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RESUMO 
 
 

Maia, Isabele Cristine. Estudos Toxicológicos do LASSBio-788, um Novo 
Composto Candidato a Fármaco Antiaterogênico, em ratos adultos. 2019. Tese 
(Doutorado em Ciências Biomédicas/Farmacologia) – Instituto Biomédico, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  

 O novo composto LASSBio-788 é um derivado tienilacilidrazônico com efeitos 
antiaterogênicos. Portanto, é importante avaliar os possíveis efeitos tóxicos 
causados por esse candidato a fármaco para o tratamento da aterosclerose. Assim, 
o objetivo desse estudo é avaliar os possíveis efeitos tóxicos do LASSBio-788 em 
ratos, comparando-o à sinvastatina. Para isso, ratos Wistar machos (60 dias) (CEUA 
695/16) foram randomizados em 6 grupos (n=6/grupo), recebendo dieta padrão (CO) 
ou hipercolesterolêmica (HC) por 45 dias. Nos últimos 15 dias, os animais foram 
tratados com LASSBio-788 100μmol/kg, i.p. (CO+788 ou HC+788) ou sinvastatina 
10mg/kg, gavagem (CO+SINVA ou HC+SINVA). Os animais foram anestesiados e 
amostras de sangue foram coletadas para as análises bioquímicas. Testículos, 
fígado, rins e músculo sóleo foram pesados e processados para as análises 
morfológicas. A avaliação espermática foi realizada usando esperma obtido da 
cauda do epidídimo. Valores são média±EPM (ANOVA one-way, Newman-Keuls; 
P<0,05). Os resultados mostraram que LASSBio-788 e SINVA alteraram o peso 
relativo dos testículos quando administrados com a dieta HC (CO:0,46±0,02, 
HC+788:0,54±0,01, HC+SIMVA:0,53±0,02g). A análise morfométrica desses 
testículos mostrou que o LASSBio-788 parcialmente preveniu os efeitos deletérios 
da dieta HC no epitélio seminífero, enquanto que a SINVA agravou esse efeito em 
alguns parâmetros. Além disso, LASSBio-788 diminuiu apenas a contagem de 
células germinativas dos estágios iniciais, enquanto que a SINVA afetou todos os 
estágios da espermatogênese, além do número de células de Sertoli. Ambos 
hipolipemiantes preveniram parcialmente os efeitos da dieta sobre o gameta 
masculino. Análises morfológicas do fígado, rins e músculo esquelético não 
sugeriram efeitos tóxicos induzidos pelo LASSBio-788; entretanto, a SINVA 
confirmou sua miotoxicidade. Com relação aos parâmetros bioquímicos e 
hematológicos avaliados, o LASSBio-788 apenas aumentou os níveis séricos de 
fósforo (CO: 7,1±1,0; CO+788: 10,5±1,2mg/dL) e de proteínas totais (CO: 6,1±0,13; 
CO+788:6,7±0,16 g/dL); e reduziu discretamente o hematócrito (CO:50,2±1,2; 
CO+788: 47,3±1,8%), mas amenizou o perfil inflamatório agudo induzido pela dieta 
HC, efeitos não observados com a SINVA. Em resumo, nossos resultados mostram 
que o LASSBio-788 não tem efeitos tóxicos significantes no trato reprodutor e 
gameta masculino, bem como no fígado, rins e músculo esquelético, sendo um 
potencial candidato a fármaco antiaterogênico, tão seguro quanto ou mais que as 
estatinas. 

 

Palavras-chave. 1. Hipercolesterolemia; 2. Tratamento farmacológico; 3. Toxicologia   
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ABSTRACT 

 

Maia, Isabele Cristine. Toxicological studies of LASSBio-788, a novel compound 
candidate to antiatherogenic drug, in adult rats. 2019. Thesis (Doctor in 
Biomedical Science/Pharmacology) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2019. 

  

The new compound LASSBio-788 is a thienylacylhydrazone derivative that has an 
antiatherogenic effect. Therefore, it is important to evaluate the toxic effects caused 
by this drug candidate for the treatment of atherosclerosis. Thus, aim of this study is 
evaluate the possible toxic effects of LASSBio-788 in rats, comparing to simvastatin. 
For that, male Wistar rats (60-day old) (CEUA 695/16) were randomized in 6 groups 
(n=6/group), receiving standard (CO) or hypercholesterolemic (HC) diet for 45 days. 
In the last 15 days, rats were treated with LASSBio-788 100μmol/kg, i.p. (CO+788 or 
HC+788) or simvastatin 10mg/kg, gavage (CO+SIMVA or HC+SIMVA). Animals were 
anesthetized, and blood samples were collected for biochemical analyzes. Testes, 
liver, kidney and soleus muscle were weighed and processed for morphological 
analysis. Spermatic evaluation was performed using sperm from epididymis cauda. 
Values are mean±SEM (one-way ANOVA, Newman-Keuls; P<0.05). The resuts 
showed that LASSBio-788 and SINVA change relative weights of the testis when 
administrated with HC diet (CO:0.46±0.02, HC+788:0.54±0.01, HC+SIMVA: 
0.53±0.02g). Morphometric analysis of these testis showed that LASSBio-788 
partially prevented the deleterious effects of HC diet on the seminiferous epithelium, 
while SIMVA aggravated this effect in some parameters. Furthermore, LASSBio-788 
decreased germ cells count only in the early stages, while SIMVA did so at all stages 
of spermatogenesis and Sertoli cells number. Both drugs partially prevented HC diet 
effects on the spermatic evaluation. Morphological analysis of liver, kidney and 
skeletal muscle did not suggest toxic effects induced by LASSBio-788; however, 
SIMVA confirmed its myotoxicity. Regarding biochemical and hematimetric 
parameters evaluated, LASSBio-788 only increased plasma phosphorus 
(CO:7.1±1.0; CO+788:10.5±1.2mg/dl) and total protein (CO: 6.1±0.13; CO+788: 
6.7±0.16g/dl); and it slightly reduced the hematocrit (CO:50.2±1.2;CO+788: 
47.3±1.8%) but it ameliorated the acute inflammatory profile induced by HC diet, 
effects that were not observed with SIMVA. In conclusion, our preliminary results 
showed that LASSBio-788 does not have significant toxic effects on the male and 
male gamete reproductive tract, as well as on the liver, kidney and skeletal muscle, 
being a potential candidate for the antiatherogenic drug, as safe as or better than 
statins.  

 

Keywords. 1. hypercholsterolemy; 2. pharmacological treatment; 3. toxicology;  

  



xi 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1. Ação das estatinas na via de síntese do colesterol................................ 
 
  7 

Figura 2. Estrutura química do composto tienilacilidrazônico LASSBio-294 e de 
seus metabólitos..................................................................................................... 

 
16 

Figura 3. Estrutura química do LASSBio-294 e do LASSBio-788.......................... 
 
17 

Figura 4. Sequência de eventos da espermatogênese em ratos........................... 24 

Figura 5. Representação dos eventos celulares no epitélio seminífero de ratos 
durante a espermatogênese .................................................................................. 

 
26 

Figura 6. Análise morfométrica do parênquima testicular...................................... 37 

Figura 7. Tipos de células do epitélio seminífero .................................................. 38 

Figura 8. Avaliação espermática............................................................................ 39 

Figura 9. Avaliação da apoptose em células testiculares...................................... 41 

Figura 10. Histograma padrão do conteúdo de DNA no espermatozoide e nas 
células testiculares para um animal controle de 60 dias de idade ......................... 44 

Figura 11. Gráficos de monitoramento do peso corporal e de consumo 
alimentar.................................................................................................................. 

 
49 

Figura 12.  Avaliação da glicemia.......................................................................... 50 

Figura 13. Pesos relativos dos órgãos e tecidos ................................................... 51 

Figura 14. Variáveis morfométricas do testículo.................................................... 53 
 
Figura 15. Micrografias representativas de corte transversal de túbulos 
seminíferos de rato.................................................................................................. 

 
54 

Figura 16. Gráficos da contagem diferencial das células germinativas e células 
de Sertoli ................................................................................................................ 

 
56 

 
Figura 17. Gráficos de avaliação espermática dos espermatozoides obtidos da 
cauda distal do epidídimo dos diferentes grupos experimentais..................... 

 
 
57 

 
Figura 18. Padronização do protocolo de dissociação testicular ....................... 58 

  



xii 
 

Figura 19. Análise da densidade de DNA das células testiculares para avaliação 
da espermatogênese por citometria de fluxo.......................................................... 

 
59 

Figura 20. Gráfico da população relativa de células testiculares, analisada por 
citometria de fluxo................................................................................................... 60 
 
Figura 21. Quantificação do grau de apoptose das células testiculares por 
citometria de fluxo................................................................................................... 

 
61 

Figura 22. Gráfico dispersivo do grau de apoptose das células testiculares......... 62 

Figura 23. Expressão proteica de NFκB no testículo............................................. 63 

Figura 24. Concentrações séricas de testosterona............................................... 64 

Figura 25. Peso relativo do fígado....................................................................................... 65 

Figura 26. Avaliação macroscópica do tecido hepático......................................... 66 

Figura 27.  Histopatologia para avaliação da toxicidade hepática......................... 67 

Figura 28. Dosagens séricas do perfil hepático..................................................... 68 

Figura 29. Pesos relativo dos rins.......................................................................... 69 

Figura 30 Avaliação da toxicidade renal................................................................ 70 

Figura 31. Análise morfométrica do rim................................................................. 71 

Figura 32. Dosagens séricas da função renal ....................................................... 71 

Figura 33. Pesos relativo do músculo sóleo........................................................... 72 

Figura 34. Avaliação da toxicidade muscular esquelética...................................... 73 

Figura 35. Morfometria do músculo esquelético.................................................... 73 

Figura 36. Dosagens séricas de marcadores da integridade muscular e 
óssea................................................................................................................ ....... 74 

 



xiii 
 

LISTA DE QUADROS E TABELAS  

 

Quadro 1. Novas estratégias para o tratamento de doenças cardiovasculares.. 4 
 
Quadro 2. Características terapêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas 
das estatinas........................................................................................................  6 

  
 
Tabela 1. Perfil lipídico obtido de ratos machos adultos alimentados com dieta 
comercial (CO), tratados com LASSBio-788 (CO+788), alimentados com dieta 
hipercolesterolêmica (HC) e  alimentados com dieta hipercolesterolêmica e 
tratados com LASSBio-788 (HC+788)................................................................. 18 
 
Tabela 2. Perfil hematológico dos grupos CO, CO+788, CO+SINVA, HC, 
HC+788 e HC+SINVA.......................................................................................... 75 

 

  

 

  



xiv 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AAS ácido acetilsalicílico 

ADP adenosina difosfato 

ALT 

AMPc 

alanina aminotransferase 

monofosfato cíclico de adenosina 

ANOVA 

ANVISA 

análise de variância 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Apo apoproteína 

AST aspartato aminotransferase 

BHT barreira hemato-testicular 

COX ciclooxigenase  

CPK 

DAC 

creatina fosfoquinase 

doença arterial coronariana 

DAG diacilglicerol 

eIF4G fator 4G de iniciação da tradução eucariótica 

FDA Food and Drug Adminstration 

FoxO forkhead box O 

FSC forward side scatter 

GLUT4 

GMPc 

transportador de glicose do tipo 4 

monofosfato cíclico de guanosina 

GSK-3β glicogênio sintase quinase 3β  

GTP guanosina trifosfato 

HDL lipoproteínas de alta densidade  

(high-density lipoprotein) 

ICS índice de células de Sertoli  

IL-1 interleucina-1 

IL-6 

i.p. 

interleucina-6 

intraperitoneal  

LDL 

 

lipoproteína de baixa densidade  

(low density lipoprotein) 



xv 
 

LASSBio Laboratório de Avaliação e Síntese de Substãncias 

Bioativas 

LPL lipoproteína lipase 

mTOR 
 

proteína alvo da rapamicina  

(mechanistic target of rapamycin kinase) 

NAL Núcleo de Experimentação Animal 

NFκB fator nuclear κB 

NO óxido nítrico 

NOS óxido nítrico sintase 

NPC1-L1 Niemann-Pick C1-like 1 

OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development 

p70S6K 

 

PBS 

proteína quinase ribossomal S6 de 70 kDa 

 (ribosomal protein S6 kinase) 

tampão fosfato salino 

PCSK9 proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 

PDEs fosfodiesterases 

PI 

PKA 

iodeto de propídeo 

proteína kinase A 

PKC proteína quinase C 

PKG proteína quinase dependente de GMPc 

PLC fosfolipase C 

PPAR receptor ativado por proliferadores de peroxissoma  

(peroxisome proliferator-activated receptor) 

PPREs elementos de resposta ao PPAR 

RXR 

SFB 

receptor retinoide X 

soro fetal bovino 

SREBP proteína  ligadora do elemento regulado por esteróis  

(sterol regulatory element-binding protein) 

SSC side scatter 

TG triglicerídeos 

TNF-α fator de necrose tumoral-α 

TxA2 tromboxano A2 



xvi 
 

VCAM  vascular cell adhesion molecule 

VEGF fator de crescimento do endotélio vascular 

VLDL 

 

v.o. 

lipoproteínas de densidade muito baixa  

(very low-density lipoprotein) 

via oral 

VSMC células musculares lisas vasculares 

  



xvii 
 

SUMÁRIO 

 

RESUMO ........................................................................................................... ix 

ABSTRACT ....................................................................................................... x 

LISTA DE FIGURAS .......................................................................................... xi 

LISTA DE QUADROS E TABELAS ................................................................... xiii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................ xiv 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................. 1 
1.1. Doença Artéria Coronariana, tratamento farmacológico atual e novas 
perspectivas Terapêuticas ............................................................................ 3 

1.1.1. Fármacos hipolipemiantes ......................................................... 4 

1.1.1.1. Inibidores da HMG-CoA redutase (Estatinas) .............. 4 

1.1.1.2. Derivados do ácido fíbrico ............................................ 11 

1.1.1.3. Resinas de troca iônica................................................. 12 

1.1.1.4. Ezetimiba ...................................................................... 12 

1.1.2. Inibidores da cicloxigenase (COX) ............................................. 13 

1.1.3. Antagonistas do receptor purinérgico P2Y12 ............................... 13 

1.1.4. Inibidores de fosfodiesterases .................................................... 14 

1.1.5. O Novo Composto: LASSBio-788 .............................................. 15 

1.2.Estudos Toxicológicos ............................................................................ 19 

1.3.Espermatogênese ................................................................................... 21 

2. JUSTIFICATIVA.............................................................................................  27 

3. OBJETIVO ..................................................................................................... 28 

3.1.Objetivos Específicos ............................................................................. 28 

4. MATERIAIS ................................................................................................... 30 

4.1. Substâncias, reagentes e solventes ...................................................... 30 

4.2. Soluções ............................................................................................. ... 31 

4.3. Dieta hipercolesterolêmica .................................................................... 33 

5. MÉTODOS ....................................................................................................  34 

5.1. Animais e grupos experimentais ............................................................ 34 

5.2. Monitoramento do consumo de ração ................................................... 35 

5.3. Peso corporal e peso relativo dos órgãos ............................................. 35 

5.4. Dosagens bioquímicas e hemograma ................................................... 35 

5.5. Avaliação da glicemia ............................................................................ 36 



xviii 
 

5.6. Análises histopatológica e morfométrica ............................................... 36 

5.6.1. Análises dos testículos ................................................................. 36 

a) Avaliação dos parâmetros biométricos ................................... 36 

b) Avaliação histomorfométrica do parênquima testicular .......... 37 

c) Contagem da população celular dos túbulos seminíferos ...... 37 

5.6.2. Análise histopatológica e morfométrica do fígado, rins e 
músculo esquelético ............................................................................... 

