae), uma planta tropical conhecida 

popularmente como urucum ou simplesmente urucu (Figura 7). O urucuzeiro tem origem na 

América do Sul e se difundiu para a América Central, África e Índia. O urucum é uma das 

principais fontes naturais de corantes vermelhos e destaca-se economicamente por ser um dos 

corantes naturais mais utilizado pela indústria de alimentos, farmacêutica e de cosméticos, 

devido a sua baixa toxicidade e seu baixo custo de obtenção (SHAHID-UL-ISLAM; 

RATHER; MOHAMMAD, 2016). 
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Figura 7 - Exemplar de urucuzeiro e do corante de urucum extraído de forma 
artesanal. 

 

 
 
Fonte: www.emepa.org.br 
 

O carotenoide bixina (C25H30O4) (Figura 5) representa 80% dos carotenoides presentes 

nas sementes do urucum. Este carotenoide contém 2 grupos carboxílicos, sendo que um é um 

éster monometílico (TOCCHINI; MERCADANTE, 2001). Adicionalmente à bixina, nas 

sementes de urucum também é encontrada em pequenas proporções (1-3%) o carotenoide 

norbixina, que apresenta caracteristicas mais hidrossóluveis e é proveniente da remoção 

hidrolítica de um grupamento éster metílico da bixina – reação (saponificação) que também 

pode ser realizada industrialmente para a obtenção da norbixina (TOCCHINI; 

MERCADANTE, 2001). 

Como característica de todos os carotenoides, a bixina é formada por uma cadeia de 

duplas ligações conjugadas alternadas, as quais condicionam algumas características, como 

cor e sua atividade antioxidante. É um composto lipossolúvel, estável frente à luz e tem boa 

estabilidade frente à oxidação, mudança de pH, ataque microbiano e temperaturas de até 

100ºC (LYNG; PASSOS; FONTANA, 2005). A ingestão diária aceitável (IDA) para a bixina 

é de até 12 mg/kg de peso corporal. Esse limite de IDA é estabelecido como seguro para 

humanos e foi calculado a partir da maior dose de bixina que não produziu efeitos tóxicos em 

animais (NOEL). Assim, o valor de IDA para a bixina foi estabelecido com base em um valor 

de NOEL de 1311 mg/kg de peso corporal/dia, obtido a partir de um estudo de 90 dias em que 

ratos machos foram alimentados com um extrato de bixina a 92%, corrigido com o teor de 

pigmento e aplicando um fator de segurança de 100, com o objetivo de estrapolar os valores 

obtidos para humanos (JECFA, 2006).  
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Além disso, o Comitê Conjunto FAO/WHO de Peritos em Aditivos Alimentares 

(JECFA, 2006) avaliou a exposição alimentar humana à bixina, com base nos níveis normais 

de uso (fornecido pela indústria) dos extratos de urucum, expresso em bixina, considerando 

uma pessoa de 60 kg. A comissão estabeleceu que se diariamente todos os pigmentos 

ingeridos na dieta forem bixina, a exposição estimada seria de 1,5 mg/dia, o que resultaria em 

uma ingestão de 26 µg/kg de peso corporal/dia, correspondente a aproximadamente 0,2% da 

IDA (até 12 mg/kg de peso corporal). 

O uso principal do urucum pelo homem é baseado em suas propriedades corantes e a 

maioria dos estudos publicados sobre os pigmentos do urucum se concentram na melhoria dos 

protocolos de extração ou na determinação dos carotenoides do urucum em alimentos  

(ALBUQUERQUE et al., 2015; MORAES; ZABOT; MEIRELES, 2015; RIOS; 

MERCADANTE, 2004; TAHAM; CABRAL; BARROZO, 2015; TOCCHINI; 

MERCADANTE, 2001). Pouca atenção tem sido dada às propriedades biológicas de bixina, 

particularmente para o seu potencial antioxidante e antiaterogênico. 

O carotenoide bixina isolado, assim como os extratos de urucum ricos em bixina e 

obtidos com solventes de diferentes polaridades foram efetivos na desativação de espécies 

reativas como H2O2, ROO•, HOCl, 1O2, 
•NO e ONOO-, com IC50 na faixa de µg/mL (CHISTÉ 

et al., 2011) A bixina é um excelente removedor de ERO com ação mais efetiva que o β-

caroteno na desativação do ROO• (RODRIGUES et al., 2012) e com ação similar ao licopeno 

e ao β-caroteno na remoção do 1O2, (DI MASCIO et al., 1990; RIOS; ANTUNES; BIANCHI, 

2009), sendo eficiente também em sistemas biológicos, onde contribuiu para a redução dos 

níveis de MDA no cérebro de ratos expostos a ciclofosfamida (OBOH et al., 2011) e para a 

prevenção da peroxidação lipídica e depleção de GSH renal induzida por cisplatina em ratos 

(SILVA; ANTUNES; BIANCHI, 2001) e no fígado de ratos expostos ao paracetamol (RAO 

et al., 2014), demostrando um papel protetor nesses tecidos contra os danos promovidos pelos 

radicais livres. Além do potencial antioxidante, a bixina tem efeito anticarcinogênico e 

antimutagênico (ANANTHARAMAN et al., 2016; ANTUNES et al., 2005; SANTOS et al., 

2012; REDDY; ALEXANDER-LINDO; NAIR, 2005), além de reduzir, em ratos, a 

hepatotoxicidade do paracetamol (RAO et al., 2014) e a nefrotoxicidade da cisplatina 

(SOUZA et al., 2016). A bixina é capaz de reduzir a fragmentação do DNA induzida por 

cisplatina em células neuronais (SANTOS et al., 2012) e em hepatócitos de animais expostos 

a 1,2-dimetilhidrazina (OLIVEIRA et al., 2014), além de proteger queratinócitos da radiação 

ultravioleta (TAO et al., 2015). Adicionalmente, a bixina apresenta promissora atividade anti-

inflamatória ao inibir as enzimas COX-1 e COX-2 em ensaio in vitro utilizando as enzimas 
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purificadas e ácido araquidônico como substrato (REDDY; ALEXANDER-LINDO; NAIR, 

2005) e reduzir os efeitos inflamatórios da cisplatina ao modificar o número de neutrófilos 

(SOUZA et al., 2016). 

Apesar dos diversos estudos existentes sobre o potencial da bixina nos mais variados 

modelos de dano oxidativo, são escassos os estudos avaliando o potencial antioxidante desse 

carotenoide em modelos de aterosclerose. Além disso, a distribuição tecidual da bixina e sua 

afinidade pelas lipoproteínas plasmáticas ainda são desconhecidas. Consta na literatura 

científica reduzido número de publicações avaliando os efeitos da bixina sobre os níveis de 

lipídeos séricos: a bixina reduziu os níveis de LDL e triglicerídeos em coelhos 

normolipidêmicos (LIMA et al., 2008) e preveniu a elevação dos níveis de colesterol total em 

coelhos hipercolesterolêmicos (LIMA et al., 2010). A bixina também foi capaz de melhorar o 

perfil lipídico em modelo experimental diabetes, outra condição fisiopatológica na qual ocorre 

dislipidemia (ROEHRS et al., 2014). Esse efeito pode estar relacionado a ativação de 

receptores PPAR, uma vez que a bixina atuou como agonista do receptor PPARγ em cultura 

de adipócitos (TAKAHASHI et al., 2009). Este receptor nuclear regula a expressão de genes 

envolvidos no metabolismo de lipídios e carboidratos e possui atividade anti-inflamatória, 

imunomoduladora e anti-aterosclerótica (LOVISCAH, 2000). A interação da bixina com o 

receptor PPARγ, aumentou a sensibilidade da cultura de adipócitos à insulina fazendo com 

que houvesse maior captação de glicose (TAKAHASHI et al., 2009). Além disso, a bixina 

liga-se a outro receptor nuclear, o PPARα, que regula a expressão dos genes envolvidos na 

oxidação de ácidos graxos, melhorando o metabolismo de carboidratos e lipídios (GOTO et 

al., 2012). Nesse sentido, as características farmacológicas da bixina tornam esse carotenoide 

uma droga com potencial promissor para a modulação de eventos associados à aterosclerose, 

tais como a hiperlipidemia e a oxidação lipídica.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar os efeitos antiaterogênicos do 

carotenoide bixina em modelos experimentais in vivo e in vitro elucidando os mecanismos 

que contribuem para estes efeitos. 
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1.2.1.1 Objetivos específicos 

 

• Avaliar os efeitos da suplementação oral de bixina sobre os níveis séricos de 

lipídios, marcadores inflamatórios, marcadores de estresse oxidativo, estatus antioxidante e 

lesões ateroscleróticas na aorta de coelhos submetidos a uma dieta hipercolesterolêmica; 

• Investigar o efeito protetor in vitro da bixina contra a oxidação da LDL 

humana isolada, relacionando o possível mecanismo de ação; 

• Investigar se a bixina protege contra a toxicidade induzida pela exposição de 

macrófagos murinos J774A.1 à LDLox, avaliando os mecanismos químicos e moleculares 

envolvidos na proteção. 

 

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1.3.1 Bixina 

 

O carotenoide bixina foi fornecido pela empresa Christian-Hansen (Dinamarca) e 

caracterizado no Núcleo Integrado em Análises Laboratoriais (NIDAL) da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) de acordo com os protocolos descritos a seguir. 

 

1.3.1.1 Teor e pureza da bixina 

 

De acordo com o laudo fornecido pela Christian-Hansen, o teor de bixina nos extratos 

era de 10%. A título de confirmação, o extrato foi dissolvido em clorofórmio e sua 

absorbância foi determinada por espectrofotometria a 470 nm (TOCCHINI; MERCADANTE, 

2001). A concentração de bixina foi calculada de acordo com a fórmula a seguir:  

A = acb 

Onde: 

A = absorbância da solução clorofórmica do extrato, lida no espectrofotômetro, 

a = coeficiente de absorção da bixina em CHCl3 (2826) no ƛmax 470 nm  

b = caminho ótico (1 cm), 

c = concentração de bixina na solução (g/L). 

Para a determinação de pureza do extrato de bixina, alíquotas de 20 µL do extrato 

foram analisadas em cromatógrafo líquido (Shimadzu LC – 10A), equipado com coluna de 

fase reversa C18 (Shim-pack CLC ODS, 25 cm x 4,6 mm), pré-coluna (Shim-pack GODS, 10 
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x 4 mm, 5µm) e detector de arranjo de diodos (DAD) operando em 460 nm. Para a eluição, 

foi utilizado acetonitrila:ácido acético 2% (65: 35, v/v) como fase móvel, em fluxo de 1 

mL.min-1(LEVY et al., 1997). A identificação da bixina e dos demais compostos presentes no 

extrato foi realizada através da comparação dos tempos de retenção e dos espectros de DAD 

com os dados descritos na literatura, sob as mesmas condições experimentais (LEVY et al., 

1997; SCOTTER et al., 1998). O limite de detecção do método foi de 0,02 µg/mL e o limite 

de quantificação de 0,07 µg/mL. 

 

1.3.2 Ensaio in vivo  

O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Bem Estar Animal UFSM - 

parecer nº 28/2010. 

 

1.3.2.1 Local de desenvolvimento da pesquisa 

Este trabalho foi desenvolvido no Núcleo Integrado de Desenvolvimento em Análises 

Laboratoriais (NIDAL) do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da UFSM.  

 

1.3.2.2 Tratamento dos animais e dietas 

Foram utilizados coelhos machos da raça Nova Zelândia, pesando aproximadamente 2 

Kg. Os animais foram acondicionados em gaiolas individuais, sob um ciclo de claro/escuro de 

12:12 h e acesso diário a 50 g de ração por Kg de peso corporal e água à vontade. Os animais 

foram separados em 7 grupos (n=6) e alimentados durante 60 dias com as seguintes dietas: 

• Dieta padrão (SUPRA – ALISUL, São Leopoldo, RS, Brasil) (Controle);  

• Dieta hipercolesterolêmica (0,5% de colesterol); 

• Dieta hipercolesterolêmica (0,5% de colesterol) + bixina 10 mg/Kg  

• Dieta hipercolesterolêmica (0,5% de colesterol) + bixina 30 mg/Kg  

• Dieta hipercolesterolêmica (0,5% de colesterol) + bixina 100 mg/Kg  

• Dieta hipercolesterolêmica (0,5% de colesterol) + sinvastatina 15 mg/kg 

• Dieta padrão + bixina 100mg/Kg 

A sinvastatina foi utilizada como um controle positivo, uma vez que é a medicação de 

escolha para o tratamento da hipercolesterolêmica (SBC, 2013a). A maior dose de bixina (100 

mg/Kg) utilizada nesse estudo foi suplementada em coelhos normocolesterolêmicos para 

verificar a presença de efeitos per se. O colesterol (Vetec, RJ, Brasil), a sinvastatina e a bixina 

foram dissolvidos em éter etílico e pulverizados na dieta. A dieta controle também foi 
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pulverizadas com éter etílico. Todas as dietas foram preparadas semanalmente, mantidas 

durante 24 h a temperatura ambiente e protegidas da luz para a evaporação do éter etílico e 

armazenadas sob refrigeração.  

 

1.3.2.3 Coleta do material biológico 

 

Antes do início do experimento e após o período experimental, os animais foram 

privados de ração por 12 h e então anestesiados com dose intramuscular de uma mistura de 

12,5 mg/Kg de ketamina para 2,5 mg/Kg de xilasina. O sangue foi coletado em tubos sem 

anticoagulante, por punção na artéria marginal da orelha e centrifugado a 3000 x g por 10 

minutos para obtenção do soro que foi utilizado nas análises dos níveis séricos de 

triglicerídeos, colesterol total, HDL, e colesterol não HDL (não-HDL) e bixina.  

No fim do período experimental e após a coleta de sangue os animais foram 

decapitados para remoção da aorta (do arco aórtico até bifurcação ilíaca). O tecido adventício 

foi removido e as aortas foram lavadas com PBS pH 7,4 gelado. Imediatamente após, uma 

secção de 0,5 cm da aorta ascendente foi removida para a análise histopatológica. O restante 

do tecido aórtico foi homogeinizado com 5 volumes de PBS. O homogeneizado foi utilizado 

para as determinações dos níveis de TBARS e NPSH e após centrifugação a 3000 x g por 10 

minutos, o sobrenadante obtido foi armazenado a -20°C até a realização das demais análises. 

 

1.3.2.4 Análises 

 

1.3.2.4.1 Lipídios séricos e marcadores pró-inflamatórios 

 

Os níveis de colesterol total, HDL e triglicerídeos foram determinados utilizando kits 

comerciais (Doles, GO, Brasil). Os níveis de n-HDL foram calculados pela diferença entre 

colesterol total e HDL. O índice aterogênico foi calculado de acordo com a seguinte equação: 

(colesterol total-HDL)/HDL. Os níveis das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6 foram 

determinados por ELISA (eBIOSCIENCE, San Diego, USA). 

 

1.3.2.4.2 Indicadores de estresse oxidativo e atividade das enzimas antioxidantes 

 

A lipoperoxidação no tecido aórtico foi determinada através da quantificação das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979). 
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Os níveis de tióis não proteicos (NPSH) foram determinados a 412 nm (ELLMAN, 1959), 

após desproteinização e reação com DTNB.  

A atividade da GR foi determinada utilizando glutationa oxidada e NADPH 

(CARLBERG; MANNERVIK, 1979). A atividade da enzima CAT foi avaliada por 

espectrofotometria, utilizando peróxido de hidrogênio (AEBI, 1984). A atividade da SOD foi 

determinada por espectrofotometria utilizando epinefrina (MISRA; FRIDOVICH, 1972). A 

atividade da enzima TrxR foi avaliada por espectrofotometria, utilizando ácido 5,5’-ditio-bis-

2-nitrobenzóico (DTNB) (HOLMGREN; BJÖRNSTEDT, 1995). 

 

1.3.2.4.3 Atividade da PON1 

 

A atividade da enzima PON1 foi determinada através do monitoramento da formação 

do p-nitrofenol, produto da hidrólise do paraoxon (substrato da enzima), a 412 nm e a 25°C 

(BOLAYIRLI et al., 2007). 