 
38 

5.7. Avaliação espermática ........................................................................... 39 

5.7.1. Motilidade progressiva e Vigor ..................................................... 39 

5.7.2. Integridade da membrana ............................................................ 39 

5.7.3. Funcionalidade da membrana ...................................................... 40 

5.7.4. Concentração espermática............................................................ 40 
5.8. Padronização da citometria de fluxo para análise de células 

testiculares .............................................................................................. 
 
41 

5.8.1. Dissociação das células testiculares ............................................ 41 

5.8.2. Avaliação da apoptose com anexina V e iodeto de propídeo ...... 41 

5.8.3. Avaliação do conteúdo de DNA das células germinativas e 
somáticas ............................................................................................... 

 
42 

5.8.4. Aquisição e análise de dados ...................................................... 42 

       5.8.5. Análise do conteúdo de DNA das células testiculares ................. 43 

5.9. Estudo da expressão proteica do fator de transcrição pró-inflamatório 
NFκB nos testículos ................................................................................ 

       5.9.1. Preparo dos homogenatos de testículo........................................ 

 
 
44 
44 

        5.9.2. Dosagem de proteínas ............................................................... 44 

        5.9.3. Imunoensaio para detecção da expressão de NFkB................... 45 

5.10. Avaliação dos níveis séricos de testosterona ...................................... 46 

5.11. Análise estatística ................................................................................ 46 

6.  RESULTADOS ............................................................................................. 47 

6.1. Monitoramento do peso corporal e consumo alimentar ......................... 47 

6.2. Avaliação da glicemia ............................................................................ 49 

6.3. Avaliação da toxicidade sobre o aparelho reprodutor masculino .......... 50 

6.3.1. Peso relativo dos órgãos e tecidos ............................................... 50 

6.3.2.  Análise histopatológica e morfométrica das gônadas ................. 52 

6.3.3. Avaliação espermática ................................................................. 55 
6.3.4. Avaliação da eficiência da espermatogênese por citometria de 

fluxo .............................................................................................. 56 
6.3.5. Avaliação do grau de apoptose e necrose nas células 

testiculares ................................................................................... 61 



xix 
 

6.3.6. Estudo da expressão proteica do fator de transcrição pró-
inflamatório NFκB nos testículos .................................................. 63 

6.3.7. Avaliação dos níveis séricos de testosterona ............................... 64 

6.4. Avaliação da toxicidade hepática .......................................................... 65 

6.4.1. Avaliação macroscópica do fígado ............................................... 65 

6.4.2. Análise histopatológica do tecido hepático ................................... 66 

6.4.3. Dosagens bioquímicas do perfil hepático ..................................... 67 

6.5. Avaliação da toxicidade renal ................................................................ 69 

6.5.1. Avaliação macroscópica dos rins ................................................. 69 

6.5.2. Avaliação histopatológica do tecido renal .................................... 69 

6.5.3. Dosagens bioquímicas de função renal ....................................... 71 

6.6. Avaliação da toxicidade muscular esquelética ...................................... 72 

6.6.1. Avaliação macroscópica do músculo sóleo .................................. 72 

6.6.2. Avaliação histopatológica do tecido muscular esquelético ........... 72 

6.6.3. Dosagens bioquímicas de integridade musculoesquelética ......... 74 

6.7. Avaliação da toxicidade hematológica.................................................... 75 

7. DISCUSSÃO ........................................................................................... ...... 76 

8. CONCLUSÃO ............................................................................................... 91 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 93 

ANEXO I - Certificado do CEUA........................................................................ 113 



1 
 

 

  

INTRODUÇÃO 



2 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As doenças cardiovasculares como hipertensão arterial, doença arterial 

coronariana, doença cerebrovascular e suas complicações representam as 

principais causas de morte em todo mundo, sendo responsáveis por cerca de 17,5 

milhões dos óbitos registrados em 2012 (Mendis; Davis; Norrving, 2015). 

De acordo com o Estudo de Framinghan, entre as pessoas com 40 anos de 

idade, sem queixas cardiovasculares, metade dos homens e um terço das 

mulheres apresentam alguma manifestação da doença arterial coronariana, como 

angina de peito, insuficiência coronária, infarto do miocárdio ou morte pela doença 

(Lloyd-Jones et al.,  1999; Mansur et al.,  2001). 

Diante disso, a melhor opção para a redução da morbidade e da mortalidade 

decorrentes das doenças ateroscleróticas é a prevenção. Estudos como o de 

Framingham (Castelli et al.,  1992), o Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT; 

Stamler, et al.,1986) nos Estados Unidos e o Prospective Cardiovascular Münster 

(PROCAM; Cullen et al.,1998) na Europa demonstram claramente a importância 

dos fatores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose e suas complicações. 

Entre os mais importantes figuram as dislipidemias, que representam aumento ou 

diminuição das lipoproteínas plasmáticas, envolvidas direta e indiretamente, por 

vários mecanismos, no processo aterotrombótico. Numerosos estudos clínicos 

randomizados e controlados por placebo têm demonstrado que a intervenção sobre 

as dislipidemias é capaz de reduzir a morbidade e a mortalidade, tanto 

cardiovascular como de modo geral em diferentes populações: ambos os sexos 

(Baigent et al.,  2010), diferentes idades (Cannon et al.,  2015), diabéticos, 

fumantes, portadores ou não de complicações ateroscleróticas, entre outros 

(Nicholls et al.,  2016). Assim, combater os fatores de risco é a melhor forma de 

prevenção. Isso envolve modificações do estilo de vida, bem como medicamentos, 

capazes de modificar radicalmente os principais fatores predisponentes (Sabatine 

et al., 2017). 

Nesse sentido, a busca por novos fármacos que possam agregar potência e 

eficácia aos diversos distúrbios cardiovasculares é de grande interesse e muitos 

grupos de pesquisa empenham esforços nesse sentido. Em parceria com o 

Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas (LASSBio) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhos anteriores buscaram identificar 
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substâncias que fossem capazes de atuar sobre a modulação de mediadores 

inflamatórios e pró-aterogênicos mencionados anteriormente, sabidamente 

envolvidos no desenvolvimento e evolução da doença arterial coronariana.  

Entre uma série de novos compostos, os estudos prévios identificaram 

novas substâncias com propriedades antiaterogênicas, como o LASSBio-788, um 

derivado tienilacilidrazônico, com ações antiagregante, anti-inflamatória, 

vasodilatadora, antioxidante e hipolipemiante (Motta et al., 2013), sendo 

identificado como um potencial protótipo de fármaco antiaterogênico. Este 

composto é inibidor de fosfodiesterase (PDE) (Brito et al., 2010) e possui efeitos 

semelhantes aos das estatinas, atualmente utilizadas como fármacos 

hipolipemiantes e antiaterogênicos na prática clínica.  

Uma vez caracterizadas as suas ações farmacológicas LASSBio-788, este 

estudo dá continuidade a avaliação toxicológica, para viabilizar futuros estudos 

clínicos e o uso terapêutico deste potencial candidato a fármaco. 

 

 

1.1. DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA, TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E 

NOVAS PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS 

 

A doença arterial coronariana é de origem multifatorial, cuja gênese é um 

processo complexo, no qual os primeiros estágios incluem uma alteração na função 

endotelial. Essa disfunção é seguida de acúmulo de lipídeos e oxidação dos 

mesmos, o que desencadeia um processo inflamatório crônico e progressivo. Ela 

acomete artérias de médio e grande calibre, levando ao desenvolvimento de placa 

fibrosa que pode romper-se, causando uma trombose (Insull et al., 2009) e os 

eventos cardiovasculares. 

 

Diversos fármacos têm sido utilizados no tratamento dessa patologia, como 

as estatinas, os derivados do ácido fíbrico e a ezetimiba por seus efeitos 

hipolipemiantes. Podemos citar também o ácido acetilsalicílico e os antagonistas 

dos receptores purinérgicos P2Y12, que têm ação antiplaquetária, bem como os 

inibidores de fosfodiesterase dipiridamol e cilostazol que também atuam como 

antitrombóticos.  
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Recentemente, novos fármacos têm sido desenvolvidos para auxiliar na 

terapêutica das doenças cardiovasculares. O quadro abaixo resume as novas 

estratégias para o tratamento farmacológico dessas patologias (quadro 1).  

 

Quadro 1: Novas estratégias para o tratamento de doenças cardiovasculares. 

Fármaco 
Mecanismo  

de ação 
Efeitos Estágio Efeitos indesejáveis 

 
Evolocumabe (AMG145) 

anticorpo monoclonal 

 
inibidor da 

PCSK9 

 
↓ LDL 

 
Aprovado 

FDA 

 
reações na área de 

injeção, eventos 
cerebrovasculares 

Alirocumabe 
(SAR236553/REGN727) 

anticorpo monoclonal 

inibidor da 
PCSK9 

↓ LDL Aprovado 
FDA 

reações na área de 
injeção, mialgia, 

eventos 
neurocognitivos e 

oftálmicos 
Lomitapida Inibidor da 

MTTP 
↓ LDL, TG, 
ApoB, Lp(a) 

Aprovado 
FDA 

esteatose hepática, ↑ 
enzimas hepáticas, 
fibrose e desordens 

gastrointestinais 
Mipomersen 

(oligonucleotídeo 
antisenso) 

bloqueia a 
síntese 

hepática de apo 
B-100 

 

↓ VLDL, LDL Aprovado 
FDA 

esteatose hepática, ↑ 
enzimas hepáticas, 

sintomas 
semelhantes à gripe 

Anacetrapib inibidor da 
CETP 

↑ HDL, ↓ LDL Estudos 
de fase 3 

 

_ 

RVX-208 inibidor dos 
reguladores 

transcricionais 
BET 

↑ HDL Estudos 
de fase 3 

↑ enzimas hepáticas 

Darapladib inibidor da Lp-
PLA2 

estabilização 
da placa 

aterosclerótica 

Estudos 
de fase 3 

desordens 
gastrointestinais, 

nasofaringite 
Varespladib inibidor da 

isoforma IIa, V 
e X da sPLA2 

 

estabilização 
da placa 

aterosclerótica 
 

Estudos 
de fase 3 

↑ risco de Infarto 

Notas: PCSK9 (pró-proteína convertase subtilisina / kexina tipo 9), FDA (Food and Drug Adminstration), MTTP 
(proteína de transferência de triglicerídeos microssomal), ApoB (apoproteína B); CETP (proteína de 
transferência de colesterol esterificado), BET (Bomodomínios e domínios extra-terminal), Lp-PLA2 (fosfolipase 
A2 associada a lipoproteina), sPLA2 (PLA2 secretória). (Adaptado de Ladeiras-Lopes et al., 2015). 

 

1.1.1. Fármacos hipolipemiantes 

 

1.1.1.1. Inibidores da HMG-CoA redutase (estatinas) 

As estatinas são os agentes de primeira escolha no tratamento da 

hipercolesterolemia em pacientes com ou sem histórico de doença cardiovascular, 
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reduzindo a taxa de mortalidade, aumentando a qualidade de vida dos pacientes, 

apresentando elevada relação custo-efetividade (Taylor et al., 2013; Pandya et al., 

2015). 

As estatinas atuam como inibidores enzimáticos da 3-hidroxi-3-metil-glutaril-

Coenzima A (HMG CoA) redutase, enzima que cataliza a etapa limitante da síntese 

do colesterol: a redução do 3-HMG-CoA ao mevalonato (figura 1).  A homeostase 

dos níveis hepáticos de colesterol é modulada pela proteína  ligadora do elemento 

regulado por esteróis 2 (SREBP-2), um fator de transcrição sintetizado como uma 

proteína ligada à membrana do retículo endoplasmático. Quando os níveis 

hepáticos de colesterol diminuem, a SREBP-2 é transportada ao complexo de 

Golgi, onde é clivada em um fragmento solúvel que entra no núcleo e ativa a 

transcrição gênica da HMG-CoA redutase, de outras enzimas relacionadas à 

biossíntese de colesterol, bem como do receptor de LDL. Devido a ação da 

estatina, embora a expressão de HMG-CoA redutase aumente, a síntese de 

colesterol permanece inibida. Com isso, os receptores de LDL recém-sintetizados 

são inseridos na membrana, aumentando a captação do LDL plasmático, de forma 

que o colesterol esteja disponível para o metabolismo hepático. O efeito global é a 

redução dos níveis séricos de LDL, enquanto que os níveis hepáticos de colesterol 

permanecem constantes (Horton, Goldstein e Brown, 2002; Goldstein e Brown 

2004, 2009).  

Além de reduzir os níveis de LDL, as estatinas aumentam os níveis de HDL 

(Faludi et al., 2017; Barter et al., 2010), reduzem os níveis dos triglicerídeos 

(Burnett et al., 1997; Verd et al., 1999), tem efeitos antioxidantes (Deakin et al. 

2003) e anti-inflamatórios (Rice et al., 2003; Jialal et al., 2001) que reduzem a 

esteatose hepática em pacientes dislipidêmicos (Nakahara et al., 2012; Hyogo et 

al., 2011). Outras ações importantes são as propriedades vasodilatadoras e 

antiplaquetárias das estatinas, que podem contribuir para o tratamento da doença 

arterial coronariana (Lardizabal e Deedwania, 2011; Violi et al., 2014). 

Os efeitos terapêuticos e as características farmacocinéticas das estatinas 

estão resumidos no quadro 2. Apesar de tantos efeitos benéficos, as estatinas 

também estão associadas a efeitos indesejáveis, principalmente à miotoxicidade 

(Brewer, 2003). Os efeitos musculares são dose-dependentes e variam em 



6 
 

frequência entre os membros da classe. A miopatia ou miosite é definida como um 

sintoma muscular difuso de dor ou fraqueza, que pode ser acompanhada ou não 

por aumento nos níveis plasmáticos da enzima creatina fosfoquinase (CPK; 

Hamilton-Craig, 2001; Nichols et al., 2007). Os sintomas ocorrem devido a danos 

estruturais na musculatura esquelética, que podem em alguns casos evoluir para 

rabdomiólise, quadro este, caracterizado por marcada elevação dos níveis 

plasmáticos de CPK, mioglobinemia e mioglobinúria, induzindo falência renal aguda 

(Bełtowski et al., 2009; Canzonieri et al., 2017). 

 

Quadro 2. Características terapêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas das estatinas. 

 

 

Lovastatina Pravastatina Sinvastatina Atorvastatina Rosuvastatina Pitavastatina 

 

Dose (mg) 

 

10-80 

 

10-80 

 

10-80 

 

10-80 

 

5-40 

 

5-10 

Redução Max. de LDL 

(%) 

    40 34 47 60 55 43 

Redução de TG (%) 16 24 18 29 43 18 

Aumento de HDL (%) 8,6 12 12 6 9,2 5 

Penetração no SNC Sim Não Sim Não Não Sim 

Excreção renal (%) 10 20 13 2 10 10 

Metabolismo hepático CYP3A4 Sulfonação CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4/ 

2C9 

CYP3A4/ 

2C9 

Propriedades 

químicas 

Lipofílica Hidrofílica Lipofílica Lipofílica Hidrofílica Hidrofílica 

Fonte: Bedi et al., 2016.          

 

 Dentre os casos de rabdomiólise causados pelas estatinas reportados à 

agencia regulatória americana Food and Drug Administration (FDA), a sinvastatina 

se destacou, respondendo por 35,8 % dos casos (Omar e Wilson, 2002). A 

diferença parece estar no grau de lipofilicidade das moléculas. Além da sinvastatina 

ser lipofílica, 50% do seu nível plasmático corresponde à sua forma lactona, que é 

37 vezes mais miotóxica que sua respectiva forma ácida. A maior lipofilicidade 

conferida pela lactona parece facilitar a passagem pelas membranas celulares por 

difusão passiva (Backman et al., 2000; Skottheim et al., 2008). 

 Os mecanismos envolvidos na miotoxicidade das estatinas não estão 

completamente elucidados. Mas sabe-se que, ao inibir a HMG-CoA redutase, as 

estatinas reduzem não apenas a síntese do colesterol, mas também a síntese de 



7 
 

seus precursores isoprenoides não esteroidais, como o farnesil-pirofosfato (figura 

1) (Margaritis, Channon e Antoniades, 2014). O farnesil-pirofosfato, além de ser um 

intermediário na síntese do colesterol, tambem é precursor da coenzima Q10 

(CoQ10), conhecida como ubiquinona, um antioxidante lipofílico presente nas 

mitocôndrias, que atua como cofator na fosforilação oxidativa. (Marcoff e 

Thompson, 2007). 

 

 

 

Figura 1. Ação das estatinas na via de síntese do colesterol. O Acetoacetil CoA e acetil 
CoA são convertidos em esqualeno, que subsequentemente é convertido em colesterol. A 
HMG CoA redutase catalisa uma reação limitante da síntese. Essa enzima é inibida 
competitivamente pelas estatinas, resultando em efeito hipolipemiante (Adaptado de Margaritis, 
Channon e Antoniades, 2014).   
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A inibição da produção de CoQ10 induzida pelas estatinas resulta em 

disfunção mitocondrial, que contribui para a miopatia. Todavia, apenas a 

suplementação com CoQ10 não impede os efeitos miotóxicos das estatinas, 

sugerindo um mecanismo multifatorial (Taylor et al., 2015). Além disso, tanto o 

farnesil-pirofosfato, como o seu derivado geranilgeranil-pirofosfato têm importante 

papel na isoprenilação ou lipidação de proteínas, processo de modifiação pós-

traducional em que moléculas hidrofóbicas são adicionadas às proteínas. As 

GTPases são uma importante família de proteínas que atuam na hidrólise do GTP. 

A inibição da isoprenilação dessas proteínas induzida pelas estatinas resulta em 

uma série de processos, incluindo degeneração e inchaço das organelas, 

culminando em apoptose (Guijarro et al., 1998). Essa hipótese foi confirmada pela 

observação de que a adminstração de mevalonato, mas não de colesterol, reduziu 

ao menos em parte a miotoxicidade induzida pela lovastatina em coelhos (De Gray 

et al.,  2000).  

Outro mecanismo relacionado às estatinas é a inibição da fosforilação e da 

ativação de uma serina/treonina proteína quinase, conhecida como Akt. Essa 

enzima tem papel essencial nas vias de crescimento muscular durante as fases de 

crescimento e de regeneração, pois atua como um regulador chave das vias de 

síntese e de degradação proteica. Dessa forma, a Akt ativa a proteína alvo da 

rapamicina (mTOR) e inibe o fator de transcrição forkhead box O (FoxO) (Schiaffino 

e Mammucari, 2011; Crossland et al.,  2008). A ativação do mTOR leva à síntese 

proteica através da fosforilação de três principais proteínas reguladoras: (1) a 

proteína quinase ribossomal S6 de 70 kDa (p70S6K), (2) a proteína 1 ligante do 

fator de iniciação eucariótico 4E (4E-BP1) e (3) o fator de iniciação da tradução 

eucariótica 4G (elF4G, Magnuson et al., 2012; Bonifácio et al., 2015). Por outro 

lado, o FoxO é um fator de transcrição envolvido na proteólise e na apoptose, 

sendo ativado nos processos de atrofia muscular. Assim, ao inibir a ativação da via 

Akt/mTOR a síntese proteica é comprometida, favorecendo os mecanismos de 

autofagia e apoptose (Bonifácio et al.,  2015; Mullen et al.,  2011). O exato 

mecanismo de inibição da Akt promovido pelas estatinas ainda não foi elucidado e 

requer mais estudos. 

Outro efeito indesejável das estatinas é a hepatotoxicidade. No estudo 

clínico randomizado controlado multicêntrico Myocardial Ischemia Reduction with 

Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL), envolvendo pacientes da Europa, 
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América do Norte, África do Sul e Oceania, foi observado que 2% dos pacientes 

tratados com atorvastatina apresentaram aumento superior a três vezes o limite de 

normalidade dos níveis séricos das transaminases hepáticas, enzimas marcadoras 

de lesão hepática (Schwartz et al., 2001). A hepatotoxicidade causada pelas 

estatinas geralmente está associada a altas doses, a interações com outros 

fármacos que aumentem sua biodisponibilidade e a pacientes idosos ou com 

redução da função hepática (Cueto et al., 2008). Dentre as estatinas, a 

atorvastatina parece mais frequentemente ligada aos efeitos hepáticos (Russo et 

al., 2014). Uma hipótese sugere que, por esses fármacos serem metabolizados 

pelas enzimas do citocromo P450, uma família de mono-oxigenases, ocorreria 

aumento da formação de EROs que levariam à disfunção mitocondrial (Abdoli et 

al., 2014; Abdoli et al., 2015). Entretanto o mecanismo exato de hepatotoxicidade 

também não está elucidado. 

Como o uso das estatinas é muito comum, os efeitos adversos raros se 

tornam cada vez mais importantes. Em 2012, o FDA emitiu um comunicado relativo 

a relatos raros de disfunção cognitiva reversível associada ao uso de estatinas 

(FDA, 2012). Apartir de então, estudos clínicos e revisões sistemáticas vem sendo 

realizados para confirmar esse alerta. Apesar dos dados serem contraditórios, os 

autores admitem que as evidências ainda são limitadas (Richardson et al., 2013; 

Swiger et al., 2013). Um estudo em camundongos com a sinvastatina sugeriu que 

as estatinas podem reduzir a disponibilidade do colesterol no tecido cerebral e 

interferir na formação e na função da bainha de mielina (Miron et al., 2009). Além 

disso, o tecido cerebral tem alta vulnerabilidade mitocondrial, devido à sua alta 

demanda metabólica, sendo responsável por 20% da demanda de O2 (Sastre et al., 

2003; Shulman et al., 2004). Dessa forma, estatinas lipofílicas que atravessam a 

barreira hematoencefálica, como a lovastatina, sinvastatina e pitavastatina (tabela 

1), poderiam causar disfunção mitocondrial nas células neuronais, assim como 

observado na musculatura esquelética (Golomb e Evans, 2008).  

Outro efeito adverso alertado pelo FDA foi a associação com o surgimento 

do diabetes melito tipo 2 (FDA, 2012). Alguns estudos mostram aumento da 

glicemia e dos níveis de hemoglobina glicada, redução da secreção e da 

sensibilidade à insulina e aumento do diagnóstico do diabetes durante o tratamento 

com estatinas, mostrando que esses fármacos podem, de algum modo, 

comprometer o controle glicêmico (Sabatine et al ., 2004; Preiss et al.,  2011; 
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Cederberg et al.,  2015). Um estudo in vitro demonstrou que a sinvastatina inibiu 

tanto a captação de glicose basal, como a mediada pela insulina em miotúbulos. 

Esses efeitos foram suprimidos pela administração de geranilgeranil-pirofosfato. 

Nesse trabalho, a sinvastatina suprimiu a via de sinalização da insulina, a 

expressão do transportador de glicose do tipo 4 (GLUT4) e a fosforilação da 

glicogênio sintase quinase 3β (glycogen synthase kinase 3β, GSK-3β) (Yaluri et al., 

2016).  

Os efeitos sobre a secreção de insulina parecem ocorrer por múltiplos 

mecanismos não dependentes da síntese do colesterol. Outro estudo de Yaluri e 

colaboradores (2015) demonstrou que a sinvastatina comprometeu a secreção de 

insulina mediada pelos canais de potássio sensíveis ao ATP, pelos canais de cálcio 

voltagem-dependente e pela estimulação do receptor muscarínico M3. Interessante 

que tanto a síntese como a sensibilidade à insulina não foi comprometida pela 

pravastatina (Yaluri et al., 2015; Yaluri et al., 2016), sugerindo que o efeito 

diabetogênico não seja comum à todas as estatinas.  

Há também relatos de que as estatinas estão associadas à 

imunossupressão. Vários trabalhos demonstram que algumas estatinas podem 

inibir a citotoxicidade mediada pelas células natural killer. Esse efeito parece ser 

mediado pela inibição da via do mevalonato (Crosbie et al., 2013; Katznelson et al., 

1998; Tanaka et al., 2007). 

Além dos efeitos adversos comentados, as estatinas podem afetar o 

aparelho reprodutor. Inicialmente demonstrou-se que esses fármacos podem inibir 

a migração das células primordiais, célula que nos organismos multicelulares 

originam as células germinativas (Van Doren et al., 1998). Posteriormente, a meta-

análise de estudos clínicos controlados e randomizados realizada por Schooling e 

colaboradores (2013) comprovou que as estatinas podem reduzir os níveis de 

testosterona desde que, paralelamente ao efeito hipolipemiante dos fármacos, um 

nível adequado de colesterol livre intracelular é essencial para a esteroidogênese 

nas gônadas. 

 O colesterol é incorporado a esteroidogênese a partir de: (1) síntese de 

novo do colesterol no retículo endoplasmático; (2) colesterol esterificado 

armazenado na célula; (3) captação do HDL circulante via receptor SR-B1; (4) 

captação do LDL via endocitose mediada por receptor (Miller e Bose, 2011). Em 

humanos, o LDL é a principal fonte de colesterol utilizado para a biossíntese dos 
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hormônios sexuais. Nas situações em que os níveis de LDL estão muitos baixos, 

há um estímulo na síntese de novo do colesterol a fim de manter a 

esteroidogênese (Illingworth et al.,  1982). Entretanto, ao reduzir os níveis de 

colesterol plasmáticos e inibir a HMG-CoA redutase das células responsáveis pela 

esteroidogênese, a produção de testosterona é comprometida (Dobs et al.,  2000). 

Esses dados são extremamente relevantes ao considerarmos que as doenças 

cardiovasculares vêm acometendo uma faixa etária cada vez mais jovem da 

população, ainda em idade reprodutiva, o que demanda uma terapia farmacológica 

hipolipemiante. 

Além disso, estudos clínicos com controles metodológicos na área de 

reprodução, sugerem que a idade por si só, reduza o volume seminal, o percentual 

de espermatozoides móveis e o percentual de espermatozoides com morfologia 

normal (Kühnert e Nieschlag, 2004). Foi também mostrado que homens com mais 

de 35 anos já apresentaram fertilidade 50% menor, quando comparados a homens 

com menos de 25 anos (Ford et al., 2000). Esse fato associado a possível 

diminuição na produção dos hormônios sexuais pode afetar de forma importante 

capacidade reprodutiva do indivíduo. 

 

1.1.1.2. Derivados do ácido fíbrico  

 

Os derivados do ácido fíbrico, como clofibrato, fenofibrato,  ciprofibrato e 

genfibrozila, também conhecidos como fibratos, são a principal classe de fármacos 

prescrita para a hipertrigliceridemia isolada (Faludi et al., 2017). Esses fármacos 

atuam no receptor ativado por proliferadores de peroxissoma α (peroxisome 

proliferator-activated receptor, PPAR-α). Os PPARs são uma família de receptores 

nucleares que atuam na transcrição de genes relacionados ao metabolismo 

lipídico, glicídico e a resposta inflamatória, tendo potencial terapêutico nas doenças 

cardiovasculares (Marx et al., 2004; Ziouzenkova and Plutzky, 2004). Quando 

ativados, formam heterodímeros com o receptor retinoide X (RXR), atuando em 

regiões promotoras conhecidas como elementos de resposta ao PPAR (PPREs) 

estimulando ou reprimindo genes alvos (Lee et al., 2003; Blanquart et al., 2004). 

A ativação de PPAR-α pelos fibratos promove aumento da hidrólise 

intravascular de TG e à redução da ApoC-III, desencadeando redução nos níveis 
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plasmáticos de TG. Além disso, a ativação desse receptor estimula a síntese de 

ApoA-I e consequentemente, de HDL (Duez et al., 2005; Choi e Shin, 2014). 

Os fibratos, embora frequentemente bem tolerados, estão associados a 

efeitos indesejáveis, como sintomas gastrointestinais, aumento do risco de 

miopatias, colelitíase e trombose venosa, aumento nos níveis de creatinina e de 

homocisteína, redução dos níveis de fosfatase alcalina. Estudos clínicos relataram 

também aumento da mortalidade de origem não cardiovascular associada ao 

tratamento, especialmente com clofibrato. Impotência e disfunção erétil foi 

associada tanto ao clofibrato, como à genfibrozila (Committee of Principal 

Investigators, 1978; Davidson et al., 2007; Florentin et al., 2008).  

 

1.1.1.3. Resinas de troca iônica 

 

As resinas, também conhecidas como sequestradores de ácidos biliares, são 

indicadas para pacientes com hipercolesterolemia. Dos três representantes 

desenvolvidos, colestiramina, colestipol e colesevelam, apenas a colestiramina é 

comercializada no Brasil. Esses fármacos não são absorvidos e atuam  no trato 

gastrointestinal reduzindo a absorção dos ácidos biliares. Dessa forma, há uma 

diminuição dos níveis hepáticos de colesterol, resultando em um aumento da 

captação do LDL circulante estimulando a síntese de colesterol endógeno 

(Steinhagen-Thiessen et al., 1987).  

Entretanto, apesar de reduzir os níveis de LDL, o estímulo à síntese hepática 

de colesterol, pode causar aumento nos níveis séricos de VLDL, resultando em 

aumento do TG sérico (Steinhagen-Thiessen et al., 1987). Esses fármacos não 

devem ser adminstrado concomitantemente a outros fármacos, 

principalmenteaqueles lipossolúveis, devido a redução na absorção desses. O 

principal efeito indesejável relatado são os efeitos gastrointestinais, que podem 

comprometer a adesão da terapia pelo paciente. Também foi relatado aumento nos 

níveis séricos de alanina aminotransferase (ALT) e outros marcadores de 

hepatotoxicidade (Singhal et al., 2014) 
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1.1.1.4. Ezetimiba 

 

A ezetimiba reduz a absorção do colesterol por inibir a proteína NPC1-L1, 

comprometendo o transporte intestinal de colesterol (Sudhop et al., 2002; Altmann 

et al., 2004), o que compromete os níveis hepáticos de colesterol, aumentando a 

captação do LDL circulante. A ezetimiba pode ser usada isoladamente ou em 

associação às estatinas, a fim de reduzir a dose das estatinas (Deharo et al., 

2014).  

Em geral, a ezetimiba é bem tolerada, sendo relatado apenas alteração no 

transito intestinal em alguns pacientes (Faludi et al., 2017).  