 

1.3.2.4.4 Análise histopatológica 

 

Para realização da análise histopatológica, o tecido aórtico foi fixado em solução de 

formol tamponado a 10%, processados e embebidos em parafina e seccionados a 5 µm em 

micrótomo rotativo. Secções foram coradas com hematoxilina e eosina. As laminas foram 

analisadas em microscópio por um patologista sem conhecimento dos grupos experimentais. 

A espessura da lamina íntima e média foi determinada e a sua razão foi usada como um índice 

da formação de placas ateroscleróticas (AUGUSTI et al., 2009). Devido ao fato das lesões não 

serem uniformes, os resultados de cada amostra foram expressos como a média de cinco 

diferentes medidas ao longo da secção aórtica. 

 

1.3.2.4.5 Níveis séricos de bixina 

 

A análise dos níveis séricos de bixina presentes no soro dos coelhos antes e após o 

período experimental foram realizadas por cromatografia líquida. Primeiramente foram 

adicionados 100 µL de solução metanólica de Sudan I (100 µg/mL) como padrão interno 

(LEVY et al., 1997; SCOTTER, 2009) a 100 µL de soro em eppendorf âmbar. Após 1 minuto 

de agitação em vórtex, foi adicionado 600 µL de metanol à mistura. O eppendorf foi agitado 

novamente em vórtex por 1 minuto e posteriormente centrifugado a 3500 rpm a 4ºC por 10 
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minutos. A fase orgânica foi coletada e a extração foi realizada novamente com 600 µL de 

metanol. As fases orgânicas das extrações sequenciais foram misturadas em tubo de ensaio e 

submetidas à secagem à vácuo a 25°C protegido da luz. Quando necessário, as amostras eram 

armazenadas a -18°C, após introdução de nitrogênio no eppendorf. Anteriormente à injeção, 

as amostras eram reconstituídas com 100 µL de fase móvel. Foram injetados 20 µL de 

amostra no cromatógrafo líquido (Shimadzu LC – 10A), equipado com coluna de fase reversa 

C18 (Shim-pack CLC ODS, 25 cm x 4,6 mm), pré-coluna (Shim-pack GODS, 10 x 4 mm, 

5µm) e detector de arranjo de diodos (DAD) operando em 460 nm. Para a eluição, foi 

utilizado acetonitrila:ácido acético 2% (65: 35, v/v) como fase móvel, em fluxo de 1 mL.min-1 

(LEVY et al., 1997). A identificação da bixina e dos demais compostos presentes no extrato 

foi realizada através da comparação dos tempos de retenção e dos espectros de DAD com os 

dados descritos na literatura, sob as mesmas condições experimentais (LEVY et al., 1997; 

SCOTTER et al., 1998). O limite de detecção do método foi de 0,02 µg/mL e o limite de 

quantificação de 0,07 µg/mL. 

 

1.3.3 Ensaios in vitro 

 

1.3.3.1 Local de desenvolvimento da pesquisa 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Neuroquímica I do Departamento de 

Bioquímica da UFSC sob a supervisão da professora Drª Andreza Fabro de Bem.  

 

1.3.3.2 Preparo da bixina para os protocolos experimentais 

 

Para a realização dos experimentos in vitro, a bixina (conforme descrito no item 1.3.1) 

foi solubilizada em dimetilsulfóxido (DMSO). Nos protocolos utilizando cultura de células, a 

concentração final de DMSO não foi maior que 0,05 %. 

 

1.3.3.3 Licopeno 

 

Utilizamos em todos os experimentos in vitro o carotenoide licopeno, como um 

controle positivo. O licopeno (pureza 99%) foi fornecido pela empresa farmacêutica Galena 

(São Paulo/BR) e para a realização dos experimentos foi solubilizado em DMSO. 
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1.3.3.4 Isolamento da LDL humana 

 

A fração LDL foi isolada a partir de plasma humano proveniente do banco de sangue 

do Hospital Universitário da UFSC. Os procedimentos experimentais para utilização de 

plasma humano e isolamento da LDL foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da UFSC (parecer 943/10, FR 363814).  

O isolamento da LDL foi realizado por ultracentrifugação do plasma fresco utilizando 

gradiente de densidade descontínua (KLEINVELD et al., 1992). Resumidamente, foi 

adicionado EDTA (1 mg/mL) e sacarose (concentração final de 0,5%) ao plasma para evitar a 

agregação da LDL. Cinco mL de plasma-EDTA foram ajustados a uma densidade de 1,22 

g/mL com KBr (0,326 g/mL) e em seguida, sobre o plasma-EDTA, foi adicionado 5 mL de 

cloreto de sódio (1,006 g/mL). A ultracentrifugação foi executada a 191.000 x g por 2 h à 4°C 

em ultracentrífuga Hitachi Himac CP80WX, rotor P80AT 0147. Após este processo, a 

camada contendo LDL (banda amarelo/laranja localizada na interface entre a amostra de 

plasma e a solução salina) foi coletada e dialisada durante 16 h à 4°C em tampão fosfato 148 

mM (Na2HPO4 8 mM, KH2PO4 1,4 mM, KCl 2,6 mM, NaCl 136 mM, pH 7,4). A 

concentração de proteína na solução de LDL foi determinada pelo método de Lowry et al. 

(1951) e as LDL isoladas foram armazenadas a -20°C por no máximo 2 semanas. 

 

1.3.3.5 Oxidação da LDL  

 

Amostras de LDL isolada (1 mg/mL) foram oxidadas na presença de sulfato de cobre 

(CuSO4) 10 µM por 16 h a 37ºC sob agitação constante. Posteriormente, foi adicionado 

EDTA (2,5 mM) e as amostras foram dialisadas em tampão fosfato 148 mM por 16 h a 4ºC. 

Após a diálise, as alíquotas de LDLox foram estocadas a -20ºC por no máximo 2 semanas. 

 

1.3.3.6 Ensaios de oxidação da LDL humana isolada 

 

1.3.3.6.1 Dienos conjugados 

 

A oxidação da parte lipídica da LDL nativa isolada foi analisada pela formação dos 

dienos conjugados. As amostras de LDL (50 µg de proteína/mL) foram pré-incubados a 37°C 

em meio contendo PBS 10 mM (pH 7,4) e diferentes concentrações de bixina (0 – 7,5 µM) ou 

licopeno (0 – 40 µM), que foi utilizado nos experimentos como controle positivo, uma vez 
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que existem diversas evidências de que este carotenoide protege a LDL da oxidação e modula 

diversos outros eventos envolvidos no processo aterosclerótico (MORDENTE et al., 2011). 

Após 60 min, a oxidação da LDL foi iniciada pela adição de CuSO4 (10 µM) e monitorada ao 

longo de 6,5 h através da medição do aumento da absorvância em 234 nm devido a formação 

dos dienos conjugados (GIESEG; ESTERBAUER, 1994).  

É importante destacar que no ensaio de formação de dienos conjugados, diversos 

parâmetros podem ser obtidos através da análise da formação dos dienos versus tempo. O 

valor da fase lag é comumente determinado graficamente pela intercepção das tangentes ao 

aumento da absorbância dos dienos. Outro parâmetro analisado é a taxa de oxidação, 

determinada através da derivada da curva da absorbância durante a fase de propagação em 

função do tempo (GIESEG; ESTERBAUER, 1994) 

 

1.3.3.6.2 Fluorescência do triptofano (Trp) 

 

Os espectros de fluorescência da LDL nativa exibem uma única banda centrada em 

aproximadamente 332 nm, que é atribuída aos resíduos de Trp, que estão localizados na 

apoB-100. A perda de fluorescência do Trp é um marcador da oxidação protéica da LDL. A 

fluorescência do Trp foi medida em uma solução de LDL (50 µg proteína/mL) em diferentes 

tempos (0 – 390 minutos) com o uso de um espectrofluorímetro (Spectramax Paradigm) com 

excitação em 282nm e emissão em 332 nm (GIESSAUF; STEINER; ESTERBAUER, 1995). 

A cinética da oxidação da LDL foi acompanhada por medição da diminuição da fluorescência 

do Trp após a adição de 3,3 µM de CuSO4 na presença ou ausência de diferentes 

concentrações de bixina (0 – 7,5 µM) ou licopeno (0 – 40 µM) (controle positivo). Os dados 

são apresentados como redução percentual de fluorescência de Trp em cada amostra. O tempo 

necessário para decair a metade da fluorescência do Trp (t1/2) também foi calculado 

(GIESSAUF; STEINER; ESTERBAUER, 1995; REYFTMANN et al., 1990). 

 

1.3.3.7 Ensaios com cultura de macrófagos  

 

Para realização dos experimentos envolvendo cultura celular, foram utilizados 

macrófagos murinos da linhagem J774 A.1 obtidos do American Type Culture Collection 

(ATCC, Rockville, MD, EUA). As células foram cultivadas e replicadas em placas de Petri 

contendo meio de cultura DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), L-

glutamina 2 mM, glicose 4,5g/L, bicarbonato de sódio 1,5 g/L, Hepes 1 M, penicilina 10.000 
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UI e estreptomicina 10.000 UI, em pH 7,4. As células foram mantidas em atmosfera 

umidificada (estufa) a 37ºC e 5% de CO2. 

Para os procedimentos experimentais, as células foram plaqueadas em DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e incubadas em estufa a 37ºC e 5% de 

CO2 por 24 h para adesão. Em seguida, o meio de cultura foi substituído por DMEM sem SFB 

e mantido durante os tratamentos com bixina ou licopeno ou LDLox, conforme descrito a 

seguir. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

 

1.3.3.7.1 Ensaio de citotoxicidade celular 

 

A fim de selecionar concentrações de bixina e licopeno que não causassem toxicidade 

aos macrófagos, foi realizado o teste de citotoxicidade celular, avaliando o efeito de 

concentrações variando de 0,001 – 40 µM sobre a viabilidade celular. Essa avaliação foi 

realizada através do método do MTT, que mede a atividade da desidrogenase mitocondrial 

através da redução do (3-(4,5-dimetiltiazol-2il)-2,5-difenil brometo de tetrazolina) em 

formazan, nas células viáveis (MOSMANN, 1983). As células foram cultivadas em placas de 

96 poços (12.000 células/poço) e colocadas em estufa incubadora (37ºC, 5% CO2) por 24 h 

para adesão. Após este período, as células foram tratadas com concentrações crescentes 

(0,001 – 40 µM) de bixina ou licopeno ou veículo e incubadas por 24 h. Ao final deste 

período, o meio foi removido e 100 µL de MTT 0,5 mg/mL foi adicionado a cada poço, 

seguido de uma nova incubação de 2 h a 37ºC. Terminada esta etapa, o MTT foi removido e 

adicionado 100 µL de DMSO para dissolução dos cristais de formazan em uma incubação sob 

agitação por 30 min. Esse composto, que possui coloração violeta, é formado pela redução do 

MTT através de desidrogenases presentes em células viáveis. As placas foram então 

submetidas à leitura de densidade óptica (540 nm) e a porcentagem de células viáveis foi 

calculada em relação ao controle (células não tratadas).  

 

1.3.3.7.2 Medida da produção de ERO 

 

A geração intracelular de ERO foi medida utilizando a sonda 2’,7’- 

diclorodiidrofluoresceína acetato (DCFH-DA). Quando aplicada a células intactas, a DCFH-

DA passa pela membrana celular e é hidrolisada enzimaticamente por esterases formando um 

produto não fluorescente, o DCFH. Na presença de ERO, o DCFH é oxidada gerando o 

composto altamente fluorescente DCF, cuja fluorescência pode ser quantificada 
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fluorimetricamente (WANG; JOSEPH, 1999). Inicialmente, as células foram semeadas em 

placas de 24 poços (2x105 células/poço) e mantidas em estufa incubadora (37 ºC, 5% CO2) 

por 24 h. 

Para verificar os efeitos da bixina e do licopeno sobre a produção de ERO induzida 

pela LDL oxidada, as células foram pré-tratadas com bixina (0,03-0,3 µM) ou licopeno 

(0,001-0,1 µM) ou veículo por 24 h. A fim de avaliar a cinética de formação das ERO 

induzida pela exposição à LDLox, as células foram tratadas com DCFH-DA (10 µM) e 

imediatamente expostas à LDLox (100 µg/mL). Em seguida a intensidade de fluorescência foi 

medida em um leitor de placas (Spectramax Paradigm) durante 1 hora (480 nm de excitação e 

525 nm de emissão) em intervalos de 1 minuto. 

 

1.3.3.7.3 Medida da produção de ERN 

 

Para verificar a produção de ERN, principalmente o peroxinitrito, nos macrófagos, foi 

avaliada a oxidação da sonda fluorescente dihidrorodamina (DHR), que reage com radicais 

derivados do peroxinitrito, mas não com O2
•- ou •NO diretamente (RADI et al., 2001; 

WRONA; PATEL; WARDMAN, 2005). As células foram cultivadas em placas de 24 poços 

(2x105 células/poços) e mantidas em estufa incubadora (37 ºC, 5% CO2) por 24 h.  

Para examinar a cinética de formação de ERN induzida pela exposição à LDLox, 

assim como o possível efeito protetor da bixina e do licopeno frente a exposição à LDLox, as 

células foram pré-tratadas com bixina (0,03-0,3 µM) ou licopeno (0,001-0,1 µM) ou veículo 

por 24 h. Após esse período, foram incubadas com LDLox (100 µg/mL) e DHR (10 µM) 

simultaneamente e a intensidade de fluorescência foi medida em um leitor de placas (Infinite 

M200, TECAN, Mannedorf, Suíça) durante 60 minutos com excitação a 485 nm e emissão a 

525 nm e 590 nm em intervalos de 1 minuto.  

 

1.3.3.7.4 Determinação da concentração intracelular de GSH 

 

Os níveis intracelulares de GSH foram determinados por ensaio fluorimétrico 

conforme descrito por Hissin e Hilf (1976), com algumas modificações. Esse ensaio baseia-se 

no princípio de que os grupos tióis (-SH) da GSH reagem especificamente com o orto-

ftalaldeído (OPT) em pH 8,0, resultando um produto fluorescente excitado a 350 nm e com 

emissão a 420 nm (HISSIN; HILF, 1976). As células foram semeadas em placas de 24 poços 

(2.5x105 células/poço), mantidas em estufa incubadora (37 ºC, 5% CO2) por 24 h. Para 
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analisar os efeitos da bixina e do licopeno, as células foram pré-tratadas com bixina (0,03 

µM) ou licopeno (0,003 µM) ou veículo por 24 h, e posteriormente expostas à LDLox (100 

µg/mL) ou veículo por 24 h adicionais. Após, as células foram lavadas com PBS, coletadas 

com ácido perclórico 0,6 M e PBS 100 mM/EDTA 5 mM (0,5 mL), pH 8,0 a 4ºC. As 

amostras foram centrifugadas a 14.000 g, a 4ºC por 10 minutos. Volume de 100 µL do 

sobrenadante foi incubado com 100 µL de orto-ftalaldeído (0,1% p/v em metanol) e 1,8 mL 

de Na2HPO4 100 mM, por 15 min a temperatura ambiente. A intensidade de fluorescência foi 

medida em leitor de placas (350 nm de excitação e 420 nm de emissão). O conteúdo 

intracelular de GSH foi calculado utilizando uma curva padrão de GSH e expresso como 

nmoles de GSH por miligrama de proteína. 

 

1.3.3.7.5 Determinação dos níveis de nitrito (NO2) 

 

A produção de nitrito, um indicador de produção de óxido nítrico (.NO), foi 

mensurada pela reação de Griess (SCHULZ; KERBER; KELM, 1999). As células foram 

semeadas em placas de 624 poços (2.5x105 células/poço), mantidas em estufa incubadora 

(37ºC, 5% CO2) por 24 h. Após, as células foram pré-tratadas com bixina (0,03 µM) ou 

licopeno (0,003 µM) ou veículo por 24 h, e posteriormente expostas à LDLox (100 µg/mL) ou 

veículo por 24 h adicionais. Após o tratamento, o sobrenadante das células foi coletado e 

centrifugado a 6.000 rpm por 3 minutos. Após, 100 µL de sobrenadante foi adicionado a 100 

µL do reagente de Griess (volumes iguais de ácido sulfanílico em ácido acético e N-(1-naftil) 

etilenediamina em ácido acético), incubado a temperatura ambiente por 30 minutos, e a 

absorbância foi medida em 540 nm em leitor de placas (Tecan, Grödig/Salzburg, Austria). A 

quantificação do nitrito foi calculada a partir de uma curva padrão preparada com nitrito de 

sódio (NaNO2) em meio de cultura.  