 

1.1.2. Inibidores da cicloxigenase (COX) 

 

O ácido acetilsalicílico (AAS) representa o protótipo dos agentes 

antiagregantes, sendo utilizado na prevenção de eventos cardiovasculares e 

cerebrovasculares (Guirguis-Blake et al., 2017). O AAS atua como inibidor 

irreversível não seletivo da enzima cicloxigenase  (COX). Nas plaquetas, o AAS 

acetila um resíduo de serina próximo ao local ativo da COX-1, inibindo 

irreversivelmente a produção de TXA2, um indutor lábil da agregação plaquetária e 

potente vasoconstritor (Ueno et al., 2011). Nas plaquetas, a adminstração repetida 

de AAS produz um efeito cumulativo, permitindo que o efeito  antiagregante seja 

alcançado em baixas doses do que as necessárias para alcançar os demais efeitos 

do fármaco. 

Apesar dos benefícios, a ocorrência de hemorragias, de irritação 

gastrointestinal e de comprometimento renal podem limitar seu uso, podendo ser 

necessário a substituição da terapia (Kaiseruddin et al., 2012; Ikeda et al., 2014). 

 

1.1.3. Antagonistas do receptor purinérgico P2Y12 

 

O receptor purinérgico P2Y12 é um receptor acoplado à proteína Gi expresso 

nas plaquetas que regula a agregação plaquetária induzida pela adenosina 

difosfato (ADP), além de potencializar a liberação de grânulos e amplificar a 

agregação plaquetárias estimulada por outros agonistas, como colágeno, trombina 
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e TxA2. Por isso, os antagonistas de P2Y12 são utilizados para reduzir o risco de 

trombose (Gachet et al., 2001). 

As tienopiridinas como a ticlopidina, clopidogrel e prasugrel são antagonistas 

irreversíveis do receptor P2Y12 plaquetário têm como efeitos adversos a 

granulocitopenia, purpura trombocitopênica e toxicidade severa na medula óssea 

(Taher et al., 2000; Symeonidis et al., 2002; Liverani et al., 2013; Maseneni et al., 

2013). Mais recentemente, foram desenvolvidos  antagonistas reversíveis, como o 

ticagrelor, o cangrelor e o elinogrel, que embora não apresentem efeitos tóxicos 

sobre a medula óssea, têm sido descrito a ocorrência de reações autoimunes, que 

se manifestam como dispineia. Além disso, foi reportado elevação das 

transaminases hepáticas (Welsh et al., 2012; Schrör et al., 2012; Serebruany, 

Sibbing e DiNicolantonio, 2014). 

 

1.1.4. Inibidores de fosfodiesterases 

 

As PDEs representam uma família composta de 11 isoenzimas que 

inativam especificamente AMPc (PDE 4, PDE 7 e PDE 8), GMPc (PDE 5, PDE 

6 e PDE 9) ou ambos nucleotídeos cíclicos (PDE 2, PDE 3, PDE 10 e PDE 11; 

Lugnier, 2006). Devido à diversidade de ações exercidas pelas PDEs, seus 

inibidores possuem diversas propriedades farmacológicas: cardiotônica, 

vasodilatadora, antitrombótica, broncodilatadora e anti-inflamatória (Rahimi et 

al., 2010). Dentre os inibidores de PDEs utilizados no tratamento das doenças 

cardiovasculares, destacam-se o cilostazol e o dipiridamol. 

O cilostazol é um agente antiplaquetário com propriedades 

vasodilatadoras, devido a sua potente inibição da PDE 3, que é responsável 

pela hidrólise do AMPc presente tanto nas plaquetas como nas células 

musculares lisas (Sorkin e Markham, 1999). O cilostazol também promove 

ativação da eNOS, aumentando a biodisponibilidade de NO (Hashimoto et al., 

2006), tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios (Kurtoglu et al., 2014). 

Outro importante efeito é observado sobre o metabolismo lipídico, uma vez que 

esse fármaco é capaz de aumentar a atividade da lipoproteína lipase (LPL), 

reduzindo os TG circulantes, além de aumentar os níveis de HDL (Tani et al., 
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2000). Os principais efeitos indesejáveis associados ao cilostazol são dores de 

cabeça, diarreia, fezes anormais, edema periférico e palpitações (Pratt, 2001). 

O dipiridamol também apresenta efeitos antiplaquetários, 

vasodilatadores, antioxidantes e anti-inflamatórios que contribuem para o efeito 

antiaterogênico. Ele é um inibidor de PDE 5, além de atuar por outros 

mecanismos de ação (Balakumar et al., 2014). Esse fármaco está relacionado a 

efeitos indesejáveis como dor de cabeça, aumento no risco de fraturas e edema 

pulmonar (Dioverti et al., 2011; Vestergaard et al., 2012; Davidai el al., 2014) 

 

 

 

 

 

1.1.5. O Novo Composto: LASSBio-788 

 

Visando a obtenção de novos compostos bioativos, o composto 

tienilacilidrazônico LASSBio-294 (3,4-metilenodioxibenzoil-2-tienilhidrazona), foi 

sintetizado. Esse composto foi racionalmente planejado como inibidor de PDE, 

apresentando o grupamento farmacofórico N-acilidrazona, bioisóstero de 

compostos piridazinônicos, descritos como inibidores da PDE (Piaz et al., 1998; 

Silva et al., 2005).  

Trabalhos anteriores descreveram propriedades farmacológicas anti-

inflamatórias e cardiovasculares relevantes para o LASSBio-294. Esse composto 

apresentou propriedades inotrópicas positivas em músculo esquelético e cardíaco 

(Gonzales-Serratos et al., 2001; Sudo et al., 2001), além de induzir 

vasorrelaxamento (Silva et al., 2005). 

As propriedades farmacocinéticas do composto cardioativo foram 

investigadas inicialmente em cães da raça Beagle, com administração oral de 10 

mg. Nessas condições, o composto demonstrou meia-vida de 5,74±0,55 horas, 

concentração plasmática máxima de 547,66±35,12 ng/mL e área sobre a curva de 

1621,77±41,66 ng.h/mL, sendo metabolizado por sulfoxidação e hidroxilação do 

anel tiofênico (Carneiro et al., 2010; Braga et al., 2011).  Por outro lado, ensaios in 

vitro, tanto com enzimas microssomais hepáticas de ratos, como com enzimas 
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recombinantes humanas, demonstraram que nessas espécies a biotransformação 

do LASSBio-294 ocorre por oxidação do anel 1,3-benzodioxol em um derivado 

catecol, majoritariamente via CYP1A2 e de forma menos pronunciada, via CYP2C9 

(Fraga et al.,  2011) (figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Estrutura química do composto tienilacilidrazônico LASSBio-294 (1) e de seus 
metabólitos. Estudos farmacocinéticos em cães da raça Beagle identificaram os metabólitos (2) e 
(3), obtidos através das reações de hidroxilação e sulfoxidação, respectivamente. O metabólito (3) 
foi obtido in vitro por ação da enzima CYP1A2 hepática de ratos e de humanos (Carneiro et al., 
2010; Braga et al., 2011; Fraga et al., 2011). 

 

 

Posteriormente, Miranda e colaboradores (dado não publicado) realizaram 

uma investigação preliminar do perfil toxicológico do LASSBio-294 em ratos 

tratados agudamente com 1000 μmol/kg (288 mg/kg) tanto por via oral como por 

via intraperitoneal. Os resultados obtidos não evidenciaram nenhuma reação de 

toxicidade aguda, como morte, letargia, perda de motilidade ou apetite. Mesmo na 

dose de 1g/kg por via oral, o LASSBio-294 não foi capaz de induzir morte. Uma 

investigação de toxicidade subcrônica foi realizada após 15 dias de tratamento 

(dose 73 μmol/kg, i.p., 2x/dia). Nesse estudo, não foi identificado citotoxicidade, 

genotoxicidade, alteração histopatológica de órgãos vitais, tais como cérebro, 

músculo tibial, coração, baço, duodeno, fígado, pulmão, timo, rim, pâncreas, bexiga 

e suprarrenal. Assim, os presentes efeitos terapêuticos associados ao perfil 
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toxicológico seguro credenciam o LASSBio-294 como um autêntico composto-

protótipo de novo fármaco para as doenças cardiovasculares. 

Buscando a otimização da atividade desse fármaco, uma nova série de 

compostos tienilacilidrazônicos foi planejada e sintetizada. Conhecendo as 

atividades analgésicas, anti-inflamatórias e antiagregante plaquetárias do 

grupamento N-acilidrazônico (Cardoso et al., 2002), foi investigado o perfil 

antiagregante plaquetário dessa nova série, buscando contribuir para seu uso no 

sistema cardiovascular. Observou-se que, esses compostos são potentes 

inibidores da agregação plaquetária e que os mesmos exercem seus efeitos 

através da atuação sobre a cascata do ácido araquidônico e sobre a produção de 

nucleotídeos cíclicos intraplaquetários (Brito et al., 2010). 

Em trabalho de Silva e colaboradores (2005) os compostos LASSBio-788 

(figura 3) e LASSBio-785 se destacaram por sua atividade vasorrelaxante não 

dependente do endotélio. Todavia, o LASSBio-785 prejudicou a atividade motora 

dos animais, causando efeitos sedativos (Silva et al., 2013).  

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura química do LASSBio-294 e do LASSBio-788. Estrutura química dos 
compostos tienilacilidrazônicos LASSBio-294 e seu derivado LASSBio-788.  

 

 

O LASSBio-788 se diferencia do protótipo LASSBio-294 pela inserção de um 

substituinte alil no grupamento farmacofórico N-acilhidrazona. Trabalhos de Brito e 
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colaboradores (2010) demonstraram que o derivado  do LASSBio-294 era um 

inibidor de PDE 2 e 5.  

Em estudos experimentais in vivo do novo composto, publicados 

anteriormente por nosso grupo, ficou evidente o seu potencial efeito 

antiaterogênico, pois além da atividade antiplaquetária e vasodilatadoras, o 

tratamento com LASSBio-788, na dose de 100μmol/kg, por 15 dias, promoveu 

importantes efeitos hipolipemiantes (tabela 1), antioxidante e anti-inflamatórios, 

reduzindo a produção de mediadores, tais como TNF-α e TXBA2, reduzindo a 

expressão do fator de transcrição NF-κB, PKC-α, iNOS, VCAM-1, P-selectina e 

CD40L (Motta et al., 2013; Motta, 2015). 

 

Tabela 1. Perfil lipídico obtidos de ratos machos adultos alimentados com dieta 

comercial (CO), tratados com LASSBio-788 (CO+788), alimentados com dieta 

hipercolesterolêmica (HC) e  alimentados com dieta hipercolesterolêmica e tratados 

com LASSBio-788 (HC+788).  

  Parâmetro 
Grupo Experimental 

CO CO+788 HC HC+788 

Colesterol total (mg/dL) 51,0 ± 1,2 62,0 ± 4,4 361,0 ± 12,8* 109,1 ± 4,3# 

Triglicerídeos (mg/dL) 72,0 ± 6,4 82,9 ± 5,2 186,9 ± 17,7* 66,1 ± 1,1# 

cLDL (mg/dL) 15,6 ± 2,2 11,1 ± 1,1 330,9 ± 9,7* 63,2 ± 6,1# 

cVLDL (mg/dL) 14,1 ± 1,2 17,6 ± 0,5 45,0 ± 4,6* 9,8 ± 1,1# 

cHDL (mg/dL) 32,4 ± 2,6 45,5 ± 2,2 25,5 ± 0,8* 35,5 ± 2,1# 

Índice antiaterogênico 0,9 ± 0,06  1,3 ± 0,07  12,2 ± 0,8*  2,3 ± 0,1#  

 Valores são média±EPM (n=10). * significância estatística quando comparado ao grupo CO;  

# significância estatística quando comparado ao grupo HC. ANOVA, post-hoc Bonferroni, 
P<0,05 (Adaptado de Motta et al., 2013). 

 
 

Estes estudos também mostraram que o LASSBio-788 é capaz de ativar a 

óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), aumentando os níveis de nucleotídeos 

cíclicos e a expressão de PKA e PKG, tanto em aortas como em plaquetas e 

comprovou que o efeito vasodilatador do LASSBio-788 ocorre via 

eNOS/NO/GC/GMPc/PKG.  

Além disso, o aumento dos níveis de GMPc parece inibir a atividade da PDE 

3, resultando em aumento de AMPc e ativação de PKA (Motta, 2015). Um dos 

efeitos da PKA é a inibição da fosfolipase C (PLC) que, se ativada, aumentaria os 



19 
 

níveis de diacilglicerol (DAG), ativando a proteína quinase C (PKC). Essa enzima, 

participa dos mecanismos de secreção plaquetária, de estresse oxidativo e da 

ativação do fator nuclear κB (NFκB), cuja ativação promove ações pró-inflamatórias 

como a síntese de citocinas inflamatórias (Jurk e Kehrel, 2005; Morgan e Liu, 

2011).  

São diversas, portanto, as ações farmacológicas benéficas do LASSBio-788, 

como descrito anteriormente (Motta et al., 2013; Motta, 2015). Porém, nenhuma 

avaliação toxicológica desse novo composto foi realizada. Os estudos toxicológicos 

podem viabilizar uma futura aplicabilidade do LASSBio-788 na cardiologia e sua 

segurança sobre a fisiologia hepática, renal e muscular esquelética, bem como 

sobre a fertilidade da população em idade reprodutiva que necessite da terapia 

farmacológica antiaterogênica. 

 

 

 

1.2.  ESTUDOS TOXICOLÓGICOS 

 

O estudo dos efeitos adversos das substâncias químicas sobre os 

organismos vivos avalia a probabilidade da sua ocorrência e estabele a análise e a 

predição de risco, bem como seus componentes integrantes (Azevedo, 2010). 

Diante disso, durante o desenvolvimento de novos fármacos, é fundamental a 

seleção de compostos que preservem a fisiologia e a fertilidade dos mamíferos. 

Desta forma, os estudos de toxicologia e segurança farmacológica são necessários 

ao desenvolvimento de novos medicamentos. 

Os dados de segurança obtidos nos estudos préclínicos dão suporte às 

fases 1, 2 e 3 da pesquisa clínica. Durante os estudos não clínicos, devem ser 

realizados os estudos de toxicidade de dose única (aguda), de toxicidade de doses 

repetidas, de toxicidade reprodutiva, de genotoxicidade, de tolerância local e de 

carcinogenicidade, além de estudos de específicos de interesse na avaliação da 

segurança farmacológica e toxicocinética (ANVISA, 2013). 

Os estudos de toxicidade aguda são aqueles utilizados para avaliar a 

toxicidade produzida por uma ou mais administrações de substância teste em um 
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período não superior a 24 horas, seguido por 14 dias de observação. Importante 

ressaltar que, atualmente os estudos para a determinação da dose letal 50% 

(DL50), ou seja, a dose necessária para matar 50% dos animais, não são mais 

preconizados, tanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como 

pelos guias internacionais da Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD, 2001; ANVISA, 2013). 

Nos estudos de toxicidade de doses repetidas, são investigados os efeitos 

tóxicos sobre os órgãos alvos, sobre a fisiologia animal, sobre as alterações 

hematológicas, bioquímicas, anátomo e histopatológicas. Esse estudo, assim como 

o estudo de toxcicidade aguda, deve ser realizado com no mínimo duas espécies, 

sendo uma não roedora, porém neste caso, deve-se estudar os efeitos em ambos 

os sexos. Para isso, deve-se utilizar a via de administração pretendida para 

humanos, ou no caso de absorção limitada na espécie animal em relação ao 

homem, também devem ser avaliados os efeitos da administração parenteral.  

O período de tratamento é escolhido com base no que seria proposto para 

uma pesquisa clínica. Assim, estudos clínicos em que a intervenção seja feita em 

até duas semanas, deve-se realizar duas semanas de tratamento nos animais. 

Caso a pesquisa clínica seja realizada entre duas semanas e seis meses, a 

intervenção animal deve cumprir o mesmo período exato pretendido em humanos. 

Para tratamento clínico superior a seis meses, deve-se fazer seis meses de 

tratamento em roedores e nove meses de tratamento em espécie não roedora.  

O estudo de toxicidade de doses repetidas utiliza como parâmetro em 

roedores: mortalidade, sinais clínicos (incluindo parâmetros comportamentais), 

variações no peso corporal e no consumo de ração e água, patologia clínica 

(hematologia, bioquímica), duração e reversibilidade da toxicidade e investigações 

anátomo-histopatológicas (ANVISA, 2013). 

Além dos parâmetros avaliados já citados, é importante investigar se o 

fármaco apresenta algum efeito tóxico sobre a reprodução de mamíferos. Desse 

modo, um estudo completo da toxicidade reprodutiva avaliaria os efeitos do novo 

fármaco sobre a fertilidade, o desenvolvimento embrionário, incluindo a função 

materna e o desenvolvimento embrio-fetal. A avaliação da fertilidade é realizada 

em uma espécie roedora, preferencialmente ratos de ambos os sexos. No estudo, 
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avalia-se a maturação de gametas, o comportamento no acasalamento, a 

fertilidade e a implantação embrionária. Em machos adultos, são avaliados os 

efeitos funcionais como libido e maturação do esperma epididimal, a necropsia e a 

avaliação macroscópica e histológica dos testículos e epidídimos. Em fêmeas, 

avalia-se o período fértil, a implantação e o desenvolvimento dos estágios 

embrionários de pré-implantação (ANVISA, 2013). 

Diante disso, é de fundamental importância dar continuidade à 

caracterização farmacológica do LASSBio-788, investigando sua toxicidade. Nesse 

sentido, este trabalho se propõe iniciar os estudos toxicológicos não clínicos do 

novo composto sobre o trato reprodutor e gameta masculino de ratos, além do 

fígado e rins, que são órgãos cruciais para a biotransformação e excreção de 

fármacos e ainda sobre músculo esquelético, pela similaridade de efeitos com as 

estatinas. Devido a ausência de dados farmacocinéticos do LASSBio-788, o estudo 

foi realizado utilizando a via parenteral. Assim, iniciamos os estudos de toxicidade 

de doses repetidas do LASSBio-788 em roedores machos adultos, considerando 

15 dias um tratamento subcrônico. 

Todavia, a maioria dos estudos toxicológicos é conduzida em animais 

saudáveis, mantidos em condições ideais e recebendo dieta balanceada. 

Consequentemente, muitos fatores inerentes a fisiopatologia da população alvo 

não são considerados. Portanto, seria pertinente a avaliação de novos fármacos 

tanto em animais saudáveis, como em modelo que mimetize a fisiopatologia da 

doença em tratamento. 

 

1.3.  ESPERMATOGÊNESE 

 

Considerando que será realizado um estudo mais detalhado do trato 

reprodutor e, particularmente, do efeito do LASSBio-788 sobre a espermatogênese, 

revisamos aqui o processo de diferenciação do gameta masculino. 

A fertilidade masculina nos mamíferos depende de uma produção contínua 

de milhões de espermatozoides que ocorre nos testículos. O testículo dos 
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mamíferos é um órgão bicompartimental, consistindo em túbulos seminíferos, cuja 

massa corresponde a 90% do órgão, e espaço intersticial (Russell et al., 1990).  

As células predominantes no espaço intersticial são as células de Leydig, 

principais responsáveis pela esteroidogênese masculina. Além dessas células, 

estão presentes fibroblastos, células imunológicas e vasos sanguíneos. A parede 

dos túbulos é formada por uma membrana basal subjacente a células mioides 

contráteis, responsáveis pela propulsão do fluido e dos espermatozoides lançados 

na luz dos túbulos, e pelo epitélio seminífero. No epitélio seminífero, são 

encontradas basicamente dois tipos celulares, as células de Sertoli e as células 

germinativas (Russell et al., 1990).  

As células de Sertoli são responsáveis pelo aporte, nutrição e proteção das 

células germinativas. Essas células somáticas se dividem apenas até a puberdade. 

Em ratos, o período proliferativo acontece até o 15º dia de vida (Orth, 1982). Uma 

vez que essas células conseguem suportar um número finito de células 

germinativas, o número de células de Sertoli produzidos até a puberdade 

determinará o potencial espermatogênico do indivíduo na vida adulta. Por isso, a 

exposição dessas células a agentes citotóxicos pode comprometer a fertilidade de 

forma irreversível (Huang et al., 2016).  

Na puberdade, o processo espermatogênico pode ser dividido em três fases 

distintas: a primeira é a fase proliferativa, em que as espermatogônias renovam sua 

população, a fim de conservar a produção de células germinativas ao longo da vida 

e, ao mesmo tempo, dão origem aos espermatócitos primários; a segunda fase 

envolve divisões meióticas dos espermatócitos resultando na formação de células 

haploides, as espermátides; a terceira fase, a espermiogênese, se caracteriza por 

uma complexa série de transformações citológicas das espermátides em 

espermatozoides (Clermont, 1972; Russell et al., 1990). 

Assim, a espermatogênese inicia-se com as espermatogônias (figura 4 e 5), 

células germinativas que se originam dos gonócitos primordiais e situam-se no 

compartimento basal dos túbulos seminíferos, em contato com a membrana basal. 

Elas são células indiferenciadas que se autorrenovam ao longo da vida, a fim de 

manter um número de células tronco reserva (Courot et al., 1970). As 

espermatogônias podem ser classificadas em tipo A, intermediárias (encontradas 
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apenas em roedores) e tipo B (Clermont, 1972; de Rooij e Russell, 2000). As 

espermatogônias do tipo B dividem-se em espermatócitos primários que darão 

início à meiose.  

Durante a prófase da primeira divisão meiótica, os espermatócitos primários 

passam por transições morfológicas que podem ser classificadas com base no 

tamanho nuclear e na morfologia. Inicialmente são identificados como pré-

leptótenos, distribuídos em fileiras próximas à membrana basal, e então se 

diferenciam em leptótenos que, em ratos, cruzam a barreira hemato-testicular 

(BHT) enquanto evoluem para espermatócitos zigótenos. Nessa fase, os 

cromossomos homólogos são pareados, completando o pareamento na fase 

chamada paquíteno, fase em que há aumento progressivo do volume nuclear e 

compactação dos cromossomos, sendo células tetraploides. A fase de 

espermatócito paquíteno dura algumas semanas e, por isso, é a fase de 

espermatócito vista com mais frequência no epitélio seminífero.  A seguir, na breve 

fase de diplóteno, o espermatócito apresenta seu volume nuclear máximo, 

ocorrendo separação parcial dos pares de cromossomos homólogos. 

Subsequentemente, o núcleo passa pela metáfase, anáfase e telófase da primeira 

divisão meiótica, gerando os espermatócitos secundários, com núcleo diploide, os 

quais, rapidamente entram na segunda divisão meiótica, formando células 

haploides conhecidas como espermátides arredondadas (Clermont, 1972; Guraya, 

1987; de Kretser e Kerr, 1988; Russell, 1990; Aponte et al., 2005). 
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Figura 4. Sequência de eventos da espermatogênese em ratos (Adaptado de Xião et al., 2012). 

As espermátides arredondadas formam camadas na metade luminal do 

epitélio seminífero e apresentam núcleo pequeno e claro. Esse tipo celular passará 

por um processo de maturação, conhecido como espermiogênese, em que a célula 

se especializa, sem novas divisões celulares, em espermátide alongada que 

posteriormente se diferenciará em espermatozoide. Em ratos, ao longo dos 19 

estágios da espermiogênese, a célula é reestruturada, havendo desenvolvimento 

do acrossomo e do flagelo, condensação da cromatina, remodelamento do núcleo 

e remoção de grande parte do citoplasma. Devido à condensação do núcleo, as 

espermátides alongadas são incapazes de realizar transcrição gênica. Por isso, na 

fase anterior, a espermátide arredondada produz elevados níveis de RNAs 

mensageiros, que serão traduzidos em proteínas apenas mediante a demanda das 

fases subsequentes. Ao final do processo, os espermatozoides são liberados no 

lúmem dos túbulos seminíferos, sendo conduzidos até o epidídimo, onde 

continuarão o processo de maturação e permanecerão estocados até o momento 
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da ejaculação (Leblond e Clermont, 1952; Courot et al., 1970; Russell, 1990; Braun, 

1998; Aponte et al.,  2005). 

Para que esses eventos ocorram, é necessário um microambiente 

especializado. Dessa forma, o epitélio seminífero é anatomicamente segregado em 

dois compartimentos, o basal e o adluminal. A distinção dos compartimentos é feita 

por junções oclusivas especializadas entre as células de Sertoli adjacentes 

próximas a membrana basal, formando a BHT. Essa barreira permite que as 

células do compartimento adluminal, ricas em autoantígenos, fiquem protegidas do 

sistema imune, das substâncias tóxicas e dos hormônios presentes na circulação. 

Assim, em ratos, os espermatócitos pré-leptótenos derivados das espermatogônias 

do tipo B precisam atravessar a BHT, enquanto se diferenciam em espermatócitos 

leptótenos para, então, se prepararem para a divisão meiótica I e II. Para isso, 

durante a migração ocorre a formação de novo da BHT na posição posterior ao 

espermatócito, com a junção anterior intacta, formando um compartimento 

intermediário. A seguir, a junção anterior é desfeita, em um movimento 

coordenado, e o espermatócito consegue penetrar no compartimento adluminal 

(Russell et al., 1977; Cheng e Mruk, 2009). 

 

 



26 
 

 

Figura 5. Representação dos eventos celulares que ocorrem no epitélio seminífero de ratos 
durante a espermatogênese. Posição relativa das células germinativas em associação as células 
de Sertoli. A barreira hemato-testicular (BHT) delimita o compartimento basal e o compartimento 
adluminal. As células haploides são representadas como 1N, as células diploides como 2N e a 
tetraploide como 4N (Adaptado de Cheng e Murk, 2009). 
 

 

 

 Apesar da arquitetura anatômica citada formando a BHT, inúmeros fármacos 

são capazes de afetar o sistema reprodutor (Sasso-Cerri et al., 2017; Leite et al., 

2018; Aly e Hassan, 2018; Sakai et al., 2018). Esses compostos podem (1) modular 

o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, interferindo no controle da espermatogênese; 

(2) apresentar efeitos citotóxicos testiculares, afetando diretamente a eficiência da 

espermatogênese; (3) interferir na função epididimária ou nas glândulas 

acessórias, como a vesícula seminal e a próstata (Pflieger-Bruss, Schuppe e Schill, 

2004).  

 

 

 

Luz do túbulo  
seminífero 



27 
 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho visa à continuidade da caracterização farmacológica do 

novo composto LASSBio-788, potencial candidato a fármaco antiaterogênico, com 

relação a sua toxicidade sobre o figado, rins, musculo esquelético, trato reprodutor 

e gameta masculino. Como a prevalência de doença arterial coronariana tem 

aumentado progressivamente e as doenças cardiovasculares têm acometido uma 

faixa etária cada vez mais jovem, este estudo pode auxiliar não apenas a 

aplicabilidade, com segurança, dos potenciais fármacos na cardiologia, mas 

também contribuir para o estudo da fertilidade da população com idade reprodutiva, 

que necessitem da futura terapia farmacológica antiaterogênica. 
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3. OBJETIVO 

   Avaliar a toxicidade do LASSBio-788, um novo composto candidato a 

fármaco antiaterogênico, sobre o trato reprodutor e gameta masculino, função 

hepática, renal e musculoesquelética, em animais saudáveis e dislipidêmicos, bem 

como comparar estes efeitos à sinvastatina. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a função hepática (transaminases hepáticas - ALT e AST; proteína 

total e albumina), função renal (ureia e creatinina) e integridade óssea e 

musculoesquelética (creatina fosfoquinase-CPK, cálcio e fósforo), bem como 

a glicemia, nos diferentes grupos experimentais, utilizando dosagens 

bioquímicas séricas. 

 

• Avaliar de forma qualitativa e quantitativa os testículos (e células 

germinativas), fígado, rim e músculo esquelético, através de análise 

histopatológica e morfométrica nos diferentes grupos experimentais. 

 

• Avaliar a funcionalidade dos espermatozoides, através de avaliação 

espermática (motilidade, morfologia, integridade e funcionalidade da 

membrana) nos diferentes grupos experimentais. 

 

• Avaliar a porcentagem das diferentes células testiculares (germinativas e 

células de Sertoli) e seus respectivos graus de apoptose nos diferentes 

grupos experimentais, utilizando citometria de fluxo. 

 
 

• Avaliar as concentrações séricas de testosterona nos diferentes grupos 

experimentais, utilizando enzimaimunoensaio (ELISA). 
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4. MATERIAIS 

4.1. Substâncias, reagentes e solventes 

 

Ácido clorídrico............................................................................. Vetec  

Ácido Cólico ................................................................................. Sigma-Aldrich 

Acrilamida .................................................................................... 

Banha de porco ............................................................................ 

Vetec 

Sadia 

Bis-acrilamida .............................................................................. 

Cloreto de cálcio .......................................................................... 

Vetec 

Vetec 

Cloreto de sódio ........................................................................... Alphatec 

Cloridrato de colina ...................................................................... Amresco 

Colagenase II (L5004174) ............................................................ Worthington 

Colesterol ..................................................................................... Amresco 

Diacetato de carboxifluoresceína ................................................. Sigma-Aldrich 

Etanol P.A. ................................................................................... Vetec 

Formaldeído 37% ......................................................................... Vetec 

Fosfato sódico monobásico ....................................................... Sigma-Aldrich 

Fosfato sódico bibásico ............................................................... Vetec 

Fosfato potássico monobásico ..................................................... Vetec 

Glicina .......................................................................................... 

Glicose ......................................................................................... 

Fisher 

Vetec 

Iodeto de propídeo ....................................................................... Sigma-Aldrich 

kit Alexa Fluor® 488 annexin V/Dead Cell Apoptosis (V13241) …. Invitrogen 

Kits bioquímicos ……………………………………..………………. Wiener Lab 

Lauril sulfato de sódio ................................................................... 

Lactose …………………………………………………..…………… 

Vetec 

Vetec 

Membrana PVDF ……………………………………………………. 

Metanol P.A. …………………………………………………...…….. 

Parafina ……………………………………………………………… 

GE 

Vetec 

Easy Path 

Peneira celular (40 μm) ……………………………..………………. Falcon 

Persulfato de amônio ………………………………………………... 

Peso Molecular Amersham ECL rainbow ..................................... 

Vetec 

GE 
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Quetamina 10% ………………………………………..……………. Dopalen 

Ração para roedores CR-1 ……………………………..………….. Nuvilab 

Reagente de quimioluminescência para Western Blot ECL 

Amersham (RPN2106) ................................................................. 