 

1.3.3.7.6 Respirometria de alta resolução em células intactas 

 

A fim de avaliar a função mitocondrial frente à exposição das células à LDLox, as 

taxas de consumo de oxigênio foram medidas polarograficamente utilizando respirometria de 

alta resolução (Oroboros Oxygraph-O2K). As células foram pré-tratadas com bixina (0,03 

µM) ou licopeno (0,003 µM) ou veículo por 24 h seguido da exposição à LDLox 100 µg/mL 

por adicionais 24 h. Após esse período, as células foram coletadas com um raspador de 

células (scrapper), centrifugadas a 1200g por 3 minutos e ressuspendidas em DMEM isento 
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de SFB. Foram utilizadas 1x106 células/mL para a realização das medições do consumo de O2 

em uma câmara respiratória fechada (2 ml/câmara). 

O protocolo experimental foi iniciado com a respiração basal, que é definido como a 

respiração com os substratos presentes no meio de cultura, observando um estado estacionário 

do fluxo respiratório das células. Em seguida, a ATP sintase foi inibida com oligomicina (1 

µg/ml), a fim de estimar a proporção de consumo de oxigênio acoplada a síntese de ATP. Para 

determinar o máximo consumo de oxigênio atingido pelas células, o ionofóro de prótons 

carbonil cianeto 4-(trifluorometoxi) fenilhidrazona (FCCP), desacoplador da fosforilação 

oxidativa, foi titulado como previamente descrito (100 nM por injeção) (HORT et al., 2014). 

Após a titulação com FCCP, a cadeia transportadora de elétrons foi bloqueada com antimicina 

(1 µg/mL) e o fluxo de oxigênio detectado nesta condição foi definido como consumo de 

oxigênio extra mitocondrial (Figura 8). O DatLab software (Oroboros Instruments, Innsbruck, 

Áustria) foi utilizado para aquisição de dados e análise. Entre os parâmetros que podem ser 

calculados estão: (1) a taxa de controle respiratório (RCR - taxa de respiração para 

oligomicina na presença ou ausência de FCCP) que reflete o grau de acoplamento entre 

respiração e fosforilação oxidativa; (2) o consumo de oxigênio ligado à síntese de ATP 

(respiração leak (quando oligomicina é injetada) – respiração basal) fornece informações a 

respeito da geração de energia celular; (3) a capacidade de reserva (respiração máxima – 

respiração basal) indica a capacidade da resposta da célula frente ao estresse oxidativo. 

 

Figura 8 – Medida ilustrativa do consumo de O2 usando diferentes inibidores/indutores 

farmacológicos. 

 

 
Fonte: Adaptado de Dranka, Hill e Darley-Husmar (2010). 
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1.3.3.7.7 Ensaio de formação de células espumosas  

 

Para verificar a formação de células espumosas através da exposição dos macrófagos à 

LDLox, previamente tratadas com bixina ou licopeno ou veículo, realizou-se o método de 

coloração com Red Oil O, conforme previamente descrito (KOOPMAN; SCHAART; 

HESSELINK, 2001). Inicialmente, os macrófagos foram semeados em placas de 12 poços 

(3x105 células/poço), sobre lamínulas de vidro estéreis. Após 24 h para a adesão, em 

incubadora (37ºC, 5% CO2), foi adicionado bixina (0,03 µM) ou licopeno (0,003 µM) ou 

veículo e incubado por 24 h adicionais. Posteriormente, as células foram tratadas com LDLox 

100 µg/mL ou veículo por mais 3 h. Ao final do tratamento, as lamínulas contendo as células 

aderidas foram lavadas duas vezes com PBS (10mM) e fixadas com paraformaldeído 4% a 

37ºC durante 10 minutos. Em seguida, as células foram coradas com Oil Red O 0,3% por 10 

minutos, lavadas em PBS e contra-coradas com hematoxilina de Harris. As lâminas foram 

montadas e as imagens das células foram obtidas utilizando um microscópio de luz (Olympus, 

Bx41) conectado a uma câmara digital (3.3 Mpixel QCOLOR3C, QimagingTM) e software 

para captura de imagens (Qcapture Pro 5.1, QImagingTM). A intensidade total de pixels 

(densidade optica) foi determinada utilizando o software NIH ImageJ 1.36 e o teor de lipídeos 

foi expresso por densidade óptica. Os experimentos foram realizados em triplicata e foram 

analisadas 10 fotomicrografias por grupo. 

 

1.3.3.7.8 Western blot para iNOS, Nrf2 e NF-κB 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito da bixina e do licopeno sobre a expressão da iNOS, 

do Nrf2 e do NF-κB, macrófagos (5.0 x 105 células/poço) foram semeados em placas de 6 

poços e tratadas com bixina (0,03 µM) ou licopeno (0,003 µM) ou veículo por 24 h. 

Posteriormente, as células foram tratadas com LDLox 100 µg/mL ou veículo por mais 24 h. 

Após esse período as células foram lavadas 1 × PBS e coletadas com 200 µl do tampão de 

lise, específico para cada determinação. Para a análise da expressão da iNOS o tampão de lise 

consistia em 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 1% Triton X-100, 100 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 8.0, 

40 mM β-glicerofosfato, 50 mM NaF, 200 µM Na3VO4, 5% glicerol e coquetel inibidor de 

proteases. Após a coleta as amostras foram centrifugadas a 13.000 g a 4°C por 45 min e o 

sobrenadante foi coletado. Para a determinação da expressão do Nrf2 e NF-κB, primeiramente 

as células foram lisadas com o tampão A (10 mM Hepes com pH 7.9, 10 mM KCl, 2 mM 

MgCl2, 1 mM EDTA, 2 mM Na3VO4, 1% Triton X-100 e coquetel inibidor de proteases), 
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centrifugadas a 15.000 g a 4°C por 30 min e o sobrenadante foi coletado (fração 

citoplasmática). Posteriormente, os pellets foram homogeinizados com o tampão B (20 mM 

Hepes com pH 7.9, 50 mM KCl, 2 mM MgCl2, 420 mM NaCl, 1 mM EDTA, 2 mM Na3VO4, 

1% Triton X-100, 25% glicerol e coquetel inibidor de proteases), centrifugados a 15.000 g a 

4°C por 30 min e o sobrenadante foi coletado (fração nuclear).  

Após a determinação de proteínas em todos os sobrenadantes, 50 µg de proteína foram 

aplicados em gel de poliacrilamida e posteriormente transferido para membrana de 

nitrocelulose. Os anticorpos primários utilizados foram: anti-iNOS policlonal de coelho 

(1:1000; sc-8310, Santa Cruz Biotechnology, USA), anti-Nrf2 policlonal de coelho (1:250; 

sc-722, Santa Cruz Biotechnology), anti-NF-κB monoclonal de rato (1:100; sc-166588, Santa 

Cruz Biotechnology), β-actina policlonal de rato (1:2500; sc-47778, Santa Cruz 

Biotechnology, USA) e anti-PCNA monoclonal de rato (1:200; sc-56, Santa Cruz 

Biotechnology, USA). Posteriormente as membranas foram reveladas utilizando ECL (GE 

Healthcare) e fotodocumentadas no equipamento ChemiDoc MP (Bio-Rad, Hercules, CA, 

USA). A intensidade das bandas foi quantificada através do software Quantity One (Bio-Rad, 

Hercules, CA, USA) e normalizadas em relação à banda da β-actina (Nrf2 e NF-κB 

citoplasmático e iNOS) ou PCNA (Nrf2 e NF-κB nuclear). 

 

1.3.4 Determinação dos níveis de proteínas  

O conteúdo de proteínas no homogeinizado e sobrendante de aortas, nas LDL isoladas 

e na cultura celular de macrófagos foi determinado conforme metodologia descrita por Lowry 

et al (1951), usando albumina de soro bovino como padrão (LOWRY et al., 1951). 
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dysfunction: Involvement of Nrf2 and NF-κB pathways  

Running head: Anti-atherogenic mechanisms of bixin 

 

Sabrina Somacal1, Luana Caroline Schüler da Silva2, Jade de Oliveira2, Marcos Raniel 

Straliotto2, Andreza Fabro de Bem2, Tatiana Emanuelli1* 

 

1Graduate Program on Pharmacology, Center of Health Sciences, Federal University of Santa 

Maria, 97105-9003, Santa Maria, RS, Brazil; 

2Department of Biochemistry, Federal University of Santa Catarina, 88040-900, 

Florianópolis, SC, Brazil. 

 

 

 

 

*Corresponding author. Integrated Center for Laboratory Analysis Development (NIDAL), 

Department of Food Technology and Science, Center of Rural Sciences, Federal University of 

Santa Maria,  97105-900, Santa Maria, RS, Brazil; Tel.: +55 55 3220 8547; fax: +55 55 3220 

8353.  

E-mail address: tatiana.emanuelli@ufsm.com (Tatiana Emanuelli). 

 



66 

Abstract 

The accumulation of oxidized LDL (oxLDL) and its toxicity in the arterial wall have been 

implicated in atherosclerosis. This study was aimed to investigate the mechanisms underlying 

the protective effect of bixin on Cu2+-induced LDL oxidation and oxLDL-mediated effects in 

J774A.1 macrophage cells. Bixin effects were compared to the cardioprotective carotenoid 

lycopene. Bixin was more potent (5-6-fold) than lycopene to inhibit the oxidation of LDL 

isolated from humans. Bixin pretreatment reduced atherogenic signaling triggered by oxLDL 

in macrophages, namely the generation of reactive oxygen and nitrogen species, disturbance 

of nitric oxide homeostasis, mitochondrial dysfunction and foam cell formation. The redox 

signaling effects of bixin were accompanied by upregulation of Nrf2 and downregulation of 

NF-kB pathways. Lycopene was as protective as bixin except that it did not prevent 

mitochondrial dysfunction. The relatively strong performance of bixin makes it an ideal 

candidate for further trials as a new nutraceutical compound for preventing atherosclerotic 

lesion. 

 

Keywords: Atherosclerosis, Inflammation; oxLDL; Carotenoids; Lycopene, High-resolution 

respirometry.  
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1. Introduction 

 

Atherosclerosis is a leading cause of cardiovascular disease (CVD) (Grundy et al., 2014). It is 

a progressive disorder characterized by the proliferation of smooth muscle cells (SMCs) and 

accumulation of lipids in the arterial wall, leading to macrophage foam cell formation (Tabas, 

García-Cardeña, & Owens, 2015). Oxidative modifications of low-density lipoprotein (LDL) 

play a pivotal role in the development of atherosclerosis (Steinberg & Witztum, 2010). 

Vascular oxidative stress enhances the generation of reactive oxygen and nitrogen species 

(ROS and RNS) by endothelial cells, SMCs, and macrophages, leading to LDL oxidation and 

its subsequent uptake by macrophages (Salvayre, Negre-Salvayre, & Camaré, 2016). 

Macrophages taking up oxidized LDL (oxLDL) increase the production of inflammatory 

mediators, such as cytokines, proteases, ROS and RNS, metalloproteinases (MMPs) and other 

factors through oxidative sensitive signaling pathways (Tabas et al., 2015). The balance 

between the generation of pro-oxidants and the levels of antioxidants in the vessel wall plays 

a significant role in the pathogenesis of atherosclerosis (Lönn, Dennis, & Stocker, 2012). In 

this context, lipid soluble dietary antioxidants have been shown to be incorporated into LDL 

structure reducing its susceptibility to be oxidized (Fernández-García et al., 2012).  

Diets rich in carotenoid-containing fruits and vegetables have been associated with reduced 

risk of chronic diseases (Kaulmann & Bohn, 2014). Among lipid soluble pigments, lycopene 

is one of the major carotenoids found in Western diets (Fernández-García et al., 2012). 

Epidemiological studies have associated high lycopene intake with reduced incidence of CVD 

(Mordente et al., 2011), whereas serum lycopene levels are inversely related to intimal wall 

thickness or lesions in the carotid artery, suggesting that lycopene may protect against 

atherosclerosis (Rissanen et al., 2003). Lycopene protective effects have been attributed to its 
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antioxidant properties (Erdman, Ford, & Lindshield, 2009). Lycopene has been demonstrated 

to protect LDL from oxidation in vitro, whereas the intake of lycopene-containing foods 

increased the resistance of LDL to oxidation in vivo (Abete et al., 2013). 

Bixin is a lipophilic carotenoid obtained from the seeds of tropical annatto plant Bixa 

orellana. Bixin has an excellent safety record (Ulbricht et al., 2012), it is approved by FDA as 

a natural food colorant (Code of Federal Regulations Title 21, Section 73.30), and has 

established systemic bioavailability and pharmacokinetic profile upon oral administration 

(Levy, Regalado, Navarrete, & Watkins, 1997; Tao, Park, de la Vega, Zhang, & Wondrak, 

2015). Bixin is among the most effective carotenoids to remove singlet molecular-oxygen (-

1O2), superoxide anion (O2
•-), nitric oxide (•NO), and other reactive species (Chisté et al., 

2011; Di Mascio, Devasagayam, Kaiser, & Sies, 1990; Rios, Antunes, & Bianchi, 2009) and 

could potentially protect cells and tissues against oxidative damage. Moreover, bixin 

protection against glutathione (GSH) depletion and lipid peroxidation as well as its anti-

carcinogenic effects (Anantharaman et al., 2016; Rao, Manjunath, Bhagawati, & 

Thippeswamy, 2014; Tao et al., 2015) were recently associated to the nuclear translocation of 

Nrf2 (nuclear factor-E2-related factor 2) triggering Nrf2-dependent signaling (Tao et al., 

2015). This redox-sensitive transcription factor orchestrates major cellular defense 

mechanisms including phase-II detoxification, inflammatory signaling, DNA repair, and 

antioxidant response and is a promising molecular target for pharmacological prevention of 

several human pathologies (Mimura & Itoh, 2015).  

We have recently demonstrated that bixin supplementation attenuates atherosclerotic lesions 

in rabbits through anti-inflammatory and antioxidant mechanisms (Somacal et al., 2015). 

Bixin also improved lipid profile in animal models of atherosclerosis (Somacal et al., 2015) 

and diabetes (Roehrs et al., 2014). Such effects may be related to its agonist action on PPAR-γ 
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and PPAR-α receptors that regulate adipogenesis and fatty acid oxidation (Goto et al., 2012; 

Takahashi et al., 2009).  

The present study was carried out to further elucidate cellular and molecular mechanisms 

implicated in bixin protection against atherosclerotic damage and compare bixin effects to 

lycopene, which has already emerged as a cardioprotective carotenoid. We have investigated 

whether bixin protects against the oxidation of isolated human LDL and foam cell formation 

in vitro, which are early events that play a major role in atherogenesis. In addition, we 

evaluated the molecular pathways implicated in the antiatherogenic effects of bixin in 

J774A.1 macrophage cells exposed to oxLDL. 

 

2. Materials and methods 

 

2.1. Reagents 

Bixin was obtained from Christian-Hansen (Hørsholm, Denmark) and lycopene from Galena 

(São Paulo, Brazil). Bixin and lycopene were dissolved in dimethylsulfoxide (DMSO), which 

was used as control/vehicle and whose concentration in cell culture assays did not exceed 

0.05%. All other chemicals were of analytical grade and obtained from standard commercial 

suppliers. 

 

2.2. Human LDL isolation  

The study was approved by the Ethic Committee of Federal University of Santa Catarina (nº 

943/10, FR 363814). LDL was isolated from fresh human plasma by discontinuous density-
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gradient ultracentrifugation as previously described (Kleinveld HA, Hak-Lemmers HL, 

Stalenhoef AF, & Demacker PN, 1992). Protein concentration was determined (Lowry, 

Rosebrough, Farr, & Randall, 1951) and LDL were stored at -20ºC no longer than 2 weeks. 

 

2.3. LDL oxidation assay 

Lipid and protein oxidation of LDL were assessed by conjugated diene formation and LDL-

tryptophan (TrP) fluorescence, respectively. LDL samples (50 µg protein/mL) were pre-

incubated for 10 min at 37°C in a medium containing 10 mM phosphate buffered saline 

(PBS), pH 7.4 and different concentrations of bixin (0 – 7.5 µM) or lycopene (0 – 40 µM).  

 

2.3.1. Measurement of conjugated diene formation 

After pre-incubation with carotenoids, CuSO4 (10 µM) was added to the reaction medium and 

absorbance was monitored at 234 nm during 390 min to assess conjugated diene production 

(Esterbauer, Striegl, Puhl, & Rotheneder, 1989). The duration of the lag phase (min) was 

determined as the intercept between the time axis and the tangent of the slope of the 

absorbance curve in propagation phase. The oxidation rate (Vmax) was obtained from the 

slope of the absorbance curve during the propagation phase (Gieseg & Esterbauer, 1994).  

 

2.3.2. Measurement of LDL-tryptophan (TrP) fluorescence 

After pre-incubation with carotenoids, CuSO4 (3.3 µM) was added to the reaction medium 

and Trp fluorescence was measured at different time points (0–390 min) using a fluorimetric 

microplate reader (excitation at 282 nm and emission at 331 nm). The time (min) required for 



71 

half maximal reduction in Trp fluorescence (Tmax/2) was calculated and used to monitor 

Cu2+-induced apolipoprotein LDL oxidation (Giessauf A, Steiner E, & Esterbauer H, 1995). 

The characteristic fluorescence spectra of native LDL displays a single band centered at 

approximately 332 nm, which has been assigned to the Trp residues in apolipoprotein B-100 

(ApoB-100) and is lost upon apolipoprotein oxidation (Giessauf A et al., 1995; Reyftmann et 

al., 1990).  

 

2.4. Cell culture assays 

2.4.1. Cell culture and oxLDL preparation 

Murine J774A.1 macrophage cells were obtained from the American Type Culture Collection 

(ATCC, Rockville, MD, USA) and maintained at subconfluence in a 5% CO2 humidified 

atmosphere at 37ºC. The medium used for routine subculture was DMEM supplemented with 

2 mM glutamine, 10 mM HEPES, 100 U/mL penicillin, 100 mg/mL streptomycin, and 10% 

FBS. Cells were subcultured at confluence (70–80%) and used between the 5th and 15th 

passages. Cell exposure to bixin, lycopene and/or oxLDL was carried out in the same medium 

except that FBS was immitted. 

LDL isolated samples (1 mg of protein/mL) were incubated with 10 µM CuSO4 for 16 h at 

37ºC, to produce oxLDL. Then, 10 µM EDTA was added and samples were dialyzed against 

PBS (148 mM, pH 7.4) for 24 h at 4°C. LDL oxidation was checked by assessing conjugated 

diene levels and oxLDL preparation was stored at -20ºC not longer than 2 weeks. 
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2.4.2. Cell viability assay 

Macrophages were seeded in 96-well plates (1.2 × 104 cells/well) and pretreated with bixin, 

lycopene or vehicle for 24 h. Then, cell viability was measured at 550 nm by the reduction of 

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT) assay, which assesses 

the activity of labile mitochondrial dehydrogenases (Mosmann, 1983). Results were expressed 

as a percentage of control (non-treated cells) absorbance. 

 

2.4.3. Measurement of reactive oxygen species (ROS) production 

Intracellular ROS production was detected using 2’,7’-dichlorodihydrofluorescein diacetate 

(DCFH-DA) that permeates the cell, where it is hydrolyzed by cellular esterases and reacts 

with intracellular ROS to form the fluorescent product 2′,7′-dichlorofluorescein (DCF) (Wang 

& Joseph, 1999). To evaluate the antioxidant protective effect of bixin and lycopene against 

ROS production induced by oxLDL, macrophage cells were plated into 24-well plates at 

equal density (2.0 × 105 cells/well) and were pretreated for 1 h or 24 h with vehicle, bixin 

(0.03-0.3 µM) or lycopene (0.001-01 µM) at 37°C. Thereafter, the carotenoid-containing 

medium was removed and cells were washed and replaced with Hank’s balanced salt solution 

(HBSS) consisting of 136 mM NaCl, 1 mM NaH2PO4, 1.2 mM CaCl2, 1.4 mM MgCl2, 5.4 

mM KCl, 10 mM HEPES and 9 mM glucose (pH 7.4), containing 10 µM DCFH-DA. Cells 

were then exposed to oxLDL (100 µg/mL) and the time course of ROS production was 

immediately evaluated at 37°C for 60 min with 485 nm excitation and 520 nm emission, using 

a fluorescence plate reader. Results were expressed as the intensity of fluorescence (arbitrary 

units) and the oxidation rate was calculated. 
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2.4.4. Dihydrorhodamine (DHR) oxidation 

DHR oxidation is widely used to measure peroxynitrite (ONOO-) production in vitro as this 

fluorescent probe reacts with peroxynitrite-derived free radicals but not with O2
•- or •NO 

directly (Radi, Peluffo, Alvarez, Naviliat, & Cayota, 2001; Wrona, Patel, & Wardman, 2005). 

Macrophage cells were grown in 24-well culture plates at equal density (2.0 × 105 cells/well) 

and pretreated with vehicle, bixin (0.03-0.3 µM) or lycopene (0.001-01 µM) for 1 h or 24 h. 

Carotenoid-containing medium was removed and cells were washed and replaced with 

Dulbecco’s phosphate-buffered solution (dPBS) consisting of  137 mM NaCl, 8.1 mM 

Na2HPO4, 0.9 mM CaCl2, 0.5 mM MgCl2, 2.7 mM KCl, and 1.45 mM KH2PO4 (pH 7.4), 

supplemented with 5.6 mM glucose and 1 mM L-arginine, containing 10 µM DHR. Cells 

were then exposed to oxLDL (100 µg/mL) and the detection of rhodamine 123, an oxidation 

product of DHR, was immediately followed at 37°C for 60 min at 485 nm excitation and 525 

nm and 590 nm emission in a fluorescence plate reader. Results were expressed as the 

intensity of fluorescence (arbitrary units) and the DHR oxidation rate was calculated. 

 

2.4.5. High-resolution respirometry of intact cells 

Mitochondrial function was assessed using an Oroboros Oxygraph-O2K respirometer 

according to a standard protocol provided by the manufacturer. Macrophage cells were 

pretreated with vehicle, bixin (0.03 µM) or lycopene (0.003 µM) for 24 h followed by 

exposure to oxLDL (100 µg/mL) for 24 h. After the exposure period, cells were harvested and 

spun at 1200 x g for 3 min and resuspended in DMEM without FBS (5.0 × 105 cells/mL) for 

measurement of O2 consumption of intact cells in the closed (2 mL) respirometer chamber. 

The experimental regime started with routine respiration, which is defined as respiration in 

cell-culture medium without additional substrates or effectors. After measuring routine 
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respiratory flux, ATP synthase was inhibited with oligomycin (1 µg/mL) in order to estimate 

the amount of the oxygen consumption coupled to ATP synthesis. Next, 100 nM carbonyl 

cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhy drazone (FCCP, a mitochondrial uncoupler) was added 

to determine the maximal oxygen consumption that cells can sustain. After FCCP titration, 

the electron transport chain of oxidative phosphorylation was stopped/blocked by antimycin 

A (1 µg/mL) and the oxygen flow rate detected in this condition was defined as extra-

mitochondrial oxygen consumption. DatLab software (Oroboros Instruments, Innsbruck, 

Austria) was used for data acquisition and analysis. Respiratory control ratio (RCR) was 

calculated as the ratio between the maximal oxygen consumption (FCCP) and leak respiration 

(oxygen consumption after adding oligomicyn). The ATP-linked O2 consumption, i.e. coupled 

respiration was calculated as the routine respiratory flux minus leak respiration. Reserve 

capacity was calculated as the maximal oxygen consumption rate minus routine respiratory 

rate. Cellular respiration was quantified in terms of oxygen flux (JO2) based on the rate of 

change of the O2 concentration in the chambers. ATP-linked O2 consumption and reserve 

capacity were expressed as a percentage of control (vehicle-treated cells). 

 

2.4.6. Cellular reduced glutathione (GSH) levels  

Macrophage cells (2.5 × 105 cells/well) were cultured in 24-well plates and pre-incubated 

with vehicle, bixin (0.03 µM) or lycopene (0.003 µM) for 24 h and then stimulated with 

oxLDL (100 µg/mL) for additional 24 h. Intracellular levels of GSH were determined using 

the fluorescent probe o-phthalaldehyde at 350nm excitation and 420 nm  (Hissin & Hilf, 

1976). The amount of GSH was calculated from a standard curve of reduced glutathione and 

adjusted with cellular protein content measured by the Lowry assay (Lowry et al., 1951). 
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2.4.7. Nitrite assay 

Macrophages were cultured in 24-well plates (2.5 × 105 cells/well), pre-incubated with 

vehicle, bixin (0.03 µM) or lycopene (0.003 µM) for 24 h and then oxLDL (100 µg 

protein/mL) was added and cells were incubated for additional 24 h. The supernatants were 

collected to quantify nitrite levels at 540 nm after Griess reaction (Schulz, Kerber, & Kelm, 

1999). The amount of nitrite (µM) was calculated from a standard curve using freshly 

prepared sodium nitrite in culture medium. Nitrite was used as an estimate of  •NO level as it 

is produced during the oxidative metabolism of •NO.  

 

2.4.8. iNOS protein expression 

The expression of iNOS was evaluated by western blot analysis. Macrophages (5.0 x 105 

cells/well) were seeded in 6-well plates and then pre-incubated with vehicle, bixin (0.03 µM) 

or lycopene (0.003 µM) for 24 h, followed by stimulation with oxLDL (100 mg protein/mL) 

for additional 24 h. Cells were washed twice with 1 × PBS and harvested in 200 µl of ice-cold 

lysis buffer (50 mM Tris-HCl pH 7.5, 1% Triton X-100, 100 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 8.0, 

40 mM β-glycerophosphate, 50 mM NaF, 200 µM Na3VO4, 5% glycerol and protease 

inhibitors) followed by sonication for 45 s. The samples were centrifuged at 13,000 x g at 4°C 

for 45 min, and the supernatant was collected for protein measurement (Lowry et al., 1951). 

Fifty micrograms of protein extract were subjected to 7.5% SDS polyacrylamide gel 

electrophoresis (PAGE) and transferred to nitrocellulose membranes. After membrane 

blocking (5% low-fat dried milk in TBS for 1 h) membranes were incubated overnight at 4°C 

with rabbit polyclonal anti-iNOS antibody (1:1000; sc-8310, Santa Cruz Biotechnology, 

USA) or mouse polyclonal anti-β-actin (1:2500; sc-47778, Santa Cruz Biotechnology, USA). 

Membranes were probed with HRP-conjugated secondary antibodies and revealed using the 
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ECL system (GE Healthcare). Membranes were scanned using ChemiDoc MP (Bio-Rad, 

Hercules, CA, USA). Band intensity was quantified with Quantity One software (Bio-Rad, 

Hercules, CA, USA) and normalized with respect to β-actin bands. 

 

2.4.9. Nrf2 and NF-κB protein expression 

Macrophages (5.0 x 105 cells/well) were seeded in 6-well plates and then pre-incubated with 

vehicle, bixin (0.03 µM) or lycopene (0.003 µM) for 24 h, followed by stimulation with 

oxLDL (100 mg protein/mL) for additional 24 h. Cells were washed twice with 1 × PBS and 

harvested in 200 µL of cold buffer A, consisting of 10 mM Hepes (pH 7.9), 10 mM KCl, 2 

mM MgCl2, 1 mM EDTA, 2 mM Na3VO4, 1% Triton X-100 and protease inhibitor and left on 

ice for 15 min. Then, cell lysates were centrifuged at 15,000 x g at 4°C for 30 min and 

supernatants was collected (cytoplasmic fraction). The pellets were homogenized in cold 

buffer B , consisting of 20 mM Hepes (pH 7.9), 50 mM KCl, 2 mM MgCl2, 420 mM NaCl, 1 

mM EDTA, 2 mM Na3VO4, 1% Triton X-100, 25% glycerol and protease inhibitor. Then, 

samples were sonicated, centrifuged at 15,000 x g at 4°C for 30 min and the supernatant 

(nuclear fraction) was collected for protein measurement (Lowry et al., 1951). Electrophoresis 

and western blot were performed as in section 2.5.8, except that 12% SDS/PAGE was used  

and membranes were incubated with polyclonal rabbit anti-Nrf2 antibody (1:250; sc-722, 

Santa Cruz Biotechnology), mouse monoclonal anti-NF-κB antibody (1:100; sc-166588, 

Santa Cruz Biotechnology), mouse polyclonal anti-β-actin (1:2500; sc-47778, Santa Cruz 

Biotechnology, USA) or mouse monoclonal anti-PCNA (1:200; sc-56, Santa Cruz 

Biotechnology, USA). Band intensity was normalized with respect to β-actin (cytoplasmic 

fraction) or PCNA (nuclear fraction) bands. 
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2.4.10. Foam cell formation assay 

Macrophages (3.0×105 cells/well) plated in coverslip in 12-well plates were pretreated with 

vehicle, bixin (0.03 µM) or lycopene (0.003 µM) for 24 h, and thereafter stimulated with 

oxLDL (100 µg/mL) for additional 3 h. After oxLDL incubation, cells were fixed with 4% 

paraformaldehyde and stained with 0.3% Oil Red O for 10 min (Koopman, Schaart, & 

Hesselink, 2001). Hematoxylin was used as counterstaining. Cell images were acquired using 

a light microscopy (Olympus) with oil immersion objective (1000 x). Ten images were 

captured from each group, the total pixels intensity was determined using NIH Image J 1.36b 

imaging software (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) and lipid content was 

expressed as optical density (OD). 

 

2.5. Statistical analysis  

Results are presented as means ± SEM. GSH, nitrite, respirometry and western blot data were 

analyzed using two-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey´s test when 

appropriate. The remaining data were analyzed using one-way ANOVA followed by Dunnet’s 

test (only for MTT data) or Tukey’s test (other data). Linear regression was performed to 

identify concentration-dependent effects. Differences were considered significant when 

p<0.05. All analyses were performed using the Statistica® 9.1 software system (Statsoft Inc., 

2004). 
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3. Results 

 

3.1. Bixin is more potent than lycopene to inhibit LDL oxidation  

 

Incubating native human LDL with Cu2+ resulted in the oxidation of LDL polyunsaturated 

fatty acids as indicated by the formation of conjugated diene (Fig. 1). The kinetic profile of 

the oxidation was characterized by an initial lag phase followed by a propagation phase, 

where the rate of conjugated diene formation was maximal, and then by a decomposition 

phase. Bixin and lycopene inhibited Cu2+-induced lipid oxidation of isolated LDL (Fig. 1A 

and B). Bixin in the range of 2.5-7.5 µM (Fig 1C) and lycopene in the range 10-40 µM (Fig 

1D) increased the lag phase of Cu2+-induced LDL oxidation (p<0.05) and the effect was 

concentration-dependent for both compounds (bixin: r²=0.979, p<0.005; lycopene: r²=0.985, 

p<0.005; Fig 1A and 1B Supplementary). Additionally, bixin 0.5-5 µM (Fig 1E) and lycopene 

10-30 µM (Fig 1F) decreased the oxidation rate – Vmax (p<0.05) and this effect was also 

concentration-dependent for both compounds (bixin: r²=-0.96, p<0.05; lycopene: r²=-0.96, 

p<0.05; Fig 1C and 1D Supplementary). Cu2+-induced lipid LDL oxidation was almost 

completely abolished in the presence of 7.5 µM bixin and 40 µM lycopene during an assay 

time of 390 min (Fig 1A and 1B, respectively).  

In addition to lipid oxidation, the exposure of LDL to Cu2+ also triggered protein oxidation, 

which was assessed as the loss tryptophan fluorescence (Fig. 2). Bixin and lycopene inhibited 

the loss of tryptophan fluorescence (Fig. 2A and D). The time required to decline 50% of 

tryptophan fluorescence (Tmax/2) was increased in the presence of 0.1-2.5 µM bixin (Fig. 