RNase A (N9046) …………………………………………………… 

 

GE 

Sinapse Inc 

Sacarose ……………………………..………………………………. Vetec 

Sinvastatina (40mg) ………………..……………………………….. Merck 

Soro fetal bovino …………………..………………………………… Gibco 

TEMED ……………………………………………………………….. 

Tiouracil ……………...……………………………………………….. 

Vetec 

Alfa Aesar 

Tris base ……………………………………………………………… 

Tween 20 ……………………………………………………………... 

Tween 80 ……………………………………..………………………. 

Vetec 

Vetec 

Vetec 

Xilazina 2% ……………………………………..……………............ Anasedan 

Xilol ………………………………………………..………………….. Isofar 

 

4.2. Soluções 

 

• Meio diluidor de Kenney 
 

 

Leite em pó desnatado ................................................................. 2,4 g 
Glicose .......................................................................................... 4,9 g 
Água destilada q.s.p ..................................................................... 100 mL 

 

• Solução salina 0,9% 
 

 

Cloreto de sódio (NaCl) ................................................................ 0,9 g 
Água destilada q.s.p ..................................................................... 100 mL 

 

• Solução tampão fosfato - PBS (pH 7,4) 
 

 

Fosfato potássico monobásico (KH2PO4) ..................................... 0,24g 
Fosfato sódico bibásico (Na2HPO4 ............................................... 1,44g 
Cloreto de sódio (NaCl) ................................................................ 8,0g 
Cloreto de potássio (KCl) .............................................................. 0,2 g 
Água destilada q.s.p. .................................................................... 1 L 
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• Solução de Krebs modificado (pH 7,4) 
 

 

NaCl .............................................................................................. 6,956 g 
KCl ................................................................................................ 0,350g 
MgSO4.7H2O ................................................................................. 0,296 g 
KH2PO4 .......................................................................................... 0,209 g 
NaHCO2 ........................................................................................ 1,252 g 
Glicose .......................................................................................... 2,070 g 
Água Milli-Q q.s.p. ......................................................................... 1 L 

 

• Solução de colagenase II (1 U/µL) 
 

 

Colagenase II (125 U/mg) .............................................................. 40 mg 
Solução CaCl2 (300 mM) ............................................................... 25 µL 
PBS q.s.p. ...................................................................................... 5 mL 

 

• Solução CaCl2 (300 mM) 
 

 

CaCl2 ............................................................................................. 0,033 mg 
Água destilada q.s.p. ..................................................................... 1 mL 

 

• Solução de RNase A (100 mg/mL) 
 

 

RNase A  ....................................................................................... 100 mg 
Água milli-Q ................................................................................... 1 mL 

 

• Solução tampão de permeabilização 
 

 

Solução de saponina 1% .............................................................. 100 µL 
Soro albumina bovina ................................................................... 1 g 
PBS q.s.p. ..................................................................................... 10 mL 

 

• Solução de saponina 1% 
 

 

Saponina ....................................................................................... 100 mg 
PBS q.s.p. ..................................................................................... 10 mL 

 

• Veículo utilizado nos tratamentos farmacológicos 
Tween:etanol:água (1:1:8) 
 

 

Tween 80 ...................................................................................... 10mL 
Etanol ............................................................................................ 10mL 
Água destilada q.s.p. .................................................................... 100mL 
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4.3. Dieta hipercolesterolêmica 

 

Os ratos tiveram acesso à água e ração ad libitum. Os animais controles 

receberam a ração comercial para roedores da marca Nuvlab CR-1 (Dieta 

comercial padrão), contendo 367,5 kcal/100g.  

 

A dieta hipercolesterolêmica foi obtida através da suplementação da ração 

comercial. A ração comercial foi pulverizada em liquidificador industrial (POLI, 

Siemsen LTDA Santa Catarina, Brasil) e a ela adicionou-se 2,5% colesterol, 1% 

ácido cólico, 0,2% cloridrato de colina, 0,1% tiouracil, 10% sacarose, 10% lactose e 

10% banha de porco, totalizando 542,1 kcal/100g (da Motta et al.,  2013; Ramesh 

et al.,  2008). A ração foi processada e moldada a fim de produzir pellets com 

tamanho similares. Posteriormente, os pellets foram secados em estufa a 60ºC, por 

24 horas.  
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5. MÉTODOS 

 

5.1. Animais e grupos experimentais 

O presente trabalho foi realizado dentro das normas e procedimentos 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal 

Fluminense (protocolo n°: 695/16). 

Foram utilizados Rattus novaergicus, Wistar albino, adultos machos (60 dias de 

idade), provenientes do Núcleo de Experimentação Animal (NAL) e mantidos no 

Biotério do Instituto Biomédico, ambos da Universidade Federal Fluminense, em 

condições controladas com temperatura de 22 ± 2°C, ciclos de 12h claro/escuro, 

sendo o período claro das 7 às 19h, água e dieta ad libitum. 

   Os animais foram randomicamente divididos em 6 grupos, como segue:  

• Controle (CO): os ratos foram alimentados com dieta comercial padrão por 

45 dias, sendo administrado 200 L de veículo (tween:etanol:água, i.p.) nos 

últimos 15 dias;  

• Controle + LASSBio-788 (CO+788): os ratos foram alimentados com dieta 

comercial padrão por 45 dias, sendo administrado LASSBio-788 (100 

mol/Kg, i.p.) (Motta et al., 2013) nos últimos 15 dias; 

• Controle + Sinvastatina (CO+SINVA): os ratos foram alimentados com 

dieta comercial padrão por 45 dias, sendo administrado sinvastatina (10 

mg/Kg, gavagem) (Guldvang et al., 2015) nos últimos 15 dias; 

• Hipercolesterolêmico (HC): os ratos foram alimentados com dieta 

hipercolesterolêmica por 45 dias, sendo administrado 200 L de veículo 

(tween:etanol:água, i.p.) nos últimos 15 dias;  

• Hipercolesterolêmico + LASSBio-788 (HC+788): os ratos foram 

alimentados com dieta hipercolesterolêmica por 45 dias, sendo administrado 

LASSBio-788 (100 µmol/Kg, i.p.) nos últimos 15 dias; 

• Hipercolesterolêmico + Sinvastatina (HC+SINVA): os ratos foram 

alimentados com dieta hipercolesterolêmica por 45 dias, sendo administrado 

sinvastatina (10 mg/Kg, gavagem) nos últimos 15 dias; 
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Na manhã do 46º dia, os animais foram anestesiados com 

quetamina/xilazina (80/5 mg.kg-1, i.p.). Foi feita incisão transversal da parede 

abdominal e o sangue foi coletado por meio de punção cardíaca. O soro foi 

separado a 1200xg, por 10 minutos em centrífuga NT 812 (Novatécnica, São 

Paulo, Brasil). Os testículos, epidídimos, próstata, vesícula seminal, músculo sóleo, 

fígado e rins foram retirados, dissecados, pesados (com exceção do sóleo) e 

congelados, ou processados para os estudos histopatológicos e morfométricos. Os 

espermatozoides foram obtidos da cauda epididimal para avaliação espermática. 

 

5.2.  Monitoramento do consumo de ração 

 

O consumo alimentar foi monitorado três vezes por semana durante os 45 

dias de dieta. Para isso, a ração ofertada foi pesada antes e depois de cada troca 

para manutenção dos animais. O cálculo do consumo foi feito subtraindo-se do 

peso da sobra de ração do peso da ração ofertada no dia anterior para cada gaiola 

onde estavam os animais dos grupos alimentados ad libtum. Este valor foi 

normalizado para 100g de peso do animal, obtendo-se, então, consumo em gramas 

de ração por 100g de peso corporal.  

 

5.3.  Peso corporal e peso relativo dos órgãos 

 

Os animais dos diferentes grupos experimentais foram pesados em uma 

balança GEHAKA-BK3000 (Ind. e Com. Eletroeletrônica GEHAKA LTDA, São 

Paulo, Brasil), uma vez por semana, durante os 45 dias de dieta, para o 

acompanhamento da variação do peso corporal.  

O peso úmido dos testículos, epidídimos, próstata, vesícula seminal, fígado, 

rins e tecido adiposo epididimal foi determinado em balança analítica GEHAKA-

AG200 (Ind. e Com. eletroeletrônica GEHAKA LTDA, São Paulo, Brasil) e expresso 

como peso relativo (mg de tecido úmido/100 g de peso corporal). 

 

5.4.  Dosagens bioquímicas e hemograma 

As dosagens séricas de colesterol total e HDL, triglicerídeos, transaminases 

hepáticas aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT), 



36 
 

proteínas totais, albumina, fosfatase alcalina, ácido úrico, ureia, creatinina, cálcio, 

fosfato, magnésio e CPK foram feitas utilizando kits Wiener, conforme instruções 

do fabricante, em analisador bioquímico automático BT 3000 PLUS Wiener (Wiener 

Laboratorios SAIC, Rosário, Argentina). 

O hemograma foi feito a partir do sangue total coletado em frascos com 

EDTA. Os parâmetros hematimétricos avaliados foram contagem de hemácias, 

hematócrito, contagem de leucócitos totais, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, 

monócitos e basófilos.  A análise foi feita em contador hematológico ABX Pentra 80 

HORIBA (HORIBA Instruments Ltda, São Paulo, Brasil).  

5.5.  Avaliação da glicemia 

A avaliação do perfil glicêmico dos animais foi realizada utilizando-se o 

glicosímetro AccuCheck Performa (Roche Diagnostics, EUA). Para isso, foi feito um 

pequeno corte na extremidade da cauda para coleta do sangue nos animais 

conscientes, em jejum prévio de 12 horas. 

 

5.6.  Análises histopatológica e morfométrica 

Os tecidos removidos foram fixados em formaldeído 4% por 24 horas, 

processados e incluídos em parafina. Cortes de 5 μm foram obtidos e corados com 

Hematoxilina-Eosina. As imagens dos cortes histológicos corados com HE foram 

capturadas em microscópio de luz e analisadas por meio do programa NIS-

Elements AR Imaging Software (NIKON Instruments Inc., EUA).  

 

5.6.1. Análises dos testículos 

a) Avaliação dos parâmetros biométricos  

Após 45 dias de experimento os animais foram pesados, anestesiados e os 

testículos dos diferentes grupos experimentais foram removidos e pesados. O peso 

relativo dos testículos foi obtido através da divisão do peso médio dos testículos 

pelo peso corporal, a fim de determinar o percentual de massa corpórea alocada no 

testículo (Moura et al., 2006). 
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b) Avaliação histomorfométrica do parênquima testicular  

  Após a preparação dos cortes histológicos, mensurou-se a área 

(figura 6A), o diâmetro e a altura do epitélio dos túbulos seminíferos (figura 6B) de 

40 seções transversais por animal, de 3 animais de cada grupo, totalizando 120 

campos por grupo, independente do estágio do ciclo do epitélio seminífero em que 

as células se encontravam. As seções foram escolhidas ao acaso, mediante 

varredura horizontal, sendo utilizadas aquelas que apresentavam o contorno o mais 

circular possível. As medidas foram feitas com o auxílio de ocular micrométrica 10x 

e objetiva de 10x em microscópio óptico, utilizando-se o programa NIS-Elements 

AR Imaging Software (NIKON Instruments Inc., EUA). A medida do diâmetro foi 

obtida a partir da média entre o maior e o menor eixo elipticos. Para a medida da 

altura do epitélio seminífero, considerou-se a espessura epitelial desde a 

membrana basal até a borda luminal. Quatro medidas foram obtidas de cada seção 

transversal do túbulo seminífero, referente a quatro pontos contralaterais, sendo 

considerado como medida representativa a média das quatro.  

 

Figura 6.  Análise morfométrica do parênquima testicular. (A) Medida da área; (B) medida do 
diâmetro e altura do epitélio seminífero da seção transversal dos túbulos seminífero.  

 

c) Contagem diferencial da população celular dos túbulos seminíferos  

A população celular foi obtida independente do estádio do ciclo do epitélio 

seminífero, como ilustrado na figura 7. A contagem diferencial da população celular 

foi obtida em 10 seções transversais de túbulos seminíferos por corte, totalizando 

40 secções transversais por animal, de 3 animais por grupo. Os seguintes tipos 

celulares foram contados: espermatogônia, espermatócito, espermátides 



38 
 

arredondadas e células de Sertoli. A razão entre espermátides arredondadas e 

células de Sertoli foi calculada para determinação do índice de célula de Sertoli 

(ICS) (França e Russel, 1998). 

 

 

Figura 7.  Tipos de células do epitélio seminífero. Micrografia da seção transversal dos túbulos 
seminífero de rato corado com HE, mostrando os diferentes tipos celulares descriminados na 
contagem diferencial para avaliação da espermatogênese. 

 

 

5.6.2. Análise histopatológica e morfométrica do fígado, rins e músculo 

esquelético  

Para a avaliação do tecido hepático foi feita a análise histopatológica 

qualitativa, considerando-se a presença de células binucleadas, esteatose e 

infiltrado inflamatório.  

Na análise morfométrica dos rins, foi quantificado a área do corpúsculo 

renal. Para isso, foram utilizados cortes de seção longitudinal do tecido, em que se 

analisou 12 campos por corte. As medidas foram feitas em objetiva de 10x em 

microscópio óptico.  

 Na morfometria do músculo esquelético foram quantificados o diâmetro e a 

área de seção transversal das fibras. Foram analisados de 10 campos por cortes 

de seção transversal. As medidas foram feitas em objetiva de 20x em microscópio 

óptico. Essas análises serão continuadas com um novo lote de todos os grupos 

experimentais, com os quais o número de amostras será aumentado para todos os 

tecidos. 
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5.7. Avaliação espermática 

 Os espermatozoides, obtidos da cauda distal do epidídimo, foram colocados 

no diluidor de Kenney (Kenney et al., 1975) para as análises, como segue: 

5.7.1. Motilidade progressiva e vigor 

 Para cada amostra, foi utilizada uma lâmina de vidro, aquecida a 37 oC em 

placa quente, onde foi depositado o lavado da cauda epididimal (espermatozoide + 

diluidor), recoberto por uma lamínula de vidro e avaliado em microscópio de 

contraste de fase (figura 8A). O movimento progressivo dos espermatozoides foi 

avaliado de forma subjetiva (Krause, 1966) e os resultados foram apresentados em 

porcentagem, diferenciando os espermatozoides com motilidade progressiva, dos 

inertes ou com outro tipo de movimento. O vigor também foi avaliado de forma 

subjetiva, em escala padronizada de zero a cinco, em que zero representa vigor 

nulo e cinco o vigor máximo (Henry e Neves, 1998). 

 

 

Figura 8.  Avaliação espermática. (A) avaliação da motilidade progressiva e do vigor; (B) análise 
da integridade de membrana com sonda fluorescente; (C, D, E e F) teste de funcionalidade de 
membrana em meio hiposmótico. 

 

5.7.2. Integridade da membrana  

Os espermatozoides foram incubados com as sondas fluorescentes de 

diacetato de carboxifluoresceína e o iodeto de propídeo (PI), segundo a técnica 
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descrita por Harrison e Vickers (1990) e modificada por Zúccari (1998). O diacetato 

de carboxifluoresceína, um éster não polar e não fluorescente que atravessa a 

membrana plasmática e, uma vez no interior da célula, é hidrolisado por esterases 

não específicas, resultando na formação de 6-carboxifluoresceína, composto 

impermeável à membrana plasmática, que emite fluorescência verde nos 

compartimentos celulares onde há integridade de membranas. O PI tem forte 

afinidade aos ácidos nucleicos, porém é impermeável à membrana plasmática. 