2C) and 10-20 µM lycopene (Fig. 2F) and completely inhibited in the presence of 5-7.5 µM 

bixin (Fig. 2C) and 30-40 µM lycopene (Fig. 2F) within 390 min (p<0.05). This effect was 
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concentration-dependent for both carotenoids (bixin: r²=0.974, p<0.001; lycopene: r²=0.989, 

p<0.001; Fig 2B and 2E, respectively). It is noteworthy, that bixin was 5-times more potent 

than lycopene to completely inhibit LDL-lipid oxidation and 6-times more potent than 

lycopene to completely inhibit LDL-protein oxidation. 

 

3.2. Bixin is less toxic to macrophage cells than lycopene  

 

To evaluate the beneficial effects of bixin or lycopene on oxLDL-mediated toxicity in 

macrophage cells, we first determined the appropriate non-toxic concentration of bixin or 

lycopene to be used in the study. Thus, a 24- h concentration-response study was conducted 

by exposing cells to bixin (0.03–30 µM) or lycopene (0.001–3 µM). Both carotenoids caused 

a concentration-dependent decline in the metabolic ability to reduce MTT, with significant 

effects being detected at concentrations equal to or higher than 1 µM bixin (Fig 3A) and 0.03 

µM lycopene (Fig 3B), respectively (p<0.05). Thus, lycopene was ~30-fold more toxic to 

macrophage cells than bixin. 

Based on these results, subsequent cell culture studies were conducted at maximal 

concentrations of 0.3 µM for bixin and 0.01 µM for lycopene, which did not induce loss of 

cell viability within 24 h.  
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3.3. Bixin and lycopene prevent the generation of oxidative species triggered by oxLDL in 

macrophage cells 

 

Besides being involved in the formation of oxLDL, intracellular RS generation plays a key 

role in the cytotoxic effects of oxLDL (Salvayre et al., 2016). The intracellular fluorescent 

probes DCF-DA and DHR were used to assess the time course of ROS and RNS production 

in macrophage cells exposed to oxLDL. Exposure of macrophage cells to oxLDL (100 

µg/mL) induced linear ROS generation up to 60 min (data not shown), and the pretreatment of 

cells with bixin (0.03-0.1 µM) or lycopene (0.001-0.01 µM) for 24 h efficiently reduced 

intracellular ROS production (p<0.05; Fig 4A). However, pretreatment of cells with 

carotenoids for 1 h had no effect (data not show). 

RNS such as ONOO-, have a significant role in the nitroxidation of biomolecules, acting 

especially in mitochondria (Bem et al., 2013; Pacher, Beckman, & Liaudet, 2007). Exposure 

of macrophage cells to oxLDL (100 µg/mL) also triggered the production of ONOO--derived 

radicals assessed by DHR oxidation (Fig 4B). Rhodamine formation after oxLDL-exposure 

was not prevented by pretreatment of cells with bixin and lycopene concentrations for 1 h 

(data not show). However, pretreatment of cells with carotenoids for 24 h had effect (p<0.05, 

Fig. 4B), demonstrating that these compounds can prevent DHR oxidation by secondary 

radicals derived from ONOO- at very low concentrations.  

Based on these results, the pretreatment for 24 h with 0.03 µM bixin or 0.003 µM lycopene 

was chosen to investigate their protective mechanisms against the cytotoxic effects of oxLDL 

in macrophages, as described below. 
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3.4. Bixin prevents oxLDL-induced mitochondrial dysfunction   

 

OxLDL impairs various aspects of cellular function, including mitochondrial respiratory 

activity and ROS generation (Hill et al., 2012). High-resolution respirometry (Oroboros) 

allowed the detection of small changes in O2 flux in the electron transport system coupled or 

not to ATP synthesis. Initially, O2 consumption rates were measured in intact macrophage 

cells treated or not with oxLDL (100 µg/mL) (Fig. 4C). A decrease in baseline and maximum 

respiration was observed after 24 h incubation with oxLDL (Fig 4C). Oligomycin-inhibited 

respiration represents O2 consumption uncoupled to ATP synthesis, leak respiration, and 

incubation with oxLDL increase this parameter, only bixin prevent it (data not show). ATP-

coupled respiration was significantly reduced by oxLDL (Fig. 4D and F), indicating a 

possible inefficiency in ATP synthesis; only BIX prevented this effect. RCR, which reflects 

the efficiency of mitochondrial respiration, coupled or not to ATP synthesis was not changed 

by carotenoids or oxLDL exposure (data not show). When the proton ionophore FCCP is 

added to cells, it dissipates the proton gradient and mitochondrial oxygen flow is maintained 

at a maximum rate; this maximum respiratory capacity minus the routine respiration is the 

potential cellular reserve capacity. OxLDL exposure promoted a significant decrease in 

reserve capacity of macrophages, and bixin or lycopene pre-treatment did not modify this 

parameter (Fig 4E and 4G, P <0.05). Bixin or lycopene per se did not change any 

mitochondrial parameters evaluated in this study. 
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3.5. Bixin increase GSH levels and activate Nrf2 in macrophage cells 

 

To elucidate the mechanisms underlining the protective effects of bixin and lycopene, we 

investigated carotenoids’ effect on macrophage GSH levels and the activation of the Nrf2 

pathway. Pre-treatment with bixin (0.03 µM) and lycopene (0.003 µM) for 24 h increased 

GSH content of macrophage cells (P<0.05, Fig 5A and 5B). Exposure to oxLDL significantly 

decreased intracellular GSH content and only pre-incubation of macrophages with bixin 

partially prevent such effect (p<0.05).  

Nuclear levels of Nrf2 protein, which is a key transcription factor that regulates the expression 

of antioxidant/phase II detoxifying enzymes, were strongly increased in macrophage cells 

treated only with bixin or lycopene for 24 h (Fig. 5C-F). Exposure to oxLDL (100 µg/mL) for 

24 h also activated Nrf2 in macrophage cells, as observed by increased nuclear expression of 

Nrf2 protein (p<0.05) and this effect was partially prevented by pre-treatment with bixin or 

lycopene (p<0.05; Fig 5C-F).  

 

3.6. Bixin and lycopene block NO production and NF-κB activation triggered by oxLDL 

 

iNOS mediates the excessive •NO synthesis under inflammatory conditions (Radi et al., 

2001). Exposure to oxLDL (100 µg/mL) increased protein expression of iNOS with 

consequent increase in •NO levels in macrophages (p<0.05) and such effects were prevented 

by pretreatment with bixin or lycopene (p<0.05, Fig. 6). Macrophage exposure to oxLDL 

(100 µg/mL) for 24 h also activated NF-κB, as observed by the increased expression of 
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nuclear NF-κB protein (p<0.05) and pre-treatment with bixin or lycopene partially prevented 

nuclear translocation of NF-κB protein (Fig 7A-D). 

 

3.7. Bixin and lycopene reduced oxLDL-induced foam cells formation  

 

Exposure of macrophages to oxLDL (100 µg/mL) resulted in oxLDL uptake and consequent 

foam cell formation assessed by the increased intracellular lipid content (p<0.05) and this 

event was blocked by pretreatment with bixin (0.03 µM) or lycopene (0.003 µM) (p<0.05; 

Fig.8).  

 

4. Discussion 

We have demonstrated that bixin, like lycopene, modulate intracellular antioxidant and anti-

inflammatory signalling pathways, which are capable of preventing oxLDL-induced 

cytotoxicity in macrophages. Our data unreveal mechanisms that may be involved in the anti-

atherogenic properties of these carotenoids.  

Oxidation of LDL lipids is initiated by the removal of a hydrogen atom from a methylene 

group of LDL polyunsaturated fatty acids (PUFAs) yielding a carbon centered radical that is 

unstable and undergoes molecular rearrangement to form more stable configuration, a CD 

(Young & McEneny, 2001). Thereafter, CD reacts with molecular oxygen to form peroxyl 

radical that further abstracts hydrogen atom from an adjacent PUFAs propagating the lipid 

oxidation chain reaction (Salvayre et al., 2016). In the present study, bixin prevented Cu2+-

induced lipid peroxidation of human LDL in a concentration-dependent manner by decreasing 



84 

the formation of CD, thus extending the lag phase and lowering the oxidation rate. The lag 

phase indicates the intrinsic resistance of LDL to oxidation and is widely used to evaluate 

putative antiatherogenic compounds (Gieseg & Esterbauer, 1994; Steinberg & Witztum, 

2010).  

In addition to preventing lipid peroxidation of LDL, bixin also prevented protein oxidation of 

LDL. Oxidation of ApoB-100, which can be monitored by the loss of Trp fluorescence, alters 

its conformation and facilitates the recognition of oxLDL by scavenger receptors, that uptake 

oxLDL into macrophage, fundamental step in the pathogenesis of atherosclerosis (Steinberg 

& Witztum, 2010). The protective effect on LDL oxidation triggered by bixin can be related 

to its ability to remove peroxyl radicals (Rodrigues et al., 2012). The long polyene chain is 

responsible for the direct free radical scavenging properties of bixin (Chisté et al., 2011; Di 

Mascio et al., 1990).The direct antioxidant effect of bixin against lipid and protein LDL 

oxidation occurred at concentrations 5- to 6-fold lower than those required for lycopene. 

Accumulation of oxLDL in the arterial wall, and the recruitment of monocytes to the 

subendothelial space are known to be the main early events in the development of 

atherosclerosis (Steinberg & Witztum, 2010). oxLDL increases the production of intracellular 

•NO, O2
•-, H2O2, and ONOO- in monocyte U937-derived macrophages (Deng, Xu, Zhang, & 

Zheng, 2008). These reactive species, which can be generated by multiple pathways, 

including NADPH-oxidase activation, inducible nitric oxide synthase (iNOS) and 

mitochondrial uncoupling and dysfunction (Siti et al., 2015), can in turn stimulate pro-

inflammatory pathways and apoptotic events (Libby, Ridker, & Hansson, 2011). In the 

present study, bixin efficiently decreased oxLDL-induced intracellular ROS/RNS generation 

in macrophages, which is in agreement with our recent evidence that bixin prevents oxidative 

stress in the aortic tissue (Somacal et al., 2015). 
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The decrease in the oxLDL-induced ROS/RNS production promoted by bixin and lycopene 

cannot be attributed to direct removal of ROS/RNS as the pretreatment of macrophages with 

carotenoids for 1 h (data not shown) was unable to prevent such effects. Thus, the intracellular 

antioxidant effect of bixin and lycopene as well as the inhibition of foam cell formation 

triggered by these carotenoids could be due to their ability to activate the transcription factor 

Nrf2, and consequently increase GSH content observed in this study. This transcription factor 

binds to the antioxidant responsive elements (ARE) and accelerates the transcription of genes 

that are involved in glutathione synthesis, detoxification enzymes and those directly involved 

with the amelioration of oxidative stress (Mimura & Itoh, 2015). Bixin promotes an effective 

Nrf2 nuclear translocation in the skin through interaction with critical Cys-151 sensor residue 

in Keap 1, a protein that anchors Nrf2 in the cytoplasm. The nuclear translocation of Nrf2 

induced by bixin in the skin resulted gene expression of gamma-glutamylcysteine synthetase 

(GGCS), the enzyme responsible by GSH synthesis (Tao et al., 2015), and this effect could 

explain the increase in the GSH intracellular content here observed. 

ROS and RNS may lead to mitochondrial dysfunction characterized by inhibition of 

mitochondrial respiration and strong decrease in cellular adenosine-5´-triphosphate (ATP) 

levels (Hill et al., 2012). Damaged mitochondria, in turn enhance the production of O2
•-, 

which rapidly reacts with •NO and increases the formation of ONOO- (Szabó, Ischiropoulos, 

& Radi, 2007). Cell survival can be compromised by opening the mitochondrial permeability 

transition pore or activating the mitochondrial pathways of apoptosis (Szabó et al., 2007). 

High-resolution real-time respirometry assay in intact cells allows detailed investigation of 

mitochondrial bioenergetics (Hill et al., 2012). Exposure to oxLDL reduced macrophage 

consumption of O2 coupled to ATP synthesis and respiratory capacity, leading a strong impact 

on cellular bioenergetics. Reduced ATP-linked O2 consumption indicates a low ATP demand, 

a lack of substrate availability, or severe damage to the electron transport chain, which 
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impede the flow of electrons and result in lower O2 consumption (Hill et al., 2012). Moreover, 

there is increased leak respiration, which was observed in our study and can be attributed in 

part, to intramitochondrial ROS generation, which amplifies the phenomenon of 

mitochondrial dysfunction. 

The reduced mitochondrial reserve capacity of macrophages exposed to oxLDL, indicates 

impairment in cell ability to increase energy demand required to counteract oxidative stress or 

other cell insult. Cell can therefore enter in apoptosis through mitochondrial signaling (Asmis 

& Begley, 2003), collaborating with foam cell formation. Exposure of bovine aortic 

endothelial cells (BAEC) to oxLDL has been recently demonstrated to causes mitochondrial 

dysfunction, characterized by reduced reserve capacity and decreased O2 consumption 

associated with ATP synthesis (Hort et al., 2014), but this is the first study demonstrating that 

oxLDL also causes mitochondrial dysfunction in macrophages. 

Bixin but not lycopene prevented oxLDL-mediated mitochondrial dysfunction, by oxygen 

consumption coupled to ATP synthesis. Bixin ability to modulate the antioxidant response 

and improve redox balance through the activation of the Nrf2 pathway and subsequent 

increase in GSH synthesis may protect mitochondrial proteins and other biomolecules from 

oxidative damage. 

•NO is known to counteract the atherogenic process by mediating vasorelaxation, reducing 

vascular smooth muscle cell proliferation, and decreasing platelet aggregation (Pacher et al., 

2007). However, excess •NO may react with O2
•- to form ONOO-, a biologically relevant 

oxidizing and nitrating agent (Radi et al., 2001; Szabó et al., 2007). oxLDL has been recently 

demonstrated to cause disturbances of •NO homeostasis in macrophages (Straliotto et al., 

2013). Bixin and lycopene prevented the increase in iNOS protein expression, •NO and 

ONOO- levels caused by macrophage exposure to oxLDL. Other carotenoids, β-carotene and 
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astaxanthin, have been also shown to inhibit •NO production and decrease iNOS expression in 

macrophages stimulated with lipopolysaccharide (LPS) (Bai et al., 2005; Lee et al., 2003). 

Moreover, such effect probably occurs in vivo as Roehrs and colleagues (2014) showed that 

bixin reduced •NO serum levels in diabetic rats and this effect was correlated with a decrease 

in protein oxidation mediated by ONOO- (Roehrs et al., 2014). 

NF-κB is a redox-sensitive transcription factor that triggers the expression of 

proinflammatory mediators such as TNF-α, IL-6, iNOS, and CD36 receptor (Siti et al., 2015). 

The interaction between NF-κB and the inhibitory protein IκB is regulated by redox-sensitive 

protein kinases that contain several cysteine residues (Karin et al., 2001). Data from 

macrophages exposed to minimally oxidized LDL (mmLDL) and LPS revealed that the 

cooperative engagement of NF-κB results in additive/synergistic increased transcription of 

inflammatory cytokines within atherosclerotic lesions (Wiesner et al., 2010). Here, we 

showed that the exposure of macrophages to oxLDL increased ROS/RNS and consequently 

lead to the activation of NF-κB, promoting its translocation to the nucleus, whereas bixin and 

lycopene blocked nuclear translocation of NF-κB. In agreement, bixin and lycopene also 

prevented oxLDL-induced increase in iNOS expression and •NO levels, inflammatory 

mediators that are upregulated by NF-κB activation. Additionally, we recently demonstrated 

bixin treatment also prevents the increase in TNF-α and IL-6, other inflammatory mediators 

triggered by the activation of NF-κB, in hypercholesterolemic rabbits (Somacal et al., 2015). 

Other carotenoids have also been demonstrated to inhibit the production of inflammatory 

mediators by blocking nuclear translocation of NF-κB thought its inhibitory effect on IKK 

activity and IκBα degradation/phosphorylation, probably due to its antioxidant activity (Bai et 

al., 2005; Lee et al., 2003). We propose that this anti-inflammatory effect of bixin is 

secondary to the activation of the Nrf2 pathway as Nrf2 upregulation has been demonstrated 



88 

to attenuate NF-κB-controlled signaling by increasing cell redox balance and decreasing RS 

generation (Li et al., 2008).  