Assim, apenas as células com a membrana plasmática lesada permitem a ligação 

do PI com o DNA presente no núcleo, emitindo fluorescência vermelha. A avaliação 

foi realizada entre lâmina e lamínula em microscópio de fluorescência (NIKON 

Instruments Inc., EUA) com aumento de 400x e contadas 100 células (figura 7B), 

classificadas como células íntegras emitindo apenas fluorescência verde ou células 

lesadas, com o núcleo emitindo fluorescência vermelha. 

 

5.7.3. Funcionalidade da membrana  

Os espermatozoides foram submetidos a choque hiposmótico, segundo a 

técnica de Dell’aqua e colaboradores (2000), em que os espermatozoides são 

diluídos na proporção de 1:20 em água destilada, deionizada e aquecida a 37 ºC, e 

incubados por 5 min. Após a incubação, uma gota da suspensão foi colocada sobre 

lâmina aquecida a 37 ºC e recoberta com lamínula para observação em 

microscopia de contraste de fase sob aumento de 400x, contando-se 200 células 

para o cálculo da porcentagem de espermatozoides reativos. Foram considerados 

“reativos” ao teste (membrana funcional) os que apresentaram a cauda dobrada 

(figura 7C,D,E,F) ou enrolada, e os “não reativos” (membrana não funcional), os 

que permaneceram com a cauda esticada. 

 

5.7.4. Concentração espermática 

Espermatozoides da cauda do epidídimo foram diluídos 1:100 em 

formol/salina 10% (v/v) e contados em câmera de Neubauer, conforme descrito 

pelo Colégio Brasileiro de Reprodução animal (CBRA, 2013).   
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5.8. Padronização da citometria de fluxo para análise de células 

testiculares 

 

Os ensaios com a citometria de Fluxo foram propostos para melhor avaliar 

os efeitos do LASSBio-788 sobre a espermatogênese, isto é, sobre diferenciação e 

quantificação das células germinativas nos seus diferentes estágios, bem como 

sobre a apoptose destas células. 

 

5.8.1. Dissociação das células testiculares 

Para a citometria de fluxo, os testículos foram retirados, dissecados e 

descapsulados. A dissociação das células testiculares foi feita utilizando solução de 

Krebs modificada, colagenase II 120U e CaCl2 3 mM sob agitação suave a 37°C, 

durante 20 minutos. Após decantação do tecido não dissociado a 4 °C, o 

sobrenadante foi centrifugado a 1300xg por 10 minutos a 4°C, para a formação do 

precipitado de células. Esse ciclo foi repetido por mais duas vezes, com incubação 

a 37°C por 10 minutos. Os precipitados obtidos nos últimos dois ciclos foram 

ressuspendidos em solução de Krebs modificada, contendo 10% de soro fetal 

bovino (SFB). 

 

5.8.2. Avaliação da apoptose com anexina V e iodeto de propídeo 

 

Para avaliação da apoptose com anexina V e PI, as células testiculares 

foram filtradas (40 µm), contadas (105 a 106 cél./amostra) e ressuspendidas em 1 

mL de solução de Krebs modificada. A marcação foi realizada utilizando o kit Alexa 

Fluor® 488 annexin V/Dead Cell Apoptosis (Invitrogen), de acordo com as 

instruções do fabricante. Resumidamente, as células foram ressuspendidas em 100 

µL de solução tampão de ligação à anexina e incubadas com anexina V conjugada 

ao Alexa Fluor® 488 (5 µL) e com PI (100 µg/mL) por 15 minutos. Após o período 

de incubação, as células foram avolumadas para 500 µL e lidas no citômetro 

imediatamente. 
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O controle positivo para apoptose/necrose foi obtido com o aquecimento das 

células a 50ºC por 10 minutos, antes da marcação (figura 9A). Células não 

marcadas foram utilizadas para definir o limite de leitura negativa (figura 9B). 

 

Figura 9. Avaliação da apoptose em células testiculares. Avaliação da apoptose pela marcação 
com anexina V e iodeto de propídeo pela técnica de citometria de fluxo. (A) Controle negativo para 
marcação e (B) controle positivo para apoptose/necrose.  

 

 

5.8.3. Avaliação do conteúdo de DNA das células germinativas e 

somáticas 

 

Para a identificação das células testiculares, a suspensão de células foi 

centrifugada e fixada solução de etanol 70% (em PBS) e estocada a -10 °C até a 

marcação. No dia da leitura, as células foram lavadas duas vezes em PBS, filtradas 

(40 µm), contadas (105 a 106 cél./amostra) e incubadas por 45 minutos com rotação 

suave em solução tampão de permeabilização (PBS contendo 1% soro albumina 

bovina + 0,01% saponina). Após lavagens com PBS, as células foram tratadas com 

RNase A (Sinapse Inc) 100 μg/mL, por 5 min a temperatura ambiente e marcadas 

com iodeto de propídeo (PI, Sigma-Aldrich) 50 μg/mL, por 30 min no gelo. Células 

não marcadas foram utilizadas para definir o limite de leitura negativa.  

 

5.8.4.  Aquisição e análise de dados 

A aquisição dos dados foi realizada através do citômetro FACS Calibur 

(Becton Dickinson) e do BD CellQuest™ Pro software. As medidas de dispersão 

frontal de luz FSC (forward scatter), que está relacionada às características de 
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tamanho, e as de dispersão lateral de luz SSC (side scatter), relacionada às 

características de granulosidade da célula, foram utilizadas na avaliação da 

morfologia celular.  A fluorescência foi medida utilizando laser de 488 nm. O canal 

FL1-H (escala logarítimica) foi utilizado para avaliar a marcação da anexina V pela 

excitação do Alexa Fluor® 488. O canal FL3-H foi utilizado para avaliar a marcação 

do DNA com PI, em escala logarítmica, para a avaliação de ploidia e de necrose 

celular. A análise dos dados foi feita através do Summit Software 4.3.  

5.8.5. Análise do conteúdo de DNA das células testiculares 

 Além de diferenciar as características de tamanho (FSC) e granulosidade 

(SSC) das células, os dados da citometria obtidos no canal FL3-H referente ao grau 

de condensação do DNA marcado com o PI, refletem os diferentes estágios de 

diferenciação das células germinativas durante a espermatogênese, bem como 

células somáticas (células de Sertoli). Cada estágio do ciclo mostra um padrão de 

fluxo citométrico característico com picos haplóide (1C), diplóide (2C) e tetraploide 

(4C). Os estágios I a VIII do ciclo mostram picos hipofluorescentes adicionais (0,25- 

0,70C) devido a uma capacidade reduzida de ligação do fluoróforo na fase de 

maturação das espermátides hipercondensadas (HC). A formação de ligações 

dissulfeto durante a maturação do espermatozoide no epidídimo, diminuiu ainda 

mais a intensidade de fluorescência para atingir um valor relativo de 0,07C na 

cauda epididimal (Jeyaraj et al., 2002; Toppari et al., 1985; Toppari et al.,1986). O 

histograma padrão do conteúdo de DNA no espermatozoide e nas diferentes 

células testiculares para um animal controle de 60 dias de idade é mostrado na 

figura 10.  
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Figura 10. Histograma padrão do conteúdo de DNA no espermatozoide (A) e nas células 
testiculares (B) para um rato controle de 60 dias de idade. Os picos correspondem a células 
haploides (espermátides arredondadas; 1C); diploides (espermatogônias, espermatócitos 
secundários e células somáticas, como a célula de Sertoli; 2C), tetraploides (espermatócito 
primário; 4C); 0.07C: espermatozoides da cauda do epidídimo; HC (hipercondensada): 
espermátides alongadas.   

 

5.9.  Ensaio de Western Blot para o estudo da expressão proteica do 

fator de transcrição pró-inflamatório NFκB nos testículos  

 

5.9.1. Preparo do homogenato de testículo 

Os homogenatos de testículo foram preparados a 4°C, utilizando tampão de 

lise (NaCl 0,15M, Tris 10mM, Triton X-100 1%, PMSF 0,23mM, ortovanadato 

sódico 1mM, aprotinina 3,0x10-3 mM, leupeptina 1,3x10-2 mM). Para isso, a túnica 

albugínea foi retirada e o conteúdo testicular foi segmentado e homogeneizado 

utilizando um Ultra Turrax T10 Basic (IKA, Staufen, Germany) a 20.500 rpm por 

aproximadamente 10 s com intervalo de 20 s, por três vezes. Após a 

homogeneização, a amostra foi colocada em um microtubo e centrifugada a 13.200 

rpm a 4°C por 30 minutos. O sobrenadante foi retirado, sendo usado para a 

dosagem de proteínas ou rapidamente congelado (Laemmli, 1970). 

5.9.2. Dosagem de proteína  

A concentração de proteína dos homogenatos de testículo dos diferentes 

grupos experimentais foi determinada em duplicata pelo método de Bradford 

(1976), utilizando-se albumina bovina como padrão. A absorbância foi lida a 595 

nm em leitor de microplacas (Synergy Hybrid H1, Biotek) após 10 minutos. As 
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concentrações das amostras foram determinadas a partir da curva-padrão, obtida 

por regressão linear, utilizando-se o programa GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 

Prism Software Inc., San Diego, CA). 

 
5.9.3.  Imunoensaio para detecção da expressão do NFkB 

 
Para o ensaio de Western Blot, alíquotas de homogenato testicular, 

contendo 40 μg de proteínas, foram submetidas à separação por eletroforese em 

gel 8% SDS-PAGE, juntamente com um padrão de peso molecular (Amersham, GE 

Healthcare Life Sciences). Após a etapa de separação, as proteínas foram 

transferidas para membranas de fluoreto de polivinilideno (PVDF, Amersham, GE 

Healthcare Life Sciences). A eficiência da transferência foi avaliada utilizando o 

corante Vermelho de Ponceau. A membrana foi então incubada em tampão TBS 

com Tween 20 (TBS-T) a 0,1% (25mM Tris-HCl pH 7,6, 0,2M NaCl e 0,1% de 

Tween 20) contendo 5% de leite desnatado por duas horas para o bloqueio de 

ligações inespecíficas. Em seguida, as membranas foram lavadas três vezes em 

TBS-T por 10 minutos cada. Após as lavagens, as membranas foram incubadas 

com os anticorpos primários overnight a 4°C. Foi utilizado o anticorpo primário de 

cabra anti-NFκB (1:500, Santa Cruz Biotechnology). Para controle interno, foi 

utilizado o anticorpo primário de coelho anti-vinculina (1:1500, Santa Cruz 

Biotechnology). Após a incubação overnight com os anticorpos primários, as 

membranas foram lavadas três vezes em TBS-T por 10 minutos cada. E então, as 

membranas foram incubadas por 2 horas à temperatura ambiente com o anticorpo 

secundário de asno anti-IgG de cabra ou de cabra anti-IgG de coelho, ambos 

conjugados à peroxidase (1:10000, Santa Cruz Biotechnology). As membranas 

foram lavadas duas vezes em TBS-T e por último em TBS por 10 minutos cada. 

Após as etapas de lavagem das membranas, as proteínas foram visualizadas 

utilizando um reagente de quimioluminescência (ECL Amersham, GE Healthcare 

Life Sciences) e a intensidade das bandas foi registrada utilizando equipamento 

detector de quimioluminescência com sistema de aquisção de imagem 

(ChemiDocTM MP System, BioRad). Os resultados foram expressos em unidades 

arbitrárias a partir da densidade das bandas obtidas através do software Image J, 

versão 1.48 (National Institute of Health, Bethesda, MD, EUA) e normalizada com o 

controle interno (vinculina) correspondente em cada amostra.  
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5.10.  Avaliação dos níveis séricos de testosterona 

 A concentração sérica de testosterona foi determinada em duplicata através 

de ensaio imunoenzimático (ELISA) utilizando kit comercial (Cayman Chemical, 

Ann Arbor, EUA), seguindo as orientações do fabricante. Para a análise dos dados, 

utilizou-se o software 32 GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Prism Software Inc., San 

Diego, CA), de acordo com as instruções do kit. 

 

5.11. Análise estatística 

 Os parâmetros obtidos foram expressos como média±erro padrão da média 

com distribuição normal. A comparação entre duas médias foi realizada através do 

teste “t” de Student e a comparação entre três ou mais médias foi realizada através 

de análise de variância (ANOVA) (SOKAL et al., 1969); detectada diferença 

significativa, a análise prosseguiu através da aplicação do teste Newman-Keuls 

(MILLIKEN et al., 1984). O nível de significância para rejeição da hipótese de 

nulidade foi fixado em 5% (P<0,05).  
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6. RESULTADOS     

 

6.1. Monitoramento do peso corporal e consumo alimentar 

 

A figura 11 mostra o peso corporal e o consumo alimentar dos animais ao 

longo do período de experimento. Inicialmente, não houve diferença de peso 

corporal entre os grupos. Após 19 dias, observou-se um aumento no peso dos 

grupos controles (CO, CO+788 e CO+SINVA), enquanto que os animais 

hipercolesterolêmicos (HC, HC+788 e HC+SINVA) mantiveram o peso corporal, 

provavelmente devido a baixa palatabilidade da ração (figura 11A). Por outro lado, 

não foi observada diferença estatística no consumo alimentar entre os grupos 

(figura 11B).  
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Figura 11. Gráficos de monitoramento do peso corporal (A) e de consumo alimentar (B) no 

período.  Valores são médiaEPM (n=6-7). ANOVA de medidas repetidas e ANOVA one-way, 
respectivamente, seguidos por post-hoc Newman-Keuls. P<0,05; * Significativamente diferente, 
quando comparado ao grupo CO.  

 

6.2.  Avaliação da glicemia 

 

A glicemia foi avaliada nos animais em jejum, como mostrado na figura 12. 

Não foi encontrada diferença estatística entre os grupos experimentais, sugerindo 

que o LASSBio-788 não interfira no metabolismo de carboidratos.  
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Figura 12.  Avaliação da glicemia. Gráfico dos níveis sanguíneos de glicose dos diferentes grupos 

experimentais. Valores são médiaEPM (n=5-7). ANOVA, seguido por post-hoc Newman-Keuls, 
P<0,05. 

 

 

6.3. Avaliação da toxicidade sobre o aparelho reprodutor masculino 

 

6.3.1. Peso relativo dos órgãos e tecidos   

 

O peso relativo dos órgãos (testículo e epidídimo) e glândulas anexas 

(próstata e vesícula seminal) do trato reprodutor são mostrados na figura 13.  A 

dieta hipercolesterolêmica causou atrofia da vesícula seminal. O tratamento com 

LASSBio-788 teve efeitos similares ao da sinvastatina: isoladamente não alterou os 

parâmetros avaliados, entretanto, quando administrado nos animais 

hipercolesterolêmicos, aumentou o peso relativo dos testículos. Ambos 

hipolipemiantes não recuperaram os efeitos da hipercolesterolemia sobre a 

vesícula seminal. 
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Figura 13. Pesos relativos dos órgãos e tecidos.  Peso relativo do testículo (A), dos epidídimos 
(B), da próstata (C), da vesícula seminal (D) e do tecido adiposo epididimal (E) dos diferentes 

grupos experimentais. Os valores são médiaEPM (n=5-24). ANOVA one-way, seguido por post-hoc 
Newman-Keuls; P< 0,05. * Significativamente diferente, quando comparado ao grupo CO. # 
Significativamente diferente, quando comparado ao grupo HC. 
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6.3.2. Análise histopatológica e morfométrica das gônadas 

A análise histopatológica e morfométrica dos testículos para os grupos 

experimentais está ilustrada na figura 14 e 15. Os resultados da morfometria 

indicam que o LASSBio-788 não teve efeitos tóxicos sobre os parâmetros 

estudados, enquanto que a sinvastatina aumentou a área, o diâmetro e reduziu o 

epitélio seminífero. Embora a hipercolesterolemia não tenha afetado a área e o 

diâmetro dos túbulos, a altura do epitélio seminífero foi significativamente reduzida.  