Macrophage uptake of oxLDL occurs through different cell surface receptors, particularly 

CD36, which results in cytotoxicity, stimulation of cholesterol accumulation and, hence, in 

foam cell formation, which is the hallmark of early atherosclerotic lesions (Hansson & Libby, 

2006). The expression of CD36 receptor is not down-regulated by intracellular cholesterol 

levels, and it is increased in atherosclerotic lesions because of autoregulation by components 

of the oxLDL particles, particularly lipoperoxides (Libby et al., 2011; Tabas et al., 2015). 

Moreover, it is well established that ROS-induced nuclear translocation of NF-κB upregulates 

CD36 receptor expression (Rios et al., 2012). In this study, we demonstrated that bixin 

efficiently decreased oxLDL uptake and consequent foam cell formation. We propose that this 

effect is related with bixin ability to decrease LDL oxidation and NF-κB activation, with 

consequent decrease in the expression of CD36, resulting in less uptake of oxLDL by 

macrophages. Decreased foam cell formation is expected to prevent or delay the atherogenic 

process. Accordingly, we have recently demonstrated that bixin reduces the extent of 

atherosclerotic plaques in hypercholesterolemic rabbits (Somacal et al., 2015). 

Recent studies have shown an inverse relationship between the intake of tomatoes and/or 

lycopene and the incidence of atherosclerosis and CVD (Abete et al., 2013; Mordente et al., 

2011). Because lycopene is an efficient antioxidant (Di Mascio et al., 1990; Erdman et al., 

2009), it has been proposed that this property may be responsible for its cardiovascular 

beneficial effects. Our results show that bixin was more potent than lycopene to increase LDL 

resistance to oxidation and both carotenoids inhibited intracellular ROS and RNS production 

triggered by oxLDL in macrophage cells.  
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We revealed novel molecular targets for the anti-atherogenic effects of bixin and lycopene. 

Both bixin and lycopene prevented foam cell formation and modulated macrophage 

antioxidant response through increased in Nrf2 nuclear expression, although only bixin 

increase GSH levels. Also, these carotenoids reduced, the inflammatory response through 

changes in nuclear expression of NF-κB, iNOS expression and •NO levels. It is noteworthy 

however, that only bixin prevented mitochondrial dysfunction and this result suggest that 

bixin ability to protect the mitochondria is dependent of GSH levels. It should be noted that 

this was the first study evaluating the effect of carotenoids on mitochondrial dysfunction in 

macrophages exposed to oxLDL. Modulation of antioxidant and anti-inflammatory events 

contributed to the reduction of the formation of foam cells in vitro.  

 

6. Conclusion 

Taken together, the effects of bixin and lycopene presented here are possibly related to their 

antioxidant properties. Bixin was more potent than lycopene to directly inhibit lipid and 

protein oxidation of human LDL. In addition, both carotenoids reduced oxLDL-induced 

cytotoxicity, macrophage uptake of oxLDL and foam cell formation. We propose that the 

down-regulation of oxLDL-mediated free radical generation that was triggered in part by the 

activation of Nrf2 signaling pathway is responsible for blocking NF-κB activation and foam 

cell formation. These new insights on the direct antioxidant effect of bixin and lycopene in 

LDL and on the mechanisms involved in macrophage protection against the toxicity of 

oxLDL are relevant to develop new therapeutic or nutritional approaches to prevent and treat 

atherosclerosis. 
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Figure captions 

 

Fig. 1 – Bixin (A, C, E) is more potent than lycopene (B, D, F) to prevent Cu+
2-induced lipid 

peroxidation in isolated human LDL. Representative profile of conjugated dienes (CDs) 

formation (A-B), lag phase (C-D) and oxidation rate (E-F) of CD formation. In panels A-B, 

numbers over the lines indicate carotenoid concentration (µM). Data from panels C-F are 

mean ± SEM of three independent experiments. Bars that have no common letters differ 

significantly (p < 0.05). > 390 min indicate a lag phase higher than the duration of the assay. 

BIX: bixin; LYC: lycopene. 

 

Fig. 2 – Bixin (A-C) is more potent than lycopene (D-F) to prevent Cu2+-induced tryptophan 

oxidation in isolated human LDL. Representative profile of the loss of tryptophan 

fluorescence (A and D); average values (C and F) and linear regression (B and E) for the time 

required for half-maximal reduction in tryptophan fluorescence (Tmax/2). In panels A and D, 

data are percentage of emission intensity before Cu2+ addition and numbers under the lines 

indicate carotenoid concentration (µM). Data from panels B-C and E-F are mean ± SEM of 

three independent experiments. Bars that have no common letters differ significantly 

(p < 0.05).  > 390 min indicate a lag phase higher than the duration of the assay. BIX: bixin; 

LYC: lycopene. 

 

Fig. 3 – Effect of bixin (A) and lycopene (B) on viability of macrophage cells determined by 

MTT assay. Each bar represents the mean ± SEM of at least three independent experiments. 

*Significantly different from control (p < 0.05). BIX: bixin; LYC: lycopene. 
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Fig 4 – Bixin and lycopene decrease the intracellular production of ROS (A), RNS (B) but 

only bixin prevents mitochondrial dysfunction (C-G) induced by macrophage exposure to 

oxLDL. Representative record of oxygen flow in macrophage cells exposed or not to oxLDL 

for 24 h (C). Arrows in panel C show the steps in the titration regime, inducing the following 

respiratory states: Routine, routine state in cell culture medium; oligomicyn (1 mg/mL), 

inhibition of ATP synthase; and FCCP (100 nM per injection), maximal stimulation by 

uncoupling of oxidative phosphorylation in subsequent titrations of FCCP. ATP-linked O2 

consumption (i.e., coupled respiration = routine respiration - leak respiration) (D and F). 

Reserve capacity (maximal respiratory consumption rate - routine respiratory rate) (E and G). 

Each bar represents the mean ± SEM of three independent experiments. Bars that have no 

common letter are significantly different (p < 0.05). BIX: bixin; LYC: lycopene. 

 

Fig 5 – Effect of bixin (A) and lycopene (B) on cellular GSH content and protein expression 

of Nrf2 (C-F) in macrophages exposed to oxLDL. Representative Western blot analysis of 

cytoplasmic and nuclear expression of Nrf2 (C, bixin; D, lycopene) and quantification of 

bands for the nuclear fraction of Nrf2 (E, bixin; F, lycopene). β-Actin was used to normalize 

data from cytoplasmic fraction and PCNA for nuclear fraction. Data are mean ± SEM of least 

three independent experiments. Bars that have no common letters are significantly different 

(p < 0.05). BIX: bixin; LYC: lycopene. 

 

Fig 6 – Bixin and lycopene prevent oxLDL-induced nitrite production (A and B) and protein 

expression of iNOS (C-F) in macrophages. Representative Western blot analysis of iNOS 

expression (C-D) and band quantification (E-F). β-Actin was used to normalize data. Results 
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are the mean ± SEM of three independent experiments. Bars that have no common letters are 

significantly different (p < 0.05). BIX: bixin; LYC: lycopene. 

 

Fig 7 – Bixin and lycopene prevent the activation of NF-κB in macrophages exposed to 

oxLDL. Representative Western blot analysis of NF-κB cytoplasmic and nuclear expression 

(A, bixin; B, lycopene) and band quantification (C and D). β-Actin was used to normalize 

data for cytoplasmic fraction and PCNA for nuclear fraction. Results are the mean ± SEM of 

three independent experiments. Bars that have no common letters are significantly different 

(p < 0.05). BIX: bixin; LYC: lycopene. 

 

Fig 8 – Bixin and lycopene inhibit foam cell formation induced by exposure of macrophages 

to oxLDL. Representative images of Oil Red O staining in macrophage (magnification 100 x) 

[A, control macrophages; B, macrophages incubated with oxLDL (100 µg/mL); C, 

macrophages pretreated with bixin (0.03 µM) or D, lycopene (0.003 µM) for 24 h and further 

incubated with oxLDL (100 µg/mL)]. Quantification of intracellular lipid content (optical 

density) (E). In panel E results are the mean ± SEM of three independent experiments. Bars 

with different letters differ significantly (p < 0.05). BIX: bixin; LYC: lycopene. 

 

Supplementary material 

 

Fig S1 – Linear regression of lag phase and Vmáx was used in order to verify the 

concentration-dependent effects of bixin (A and C) and lycopene (B and D). BIX: bixin; 

LYC: lycopene. 
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3 DISCUSSÃO 

 

A aterosclerose é uma doença progressiva complexa que envolve a interação de 

diversos fatores, com destaque para a hipercolesterolemia, eventos oxidativos e a inflamação 

(LIBBY et al., 2010; SALVAYRE; NEGRE-SALVAYRE; CAMARÉ, 2016; STEINBERG et 

al., 1989). O tratamento atual da aterosclerose consiste na utilização de fármacos capazes de 

diminuir os níveis plasmáticos de colesterol (hipolipemiantes), diminuindo consequentemente 

os eventos clínicos e a mortalidade causada por essa patologia (LIBBY; RIDKER; 

HANSSON, 2011). Adicionalmente, a busca por novas terapias e alvos farmacológicos que 

possam reduzir a progressão da aterosclerose vem crescendo nas últimas décadas (LÖNN; 

DENNIS; STOCKER, 2012; SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015), pois há um grande 

interesse em compostos que sejam capazes de, não somente diminuir as concentrações 

plasmáticas de colesterol, mas de atuar em diferentes etapas do processo aterogênico, como na 

oxidação da LDL, na formação das células espumosas e na resposta inflamatória. 

Considerando o envolvimento de eventos oxidativos na patogênese da aterosclerose e 

a excelente capacidade antioxidante da bixina, exemplificada pelo seu alto poder de sequestro 

de radicais livres (CHISTÉ et al., 2011; DI MASCIO et al., 1990; RIOS; ANTUNES; 

BIANCHI, 2009), inclusive exibindo atividade desativadora do radical peroxil mais eficaz 

que o α-tocoferol (vitamina E) e o ácido ascórbico (vitamina C) (RODRIGUES et al., 2012), e 

capacidade de inibir a peroxidação lipídica (RAO et al., 2014; SILVA; ANTUNES; 

BIANCHI, 2001), nesse estudo investigamos o potencial antiaterogênico da bixina em 

coelhos hiperlipidêmicos. Posteriormente, com o intuito de compreender o mecanismo dos 

efeitos da bixina observados in vivo, avaliamos o efeito deste carotenoide sobre oxidação da 

LDL in vitro e sobre a toxicidade da LDLox em cultivo de macrófagos. A resposta 

inflamatória mediada por monócitos/macrófagos possui papel importante na formação das 

placas ateroscleróticas, desde a formação das estrias gordurosas, até o processo de ruptura da 

placa aterosclerótica (HANSSON; LIBBY, 2006). Sua ativação na íntima arterial, induzida 

pela LDLox, promove a liberação de moléculas vasoativas, produção de espécies reativas e 

secreção de enzimas proteolíticas que degradam componentes da matriz extracelular 

(HANSSON; LIBBY, 2006; TABAS; GARCÍA-CARDEÑA; OWENS, 2015). 

Uma das formas comerciais do corante de urucum é uma dispersão oleosa cujo 

princípio ativo é a bixina. No presente estudo utilizamos, como fonte de bixina, um extrato 

comercial grau alimentício, que continha 10 g de bixina em 100 mL de óleo de girassol, no 
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qual a bixina representava 90% dos carotenoides do extrato (Anexo A). A partir deste extrato 

foram preparadas as soluções utilizadas para investigar o potencial antiaterogênico deste 

carotenoide nos ensaios de oxidação com LDL humana isolada, no ensaio com coelhos 

hipercolesterolêmicos, bem como nos ensaios com cultivos celulares de macrófagos expostos 

à LDL oxidada. Apesar do amplo uso dos pigmentos de urucum em alimentos 

industrializados, as informações sobre a sua cinética e metabolismo em animais e humanos, 

ainda são escassas, sendo que informações sobre a sua distribuição nas lipoproteínas 

plasmáticas e nos tecidos são inexistentes. No estudo in vivo, não se observou a presença da 

bixina e nem de seus possíveis metabólitos no soro dos coelhos antes do período 

experimental, demostrando que esse carotenoide não faz parte da dieta normal desses animais. 

Após a suplementação da dieta hipercolesterolêmica com a bixina, observou-se a presença de 

diversos metabólitos no soro (Anexo B), sendo que os principais foram a di-cis-norbixina, a 

tri-cis-norbixina e a 9-cis-norbixina, e não se observou a presença da bixina (pico em ± 35 

min de acordo com o padrão de bixina). A concentração sérica total desses metabólicos foi 

crescente de acordo com a dose de bixina fornecida na dieta (0,59±0,01, 1,78±0,02 e 

5,70±2,02 µg/mL correspondente aos grupos experimentais que receberam bixina na 

concentração 10, 30 e 100 mg/kg, respectivamente), demostrando que houve absorção desse 

carotenoide e que esta foi dependente da quantidade fornecida na dieta. A ausência da bixina 

no soro desses animais pode ser devido ao tempo de coleta (12 h) após a última administração 

da dieta, pois sabe-se através de estudo realizado em humanos que o pico sérico da bixina 

ocorre 2 h após a administração oral deste carotenoide e que a depuração completa ocorre 

após 8 h (LEVY et al., 1997). 

É importante observarmos que, o óleo de girassol (presente na preparação comercial 

de bixina) é composto em sua grande maioria pelos ácidos linoléico e oléico e apresenta, de 

forma minoritária, tocoferóis (principalmente o α-tocoferóis) e fitoesteróis, como o β-

sitoesterol, o estigmasterol e o campesterol (RAFALOWSKI et al, 2008; SCHWARTZ et al., 

2008), que apresentam atividade biológica já descrita na literatura (JONES; RIDEOUT, 2011; 

AZZI, 2007). Nos experimentos que compõem esse estudo, a concentração de bixina utilizada 

é consideravelmente maior que a concentração de tocoferóis e fitoesteróis, fornecidos 

indiretamente através do óleo de girassol, e por isso acredita-se que os efeitos observados 

nesse estudo sejam realmente devido a esse carotenoide. No entanto não se pode descartar que 

esses compostos possam ter colaborado, de forma sinérgica, para os resultados obtidos, porém 

acreditamos que essa contribuição, se ela realmente existiu, tenha sido ínfima.  
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Adicionalmente aos dados de segurança da FAO/OMS, alguns estudos avaliaram o 

efeito de doses consideráveis de bixina e não observaram efeitos toxicológicos, reiterando a 

segurança toxicológica deste carotenoide. Entre esses estudos, destaca-se o de Bautista et al. 

(2004) que administraram doses diárias de 600 mg/kg de bixina a ratos Wistar por um período 

de 4 semanas e não observaram alterações em marcadores hematológicos ou bioquímicos, 

como γ-glutamil transpeptidase (GGT), creatinina, glicose ou perfil lipídico, além de não 

detectarem alterações histopatológicas nos rins, fígado, baço ou adrenais relacionadas a 

administração deste carotenoide (BAUTISTA et al., 2004). Com a intenção de avaliar um 

possível efeito teratogênico, Paumgartten et al (2002) administraram bixina na dose de 140 

mg/kg a ratas prenhes e não observaram nenhuma alteração nos embriões nem nas mães 

(PAUMGARTTEN et al., 2002). Adicionalmente, Lima et al. (2008) avaliaram o efeito 

toxicológico de uma dose de 3940 mg/kg de bixina administrada oralmente durante 28 dias a 

coelhos hipercolesterolêmicos e verificaram redução nos níveis de aspartato aminotransferase 

(AST) e alanina aminotrasnferase (ALT), porém não observaram nenhuma alterações nos 

níveis de uréia, creatinina, ácido úrico, proteinas totais ou cálcio nos coelhos que foram 

suplementados com este carotenoide (LIMA et al., 2008). Valendo-se destas informações e 

considerando a ausência de efeito per se da bixina nos coelhos normocolesterolêmicos 

observado em nosso estudo, acredita-se que as doses de bixina de 10, 30 e 100 mg/kg 

administradas aos coelhos neste estudo não apresentaram efeitos tóxicos. 

A oxidação da LDL possui um papel de destaque no desenvolvimento das lesões 

ateroscleróticas, e várias evidências indicam que a LDLox tem participação tanto nos estágios 

iniciais quanto nos estágios mais avançados do processo aterogênico (SALVAYRE; NEGRE-

SALVAYRE; CAMARÉ, 2016). Existe correlação entre a resistência da LDL à oxidação e a 

severidade da aterosclerose, sendo que sua progressão diminuiu quando a oxidação da LDL é 

reduzida (SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015). Os resultados desse estudo mostraram que a 

bixina preveniu a peroxidação lipídica da LDL humana isolada de maneira dependente da 

concentração, através da diminuição da formação dos dienos conjugados, verificado através 

do aumento da fase lag e a diminuição da taxa de oxidação (Vmax). Outro resultado 

significante foi a capacidade da bixina em prevenir a perda da fluorescência do triptofano da 

LDL humana induzida por Cu2+. Portanto, tanto o efeito protetor da bixina contra a oxidação 

proteica da LDL, quanto seu efeito benéfico contra a oxidação lipídica da LDL, indicam o 

potencial antiaterogênico da bixina, assim como já demostrado para o licopeno (ABETE et 

al., 2013; MORDENTE et al., 2011) e outros compostos antioxidantes que tem sido estudados 
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para a promoção da saúde vascular (MCKECHNIE; RUBENFIRE; MOSCA, 2002; 

UPRITCHARD et al., 2003). 

Sabe-se que os fatores de risco envolvidos no processo aterosclerótico (diabetes, 

hipertensão, tabagismo, níveis elevados e colesterol, obesidade, entre outros), assim como o 

processo aterosclerótico em sí, estão associados à produção vascular excessiva de ERO e 

ERN, que são continuamente secretadas a partir de macrófagos ou células endoteliais ativadas 

no tecido aórtico (LIBBY; RIDKER; HANSSON, 2011). Essas espécies reativas 

desempenham um papel central na formação e no desenvolvimento das placas 

ateroscleróticas, pois estão envolvidas na modificação das lipoproteínas, na liberação de 

citocinas pró-inflamatórias, na regulação dos receptores scavenger e formação das células 

espumosas (STEINBERG; WITZTUM, 2010; TABAS; GARCÍA-CARDEÑA; OWENS, 

2015). Além disso, sabe-se que a formação vascular de espécies reativas promove a disfunção 

endotelial devido a diminuição da biodisponilidade do .NO, contribuindo para o 

desenvolvimento das lesões iniciais da aterosclerose (BONETTI; LERMAN; LERMAN, 

2003). No presente estudo, os macrófagos expostos à LDLox tiveram aumento nos níveis de 

ERO e ERN. Já os coelhos hipercolesterolêmicos apresentaram elevação nos níveis de 

peroxidação lipídica (TBARS) no tecido aórtico, indicando que a hipercolesterolemia induziu 

um aumento nos radicais livres e consequente dano oxidativo aos lipídios do tecido aórtico. O 

tratamento com bixina preveniu a formação das espécies reativas tanto in vitro quanto in vivo, 

indicando que esse carotenoide é capaz de prevenir os danos celular e tecidual induzidos pelo 

estresse oxidativo. Os efeitos antioxidantes demostrados pela bixina na prevenção da 

oxidação da LDL isolada e na remoção do radical peroxil in vitro podem ser atribuídos à sua 

cadeia de duplas ligações conjugadas, que confere excelente capacidade removedora de 

oxigênio singlete e outras espécies reativas (CHISTÉ et al., 2011; RODRIGUES et al., 2012). 

Por outro lado, o efeito antioxidante intracelular observado através da remoção de ERO e 

ERN em culturas de macrófagos expostos a LDLox não pode ser explicado pela remoção 

direta de espécies reativas, já que ele ocorreu apenas após a pré-incubação com bixina por 24 

h, mas não após pré-incubação por 1 h. Este efeito antioxidante intracelular parece ser 

mediado pela ativação da via do Nrf2.  

As mitocôndrias são responsáveis pelo fornecimento energético celular, e são ao 

mesmo tempo alvos e fontes importantes de ERO/ERN (ZMIJEWSKI et al., 2005). Por serem 

o principal sítio de formação e reação intracelular de ONOO-, a disfunção das mitocôndrias 

por oxidação e nitração de componentes cruciais, evolui para alterações homeostáticas e 

fisiológicas desta organela (KOWALTOWSKI; CASTILHO; VERCESI, 2001). Uma vez 
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danificada, a mitocôndria passa a produzir exacerbadamente O2
.-, que ao reagir rapidamente 

com .NO, aumenta exponencialmente a formação de ONOO-, amplificando os fenômenos de 

disfunção mitocondrial, inibição respiratória e superprodução de ERO por fuga de elétrons 

dos complexos I e III, comprometendo de maneira geral, o funcionamento energético celular 

(BALABAN et al., 2005;  RADI et al., 2002). 

Experimentos avaliando a disfunção bioenergética de células vêm sendo cada vez mais 

utilizados para a compreensão da fisiopatologia de doenças cardiovasculares. Com os avanços 

tecnológicos, permite-se a pesquisa mais aprofundada da bioenergética mitocondrial, através 

de medições do consumo de O2 em tempo real em células intactas, com injeção de substratos 

e inibidores específicos (HILL et al., 2012). Em nosso estudo investigamos pela primeira vez 

o efeito da LDLox, assim como da bixina e licopeno, sobre a respiração mitocondrial de 

macrófagos usando a respirometria de alta resolução.  

Observamos que a exposição dos macrófagos à LDLox e/ou a bixina neste protocolo 

experimental não alterou a capacidade máxima de respiração (RCR), ou seja, a eficiência 

respiratória mitocondrial. No entanto, a LDLox causou um grande declínio no consumo de O2 

associado à síntese de ATP, sugerindo um comprometimento na geração de energia, além de 

aumentar o escape de elétrons aumentando os níveis intracelulares de ERO. Uma diminuição 

no consumo de O2 associado à síntese de ATP pode indicar uma demanda baixa de ATP, falta 

de substrato disponível, ou mesmo um dano severo à cadeia de transporte de elétrons, que 

poderia impedir o fluxo normal de elétrons e resultar em menor consumo de O2 (HILL et al., 

2012). Adicionalmente, o comprometimento da produção energética mitocondrial induzida 

pela LDLox, pode estar associada à formação das células espumosas em nosso estudo, uma 

vez que, quando a respiração mitocondrial e sua produção de ATP estão prejudicadas a célula 

pode entrar em apoptose através de sinalização mitocondrial (PERFETTINI; ROUMIER; 

KROEMER, 2005). 

Um terceiro parâmetro que pode ser avaliado através da respirometria é a capacidade 

de reserva mitocondrial. Estudos recentes demonstram que muitas células mantém uma 

capacidade de reserva bioenergética bastante substancial, podendo ser feitas predições a 

respeito da resposta celular frente ao estresse ou aumento de demanda energética (HILL et al., 

2012; HORT et al., 2014). Nossos resultados demonstraram que a exposição à LDLox causou 

uma queda significativa na capacidade de reserva mitocondrial dos macrófagos, levando a um 

forte impacto na manutenção bioenergética celular. O aumento das ERO/ERN geradas pela 

LDLox ao causar danos aos componentes da cadeia transportadora de elétrons, pode afetar a 

capacidade de reserva e comprometer a resposta ao estresse oxidativo (BALABAN; 
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NEMOTO; FINKEL, 2005; DRANKA et al., 2011). O pré-tratamento com bixina preveniu a 

disfunção mitocondrial, evitando o dano a cadeia respiratória mediado pela LDLox e 

restaurando a taxa de consumo de oxigênio associado à síntese de ATP, ainda que não tenha 

restaurado a capacidade de reserva mitocondrial. Esse efeito protetor da bixina pode ser 

atribuído à sua capacidade de melhorar o ambiente redox pela promoção da síntese de GSH 

através da ativação da via do Nrf2, levando a uma diminuição nos níveis de espécies reativas, 

e por consequência, protegendo proteínas e outras macromoléculas mitocondriais do dano 

oxidativo. 

A hipercolesterolemia induz superprodução de ERO/ERN, altera a respiração 

mitocondrial e modifica o estatus antioxidante celular (DRANKA et al., 2011; SITI; 

KAMISAH; KAMSIAH, 2015). Assim, a manutenção das defesas antioxidantes é de extrema 

importância para o estado redox celular e seu estatus pode estar alterado em situações de 

estresse oxidativo, como já observado na aterosclerose (LÖNN; DENNIS; STOCKER, 2012; 

SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015). Relatos da literatura apontam que a LDLox, assim 

como frações lipídicas dessa lipoproteína, podem levar a rápida depleção de GSH em 

macrófagos, exercendo citotoxicidade e induzindo morte celular (SHEN; SEVANIAN, 2001; 

WANG et al., 2006). Além disso, um estudo recente demostrou que a diminuição da produção 

de GSH induzida pelo inibidor da glutamato cisteína ligase (L-butionine-S,R-sulfoximina) em 

macrófagos resultou no aumento da produção de espécies reativas e da expressão dos 

receptores CD36, um dos responsáveis pela captação de LDLox (YANG et al., 2015), fato 

que levaria a um aumento na formação de células espumosas. Da forma semelhante, em nosso 

estudo observamos que o aumento da geração de ERO/ERN nos macrófagos expostos à 

LDLox foi acompanhada pela redução nos níveis intracelulares de GSH e aumento na 

formação das células espumosas. 

Em contrapartida, no estudo em coelhos, observamos o estresse oxidativo induzido 

pela hipercolesterolemia levou a um aumento nos níveis de tióis não protéicos (SHNP) no 

tecido aórtico, resultado similar ao encontrado por Augusti et al. (2009), e que parece ser um 

mecanismo de compensação às espécies reativas geradas. A GSH é o principal tiol não 

protéico presente nas células e tecidos de mamíferos (PASTORE et al., 2003). Este aumento 

nos SHNP pode estar relacionado ao concomitante aumento da atividade das enzimas de 

síntese/reciclagem da GSH nos coelhos hipercolesterolêmicos, como a GR. O aumento da 

expressão da GR já foi demostrado em macrófagos humanos expostos a LDLox in vitro 

(QIAO et al., 2007). Além da GR, observamos uma elevação na atividade de outras enzimas 

antioxidantes - SOD, CAT e TrxR, e essa elevação ocorreu provavelmente como uma resposta 
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de defesa na tentativa de conter o estresse oxidativo gerado pela hipercolesterolemia e 

evidenciado pelo aumento da lipoperoxidação no tecido aórtico. Confirmando nossas 

observações, Augusti et al (2009) também relataram um aumento na atividade dessas enzimas 

no tecido aórtico de coelhos ateroscleróticos. Um aumento na expressão dessas enzimas 

antioxidantes já foi descrito em macrófagos expostos à LDLox e em macrófagos de sujeitos 

com aterosclerose (HÄGG et al., 2006) e em ambos os casos, o aumento da expressão das 

enzimas ocorreu como resposta de defesa contra a LDLox.  

O aumento na expressão das enzimas antioxidantes está ligado a ativação da sequência 

promotora ARE (Elementos de Resposta Antioxidante) por fatores de transcrição como o 

Nrf2 através de diversos tipos de estímulos, como a fosforilação de proteínas quinases (ERK e 

p38) e/ou oxidação de resíduos sulfídrilícos do Keap1, por compostos antioxidantes ou até 

pela LDLox ou produtos da peroxidação lipídica como o 4-hidroxinonenal (LÖNN; DENNIS; 

STOCKER, 2012; TEBAY et al., 2015). A translocação do Nrf2 para o núcleo aumenta a 

expressão de enzimas antioxidantes e de fase II, que são importantes para a remoção de 

espécies reativas e eletrofílicas (ISHII et al., 2004; TEBAY et al., 2015). Em nosso estudo in 

vitro, observamos um aumento da expressão do Nrf2 nuclear nos macrófagos expostos à 

LDLox, porém não observamos aumento nos níveis de GSH. Provavelmente o nível de 

ERO/ERN gerado pela exposição à LDLox excedeu a concentração desse antioxidante e 

induziu a formação das células espumosas. Tal processo também ocorreu in vivo, pois apesar 

dos esforços do sistema antioxidante, os radicais livres gerados pela hipercolesterolemia 

ultrapassaram a capacidade antioxidante endógena e induziram aterogênese.  

As alterações induzidas pela hipercolesterolemia na atividade das enzimas 

antioxidantes e no conteúdo SHNP foram reduzidas pelo tratamento com bixina. Este é o 

primeiro relato sobre os efeitos protetores da bixina contra alterações no sistema de defesa 

antioxidante em modelo de aterosclerose. Estes efeitos protetores estão provavelmente 

relacionados ao potencial antioxidante da bixina. A longa cadeia de duplas conjugadas desse 

carotenoide poderia remover os radicais livres gerados pela hipercolesterolemia, poupando as 

defesas antioxidantes. Adicionalmente, a bixina poderia modular a resposta antioxidante 

endógena ao estresse oxidativo. Neste contexto, Tao et al (2015) verificaram que a bixina é 

capaz de aumentar significativamente a ligação do Nrf2 ao sítio promotor ARE, levando a um 

aumento da expressão gênica de subunidades da enzima de síntese da GSH, através da 

interação com o resíduo de cisteína 151 do Keap1. Em nosso estudo, observamos que a bixina 

per se foi capaz de promover a ativação do Nrf2 (aumento da expressão do Nrf2 nuclear) e 

isso pode ter contribuído para a melhora do ambiente celular, através do aumento dos níveis 
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intracelulares de GSH observado em nosso estudo. O pré-tratamento com bixina foi capaz de 

prevenir parcialmente as alterações induzidas pela LDLox no Nrf2 e nos níveis de GSH, 

reduzindo a produção de espécies reativas e a formação das células espumosas. 

Além das enzimas antioxidantes na parede do vaso, os sistemas biológicos contam 

com a enzima PON1, localizada na HDL, que é a principal responsável pela quebra dos 

peróxidos lipídicos antes que eles se acumulem na LDL e provoquem a oxidação da mesma 

(MACKNESS; MACKNESS, 2015). A atividade sérica da PON1 está inversamente associada 

ao risco de desenvolvimento de DCV (MACKNESS; MACKNESS, 2004). Apesar dos efeitos 

importantes da PON1, sua atividade enzimática é sensível ao estresse oxidativo (AUGUSTI et 

al., 2012; MACKNESS; MACKNESS, 2015). No presente estudo, os coelhos 

hipercolesterolêmicos apresentaram uma redução na atividade da PON1 juntamente com o 

aumento de TBARS e a formação da placa aterosclerótica. Assim, nós sugerimos que a 

inibição da PON1 pode ter contribuído para a formação das estrias gordurosas no tecido 

aórtico de coelhos hipercolesterolêmicos. A redução na atividade da PON1 pode ocorrer por 

inibição da sua síntese hepática induzida pela hiperlipidemia (MACKNESS et al., 1999) ou 

essa enzima pode ser inativada através da interação de lipídios oxidados da LDLox com o seu 

grupo SH livre do resíduo de cisteína 283 (AVIRAM et al., 1999). A atividade da PON1 foi 

restaurada pela dose de 100 mg/kg. Esse é o primeiro relato na literatura relacionando a bixina 

e a atividade da PON1. No entanto, a proteção exercida pela bixina parece estar relacionada 

ao aumento nos níveis de HDL, ao invés de efeitos antioxidantes contra a perda de atividade 

da PON1 induzida pelo estresse oxidativo. 

Os lípidos oxidados e seus produtos de degradação possuem propriedades pró-

inflamatórias, imunogênicas e citotóxicas que contribuem para o iniciação e a progressão das 

lesões ateroscleróticas, estando envolvidos, por exemplo, no recrutamento e adesão de 

monócitos ao endotélio vascular (LIBBY et al., 2010). Em nosso estudo, a exposição dos 

macrófagos a LDLox aumentou a expressão da iNOS e os níveis de .NO. Altos níveis de .NO 

podem levar uma resposta pró-inflamatória, assim como à reação com O2
.-, levando a 

formação de ONOO- e  consequente toxicidade celular (RADI et al., 2001). Já nos coelhos 

hipercolesterolêmicos o aumento do estresse oxidativo foi acompanhado por um aumento dos 

níveis séricos de TNF-α e IL-6. O tratamento com bixina reduziu essas alterações nos 

marcadores inflamatórios. Este efeito anti-inflamatório da bixina certamente contribuiu para a 

redução da formação das células espumosas na cultura de macrófagos e da aterosclerose nos 

coelhos hipercolesterolêmicos, uma vez que esses mediadores pró-inflamatórios 

desempenham um papel importante na aterogênese (HANSSON; LIBBY, 2006; LIBBY; 
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RIDKER; HANSSON, 2011). A modulação da resposta anti-inflamatória pela bixina está 

relacionada à sua capacidade de inibir a via do NF-κB, sabidamente ativada pela LDLox 

(YURDAGUL et al., 2016). A inibição da ativação desse fator de transcrição nuclear pode 

estar relacionada a ação agonista da bixina sobre os receptores PPARα e PPARγ (GOTO et 

al., 2012; TAKAHASHI et al., 2009), uma vez que ligantes de PPAR inibem a via do NF-κB 

e regulam a transcrição de genes inflamatórios como TNF-α, IL-6, iNOS, metaloproteinases e 

receptores scavenger, como o CD36 e o SRA (KAULMANN; BOHN, 2014; NEVE; 

FRUCHART; STAELS, 2000). Também é importante mencionar que o NF-kB é um fator de 

transcrição redox-sensível, podendo ser ativado por espécies reativas (ROBBESYN; 

SALVAYRE; NEGRE-SALVAYRE, 2004) e assim o efeito anti-inflamatório da bixina 

poderiam ser um evento secundário a sua propriedade antioxidante. A diminuição de 

ERO/ERN intracelulares, gerados pela LDLox, levaria a uma diminuição da ativação do NF-

kB, e consequentemente da produção de mediadores inflamatórios e geração de .NO, 

diminuindo o quadro inflamatório. 

Coelhos da raça Nova Zelândia alimentados com altos níveis de colesterol tornam-se 

hipercolesterolêmicos e suscetíveis a aterosclerose e são usados classicamente como modelo 

experimental para esta doença. No nosso estudo, como anteriormente já relatado em estudos 

utilizando este modelo (AUGUSTI et al., 2009, 2012; LORENZ et al., 2012) observou-se um 

aumento no perfil lipídico acompanhado de severo dano aórtico nos coelhos alimentados com 

uma dieta rica em colesterol. A suplementação com bixina não modificou os níveis de 

colesterol total dos coelhos, mas preveniu o aumento dos níveis de colesterol não-HDL e 

triglicerídeos e aumentou os níveis de HDL, demonstrando a capacidade da bixina de reduzir 

o risco cardiovascular. O colesterol não-HDL, que consiste nas duas maiores frações 

carreadoras de colesterol na circulação (VLDL + LDL) traduz melhor o risco de mortalidade 

cardiovascular do que os níveis de LDL, pois expressa com mais precisão a aterogenicidade 

das lipoproteínas (PEREIRA, 2012). O efeito da bixina sobre a redução do triglicerídeos 

observado nesse estudo já havia sido anteriormente relato pelo nosso grupo de pesquisa 

(ROEHRS et al., 2014) e Goto et. al. (2012) demostraram que a ação da bixina na redução dos 

triglicerídeos é maior que a do fenobibrato, fármaco usado no tratamento clínico da 

hipertrigliceridemia. Além disso, em nosso estudo observamos aumento dos níveis séricos de 

HDL, que juntamente com a redução dos triglicerídeos podem estar relacionado a ação 

agonista deste carotenoide sobre o receptor PPARα (GOTO et al., 2012). Uma vez ativado, 

esse receptor aumenta a expressão da lipoproteína lipase e da apolipoproteína A-V e diminui a 

expressão da apolipoproteína C-III hepática. Essas ações diminuem os níveis de triglicerídeos 
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sérico nos quilomícrons e na VLDL, e aumenta os níveis de HDL e o efluxo de colesterol dos 

macrófagos mediado por essa lipoproteina (JAMKHANDE et al., 2014). Assim, agonistas de 

PPAR podem ser usados no tratamento das dislipidemias e a ativação desses receptores pela 

bixina pode ter contribuido para a diminuição das placas ateroscleróticas observada no 

presente estudo. 

Adicionalmente, a suplementação com bixina reduziu o índice aterogênico, que é um 

parametro que reflete a relação entre a fração não-HDL e a fração HDL e é considerado um 

bom indicador do risco de doenças cardiovasculares em relação aos níveis absolutos de 

lipídios ou lipoproteínas (ELIASSON et al., 2011). 

O processo aterogênico promovido pela LDLox, pode ser consequência da sua citotoxicidade, 

seus efeitos inibitórios na motilidade dos macrófagos e sua incorporação por receptores 

scavenger, particularmente o CD36 e os receptores scavenger de classe A (SRAI/II)(YU et 

al., 2013). A ativação desses receptores resulta em acúmulo intracelular de colesterol, levando 

à formação das células espumosas, que são os primeiros marcadores morfológicos das lesões 

ateroscleróticas (LIBBY; RIDKER; MASERI, 2002; YU et al., 2013). Nesse estudo, a 

hipercolesterolemia estava associada a um aumento significantivo do acúmulo de macrófagos 

nas lesões ateroscleróticas nos coelhos, e a bixina preveniu parcialmente a formação das 

lesões ateroscleróticas. Esses dados estão de acordo com os achados do estudo in vitro, onde o 

tratamento com bixina reduziu significativamente o conteúdo lipídico no interior dos 

macrófagos. A redução na captação de LDLox, e por consequência, a formação das células 

espumosas, promovida pela bixina pode estar ligada a sua capacidade de modular o estresse 

oxidativo e, principalmente, a resposta inflamatória através da redução da translocação do 

NF-kB. A ativação desse fator de transcrição nuclear aumenta a expressão de receptores 

CD36 com consequente aumento na captação de LDLox (RIOS et al., 2012).  

Com o objetivo de avaliarmos a real magnitude dos efeitos antiateroscleróticos da bixina, nós 

incluímos em nossos estudos, a título de comparação, compostos que tem sido utilizados para 

a promoção da saúde cardiovascular, como o fármaco hipolipemiante sinvastatina e o 

carotenoide licopeno, utilizado como suplemento alimentar.  

A bixina e a sinvastatina possuem mecanismos de ação distintos. A sinvastatina inibe a 

hidroximetilglutaril-CoA redutase (HMG-CoA redutase), enzima chave na síntese do 

colesterol, resultando em menor síntese de colesterol e aumento na captação de LDL pelo 

fígado (JAMKHANDE et al., 2014). Já a bixina, além de seu potencial antioxidante, tem ação 

agonista nos receptores de PPAR (GOTO et al., 2012; TAKAHASHI et al., 2009), que são 

receptores nucleares que regulam o metabolismo de lipídios e carboidratos. Nos coelhos 



119 

hiperlipidêmicos o tratamento com sinvastatina resultou em maior redução dos lipídios 

séricos do que a bixina. Devido a esse considerável efeito hipocolesterolêmico, nós não 

observamos a formação de placa aterosclerótica nos animais tratados com esse fármaco. Já o 

tratamento com a bixina foi mais efetivo em aumentar os níveis séricos de HDL e reduzir o 

índice aterogênico, apesar da sinvastatina ter diminuido consideravelmente os níveis de 

colesterol não-HDL. Ambos os compostos apresentaram resultados semelhantes em relação 

aos marcadores de estresse oxidativo, TNF-α e atividade das enzimas antioxidantes. 

Em nossos estudos in vitro utilizamos o carotenoide licopeno como controle positivo. A 

bixina e o licopeno pertençem a mesma classe de compostos naturais e partilham da presenca 

de um sistema de duplas ligações conjugadas semelhantes em sua estrutura. Devido a essa 

cadeia poliênica conjugada, ambos os carotenoides já demostraram excelente capacidade 

antioxidante (DI MASCIO et al., 1990; RIOS; ANTUNES; BIANCHI, 2009; RODRIGUES 

et al., 2012). O licopeno é o carotenoide mais abundante na dieta ocidental e por isso a relação 

entre o seu consumo e os efeitos sobre diversas desordens crônicas (DCV, diabetes, síndrome 

metabólica, variados tipos de câncer, entre outros) tem sido amplamente investigada 

(AGARWAL; RAO, 2000; CÁMARA et al., 2013; HAN et al., 2016; MORDENTE et al., 

2011). No estudo com LDL humana isolada, a bixina foi aproximadamente 5 vezes mais 

potente que o licopeno em reduzir a oxidação da LDL. Essa diferença pode estar relacionada 

com as particularidades da estrutura química desses carotenoides, pois a bixina possui 2 

grupamentos polares (xantofila), enquanto o licopeno apresenta apenas cadeia poliênica 

(caroteno). Carotenoides que possuem grupamentos polares em sua estrutura são melhores 

desativadores de ER em sistemas biológicos que aqueles que não os possuem (RODRIGUES; 

MARIUTTI; MERCADANTE, 2012). Baseado em estudos com lipossomas, pode-se afirmar 

que esses carotenóides assumem uma disposição espacial nas membranas celulares que 

permite que a cadeia poliênica desative as ER no interior hidrofóbico, enquanto os 

grupamentos polares desativam as ER nos núcleos hidrofílicos. Já os carotenóides que 

possuem apenas cadeia poliênica, como o licopeno, atuam somente no núcleo hidrofóbico 

(RODRIGUES; MARIUTTI; MERCADANTE, 2012; ZHANG; STANLEY; MELTON, 

2006). 

Nos ensaios com cultura celular, a bixina e o licopeno apresentaram eficácia 

semelhante em praticamente todos os parâmetros avaliados. O licopeno divergiu da bixina nos 

ensaios de citotoxicidade, onde se mostrou 30 vezes mais tóxico aos macrófagos que o 

carotenoide do urucum e nos ensaios de avaliação da função mitocondrial, onde o licopeno 

não foi capaz de prevenir o comprometimento mitocondrial induzido pela LDLox. Os nossos 
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resultados indicam que os efeitos antioxidantes intracelulares da bixina e do licopeno, 

prevenindo o dano oxidativo induzido pelo LDLox em macrófagos, estão relacionados a 

modulação de vias de sinalização intracelulares (Nrf2 e Nf-kB) ao invés de um efeito 

antioxidante direto. Vale destacar que esse é o primeiro estudo avaliando o efeito tanto da 

LDLox, quanto da bixina e do licopeno sobre a função mitocondrial. O conjunto de dados 

obtidos nesse estudo reforça o potencial da bixina como uma estratégia terapêutica ou 

nutricional para impedir o desenvolvimento da aterosclerose. Na Figura 9 estão representados 

esquematicamente os principais efeitos da bixina. 

 

Figura 9 – Representação esquemática do potencial antiaterogênico da bixina.  

 

 
 
Fonte: Autoria pessoal. Baseado nos resultados apresentados nesse estudo a bixina é capaz de reduzir os 

níveis séricos de triglicerídeos e colesterol não-HDL e elevar os níveis de HDL, além de reduzir a oxidação da 
LDL. No tecido aórtico, a bixina reduz o estresse oxidativo e restaura as defesas antioxidantes. Adicionalmente, 
a bixina previne a geração intracelular de ERO/ERN e a disfunção mitocondrial induzida pela LDLox em 
macrófagos, reduzindo a formação de células espumosas. Esse carotenoide também atua sobre a via do NF-kB, 
bloqueando a sua translocação para o núcleo e modificando a resposta inflamatória induzida pela LDLox. Além 
disso, a bixina modula a via do Nrf2 melhorando o ambiente celular e reduzindo a citotoxicidade da LDLox. 
Legenda: LDL – lipoproteína de baixa densidade; HDL – Lipoproteína de alta densidade; ERO – espécies 
reativas de oxigênio; ERN – espécies reativas de nitrogênio; NO2 – nitrito; iNOS – óxido nítrico induzível; GSH 
– glutationa reduzida; Nrf2 – fator nuclear eritróide-2; NFκB – fator nuclear kappa B. 
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4 CONCLUSÕES 

 

No presente estudo foram avaliados pela primeira vez os efeitos anti-aterogênicos do 

carotenoide bixina, incluindo os mecanismos moleculares envolvidos nestes efeitos. Sendo 

assim, demonstrou-se que: 

� O tratamento com bixina foi capaz de reduzir a aterosclerose observada através 

da redução da razão da espessura da camada íntima pela camada média da aorta dos coelhos 

hiperlipidêmicos, além de melhorar o perfil lipídico, evidenciado pelo efeito 

hipotrigliceridêmico, aumento considerável dos níveis de HDL e redução dos níveis de 

colesterol não-HDL.  

� O tratamento com bixina preveniu o estresse oxidativo dos coelhos 

hiperlipidêmicos, demonstrado pela redução dos níveis de produtos da peroxidação lipídica, e 

restaurou a atividade das enzimas antioxidantes, além de reduzir a resposta inflamatória.  

� O tratamento com bixina pode ser promissor, pois promoveu um aumento 

marcante dos níveis de HDL e melhorou o índice aterogênico, apesar de ter sido menos 

efetivo que a sinvastatina na redução do perfil lipídico, dea IL-6 e da placa aterosclerótica. 

Em relação ao estresse oxidativo, atividade das enzimas antioxidantes e níveis de TNF-α, 

ambos os compostos apresentaram efeito semelhante;  

� A bixina apresentou efeito antioxidante direto sendo mais potente que o 

licopeno para prevenir a oxidação lipídica e proteica da LDL humana isolada, e remover o 

radical peroxil;  

� A bixina reduziu a formação de células espumosas e a citotoxicidade induzida 

pela LDLox, através da redução da formação intracelular de espécies reativas, do dano 

mitocondrial, da depleção de GSH, e indução da iNOS em macrófagos;  

� O efeito citoprotetor e antioxidante da bixina e do licopeno em macrófagos 

foram relacionados à modulação da expressão nuclear dos fatores de transcrição NF-κB e 

Nrf2, e não pela remoção direta de espécies reativas. 

� O bixina foi menos tóxica aos macrófagos e mais efetiva que o licopeno na 

prevenção do dano mitocondrial induzido pela LDLox, além de ter apresentado efeitos 

semelhantes ao licopeno na prevenção da citotoxicidade induzida pela LDLox. 
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ANEXO A – CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATO DE BIXINA 
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Pico λmáx Área(460nm) % Área Identificação* 

1 394 53578 0,74 trasn-C17 

2 457 41659 0,57 di-cis-norbixina 

3 460 281630 3,89 9-cis-norbixina 

4 447 37694 0,52 di-cis-norbixina 

5 467 210400 2,91 N.I. 

6 457 151312 2,09 di-cis-norbixina 

7 460 6309767 89,3 bixina 
* A identificação dos compostos presentes no extrato foi baseada nas informações contida na literatura (LEVY et 
al., 1997; SCOTTER et al., 1998), considerando os tempos de retenção e os espectros de DAD em condições 
experimentais semelhantes. Legenda: N.I. – não identificado. Nota: conforme o laudo fornecido pela Christian-
Hansen o extrato é composto por bixina e óleo de girassol 20%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Apoio Edital Capes nº 11/2009 – Pró-equipamentos institucional. 
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ANEXO B – CROMATOGRAMA EXPERIMENTO IN VIVO 
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Nota: Cromatograma representativo do soro dos animais experimentais suplementados com bixina por 60 dias. 
 

Pico λmáx Área(460nm) Identificação* 

1 394 16722 trans-C17 

2 454 226756 di-cis-norbixina 

3 445 176203 tri-cis-norbixina 

4 407 18325 N.I. 

5 460 67922 9-cis-norbixina 

6 480 3940857 Sudan (P.I.) 
*A identificação dos compostos presentes no extrato foi baseada nas informações contida na literatura (LEVY et 
al., 1997; SCOTTER et al., 1998), considerando os tempos de retenção e os espectros de DAD em condições 
experimentais semelhantes.Legenda: N.I. – não identificado; P.I. – padrão interno.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Nota: Apoio Edital Capes nº 11/2009 – Pró-equipamentos institucional. 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO PARA USO DAS FIGURAS 
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FIGURA 2 

 

 



141 

FIGURA 3 
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FIGURA 4 
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FIGURA 6 
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FIGURA 7 

 

 

 

 

 

 

 



145 

ANEXO D – AUTORIZAÇÃO PARA A REPRODUÇÃO DO ARTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