Ambos os tratamentos hipolipemiantes aumentaram a área e o diâmetro dos 

túbulos seminíferos, porém, o LASSBio-788 preveniu parcialmente os efeitos 

deletérios da hipercolesterolemia sobre a altura do epitélio seminífero, enquanto 

que a sinvastatina agravou o efeito causado pela dislipidemia.  
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Figura 14mparado ao grupo CO. #Significativamente diferente, quando comparado ao grupo HC. 
§Significativamente diferente, quando comparado ao grupo HC+788. P< 0,05; ANOVA, teste de  

 

 

 

 

Newman-Keuls, P<0,05.  

Figura 14. Variáveis morfométricas do testículo. Variáveis morfométricas obtidas de corte 

transversal de túbulos seminíferos de ratos adultos dos diferentes grupos experimentais. Valores 

são médiaEPM (n=4, totalizando 120 túbulos), expresso em porcentagem relativa do controle. 

ANOVA one-way, seguido por post-hoc Newman-Keuls; P<0,05.  * Significativamente diferente, 

quando comparado ao grupo CO. # Significativamente diferente, quando comparado ao grupo 

HC. § Significativamente diferente, quando comparado ao grupo HC+788.  
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Figura 15. Micrografias representativas de corte transversal de túbulos seminíferos de rato. 

Cortes transversais de túbulos seminíferos de ratos corados com hematoxilina/eosina, obtidos dos 

diferentes grupos experimentais utilizando objetiva de 40x. 
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A contagem diferencial das células germinativas, representada na figura 16, 

não evidenciou os efeitos deletérios da hipercolesterolêmica. Por outro lado, os 

animais hipercolesterolêmicos tratados com ambos hipolipemiantes tiveram 

redução no número de espermatogônias (figura 16A) e espermatócitos (figura 16B). 

Contudo, o tratamento com sinvastatina foi mais agressivo que o LASSBio-788, 

pois além de promover maior redução na contagem das espermatogônias e dos 

espermatócitos que o LASSBio-788, reduzindo também a contagem de 

espermátides arredondadas e das células de Sertoli, o que resultou no aumento do 

índice de céula de Sertoli (ICS) em comparação aos demais grupos experimentais, 

indicando prejuízo na eficiência da espermatogênese. 

 

 

6.3.3. Avaliação espermática 

 

A avaliação espermática foi realizada, avaliando o movimento progressivo, o 

vigor do batimento, a integridade e a funcionalidade da membrana, bem como a 

concentração dos espermatozoides (figura 17). Não foi encontrada toxicidade do 

LASSBio-788 sobre o gameta. Por outro lado, a hipercolesterolemia prejudicou 

todos os parâmetros estudados. Ambos hipolipemiantes preveniram total ou 

parcialmente os efeitos da dieta. 
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Figura 16. Gráficos da contagem diferencial das células germinativas e células de Sertoli. Os 
gráficos representam o número de espermatogônias (A), de espermatócitos (B), de espermátides 
(C) e de células de Sertoli (D) por túbulo e o índice de células de Sertoli (E), obtidos dos animais 

dos grupos CO, HC, HC+788, e HC+SINVA. Os valores são médiaEPM (n=4, totalizando 120 

túbulos). ANOVA one-way, seguido por post-hoc Newman-Keuls; P< 0,05. * Significativamente 

diferente, quando comparado ao grupo CO; # Significativamente diferente, quando comparado ao 
grupo HC; § Significativamente diferente, quando comparado ao grupo HC+788.  EA: espermátides 
arredondadas, CS: células de Sertoli.  
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Figura 17. Gráficos de avaliação espermática dos espermatozoides obtidos da cauda distal 
do epidídimo dos diferentes grupos experimentais. Os gráficos representam os dados de 
motilidade progressiva (A), vigor (B), integridade (C) e funcionalidade de membrana (D), bem como 

a concentração de espermatozoides (E). Os valores são médiaEPM (n=11-20). ANOVA one-way, 
seguido por post-hoc Newman-Keuls; P< 0,05. * Significativamente diferente quando comparado ao 
grupo CO; # Significativamente diferente quando comparado ao grupo HC. 
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6.3.4. Avaliação da eficiência da espermatogênese por 
citometria de fluxo 

 

Para confirmar os dados obtidos da contagem diferencial das células 

germinativas e células de Sertoli na análise morfométrica, foi feita a padronização 

da dissociação de células testiculares e dos ensaios de citometria de fluxo.  

A figura 18 apresenta uma micrografia representativa da dispersão de 

células testiculares, revelando a presença de células heterogêneas correspondente 

às características morfológicas das células testiculares. Na figura 19 são 

analisadas as populações de células haploides, diploides e tetraploides pela 

marcação com PI, enquanto que a figura 20 mostra análise estatística do ensaio. 

  Nossos dados mostram que o LASSBio-788 não alterou o padrão de ploidia 

visto no grupo controle, caracterizado pelo predomínio de células haploides em 

relação as células diploides e tetraploides. No entanto, a dieta hipercolesterolêmica 

reduziu a proporção de células haploides aumentando a proporção de células 

tetraploides, indicando prejuízo na eficiência da espermatogênese. Por outro lado, 

o tratamento com LASSBio-788 recuperou totalmente os efeitos da dieta 

hipercolesterolêmica sobre a espermatogênese, diferente do tratamento da 

sinvastatina, em que a proporção de células haploides não foi estatisticamente 

superior. 

 

Figura 18. Padronização do protocolo de dissociação testicular. Micrografia representativa da 
dispersão de células testiculares em objetiva de 10x, revelando um grupo heterogêneo de células, 
com características morfológicas correspondentes as células testiculares.  
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Figura 19. Análise da densidade de DNA das células testiculares para avaliação da 
espermatogênese por citometria de fluxo. Histogramas representativos (n=6-7) da dispersão de 
células testiculares de ratos dos diferentes grupos experimentais, mostrando a presença de células 
haploides (1C; espermátides arredondadas), diploides (2C; espermatogônias, espermatócitos 
secundários e células somáticas, como a célula de Sertoli) e tetraploides (4C; espermatócito 
primário). A avaliação da ploidia celular foi realizada através da marcação com iodeto de propídeo 
(PI). Valores são porcentagem de marcação em um total de 10.000 células  

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

C
O

C
O
+7

88

C
O
+S

IN
V
A H

C

H
C
+7

88

H
C
+S

IN
V
A

0

20

40

60

80

1C

2C

4C

*

*

#

#
#

- cél. haploides: espermatozoides e espermátides

- cél. diploides: espermatogônias, espermatócitos 2ª, cél. somáticas

- cél. tetraploides: espermatócitos primários

N
o

. 
c
é
l.
 t

e
s
ti

c
u

la
re

s
 r

e
la

ti
v
o

a
 m

a
rc

a
ç
ã
o

 c
o

m
 P

I 
(%

)

 

 

Figura 20. Gráfico da população relativa de células do túbulo seminífero, analisada por 
citometria de fluxo. Os dados foram obtidos de ratos dos diferentes grupos experimentais e 
mostram a proporção de células haploides (1C; espermátides arredondadas, espermatozoides), 
diploides (2C; espermatogônias, espermatócitos secundários e células somáticas, como a célula de 

Sertoli) e tetraploides (4C; espermatócito primário).  Valores são médiaEPM (n=6-7). ANOVA one-

way, seguido por post-hoc Newman-Keuls; P< 0,05). * Significativamente diferente, quando 
comparado a respectiva população do grupo CO; # Significativamente diferente, quando comparado 
a respectiva população do grupo HC. 
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6.3.5.   Avaliação do grau de apoptose e necrose nas células 
testiculares 

A toxicidade do LASSBio-788 também foi avaliada pelo ensaio de viabilidade 

das células testiculares, mostrado na figura 21.  O novo composto não estimulou as 

vias de morte celular, apoptose e necrose. Em contrapartida, a dieta 

hipercolesterolêmica desencadeou aumento da apoptose dessas celulas, o que foi 

completamente recuperado, tanto pelo LASSBio-788 como pela sinvastatina. 
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Figura 21. Quantificação do grau de apoptose das células testiculares por citometria de fluxo. 
A avaliação foi realizada através da marcação com anexina V (Alexa Fluor 488) e iodeto de 

propídeo nos diferentes grupos experimentais. Valores são médiaEPM da porcentagem de 
marcação em um total de 10.000 células (n=3-6). ANOVA one-way, seguido por post-hoc Newman-
Keuls; P< 0,05. * Significativamente diferente, quando comparado ao grupo CO. # Significativamente 
diferente, quando comparado ao grupo HC. 
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Figura 22. Gráfico dispersivo do grau de apoptose das células testiculares. Experimento 

representativo da avaliação de morte celular por citometria de fluxo realizada com marcação de 

anexina V (Alexa Fluor 488) e iodeto de propídeo, em celulas testiculares de ratos dos diferentes 

grupos experimentais.  
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6.3.5. Estudo da expressão proteica do fator de transcrição pró-
inflamatório NFκB nos testículos 
 

 
A expressão do NFκB foi investigada, a fim de avaliar a ativação de vias 

inflamatórias no testículo dos diferentes grupos experimentais, como mostra a 

figura 23. O LASSBio-788 não alterou a expressão de NFκB. Por outro lado, o 

tratamento com sinvastatina foi capaz de aumentar a expressão desse fator de 

transcrição pró-inflamatório tanto nos animais saudáveis como nos 

hipercolesterolêmicos. A dieta hipercolesterolêmica não alterou a expressão de 

NFκB.  

 

 

 

 

Figura 23. Expressão proteica de NFκB no testículo. Experimento representativo de Western blot 
e densitometria das bandas normalizadas com o respectivo controle interno, para avaliação semi-
quantitativa da expressão de proteica de NFκB no testículo de ratos dos diferentes grupos 

experimentais. Valores são médiaEPM (n=2-4). ANOVA one-way, seguido por post-hoc Newman-
Keuls; P< 0,05. * Significativamente diferente quando comparado ao grupo CO; # Significativamente 
diferente quando comparado ao grupo HC. 
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6.3.6. Avaliação dos níveis séricos de testosterona 
 
 
 Considerando que o LASSBio-788 tem efeito hipolipemiante importante já 

evidenciado anteriormente (da Motta et al., 2013), as concentrações séricas de 

testosterona foram avaliadas a fim de investigarmos se o efeito do novo composto 

sobre a diminuição do colesterol plasmático poderia afetar a síntese e/ou secreção 

de esteróides sexuais, essenciais para a espermatogênese e fertilidade.  

 A figura 24 mostra os níveis de testosterona nos animais dos grupos 

controle, controle tratado com LASSBio-788 e controle tratado com sinvastatina. 

O LASSBio-788 não afetou os níveis de testosterona sérica, quando comparado ao 

grupo controle e, embora o tratamento com sinvastatina tenha mostrado uma 

tendência a diminuir as concentrações séricas de testosterona, não houve 

diferença estatística entre os grupos.  

 As dosagens nos grupos HC, HC+788 e HC+SINVA foram realizadas, porém 

os valores foram superestimados devido à interferência da hiperlipidemia nas 

amostras, para a qual seria necessária a extração do esteroide, fato que 

inviabilizou a apresentação destes dados. 
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Figura 24. Concentrações séricas de testosterona. Dosagem de testosterona feita em duplicata, 
obtida de ratos dos grupos controle (CO), controle tratado com LASBio-788 (CO+788) e (controle 

tratado com sinvastatina (CO+SINVA).  Valores são médiaEPM (n=5). ANOVA one-way. P< 0,05. 
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6.4. Avaliação da toxicidade hepática 

 
 

6.4.1. Avaliação macroscópica do fígado  
 

A análise da toxicidade hepática foi iniciada pela avaliação macroscópica do 

fígado. Para isso, avaliamos o peso relativo (figura 25), bem como o aspecto do 

órgão (figura 26). Não foi observada alteração no grupo tratado com LASSBio-788 

em nenhum dos dois parâmetros, quando comparado ao grupo controle. Por outro 

lado, a dieta hipercolesterolêmica promoveu uma hipertrofia hepática e alterou o 

aspecto denso, homogêneo, levemente amarronzado do órgão, deixando o tecido 

com coloração pálida. O tratamento com o novo composto, apesar de não modificar 

a hipertrofia, recuperou parcialmente os efeitos da dieta sobre o aspecto 

macroscópico do fígado. A sinvastatina exibiu efeitos similares ao LASSBio-788 

neste tecido.  
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Figura 25. Peso relativo do fígado.  Gráfico do peso relativo do fígado obtido de ratos dos 

diferentes grupos experimentais. Os valores são médiaEPM (n=11-18). ANOVA one-way, seguido 
por post-hoc Newman-Keuls; P< 0,05. * Significativamente diferente, quando comparado ao grupo 
CO. 
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Figura 26. Avaliação macroscópica do tecido hepático. Fotos representativas de fígados obtidos 
dos animais dos grupos CO, CO+788, CO+SINVA, HC, HC+788 e HC+SINVA, mostrando o 
acúmulo de lipídeos no tecido hepático dos animais hipercolesterolêmicos (HC) e o efeito 
hepatoprotetor parcial do LASSBio-788 (HC+788) e da sinvastatina (HC+SINVA) nesses animais. 

 
 
 

6.4.2. Análise histopatológica do tecido hepático 
 

A análise histopatológica do tecido hepático foi realizada qualitativamente, 

avaliando o número de células binucleadas, infiltrado inflamatório e esteatose 

hepática (figura 27). O LASSBio-788, isoladamente, não afetou a estrutura do 

parênquima hepático. Por outro lado, a dieta hipercolesterolêmica resultou em 

esteatose e infiltrado inflamatório. A esteatose foi parcialmente prevenida pelo 

LASSBio-788, mais do que pela sinvastatina, principalmente nas regiões vizinhas 

aos vasos. Além disso, ambos hipolipomiantes preveniram o infiltrado inflamatório. 
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Figura 27. Histopatologia para avaliação da toxicidade hepática. Micrografias representativas do 

tecido hepático corados com hematoxilina/eosina, obtidas de ratos dos diferentes grupos 

experimentais utilizando objetiva de 40x. As setas fechadas apontam vacúolos lipídicos e a seta 

aberta aponta um infiltrado inflamatório.  

 

6.4.3. Dosagens bioquímicas do perfil hepático 

O perfil hepático foi estudado analisando os níveis séricos das 

transaminases hepáticas, das proteínas totais, de albumina, da fosfatase alcalina e 

do ácido úrico (figura 28). O LASSBio-788, isoladamente, não prejudicou nenhum 

dos marcadores avaliados. Por outro lado, a dieta hipercolesterolêmica aumentou 

os níveis de proteínas totais, de fosfatase alcalina e de ácido úrico. Nessas 
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dosagens, o LASSBio-788, assim como a sinvastatina, não foi capaz de recuperar 

os efeitos da dieta. Os animais hipercolesterolêmicos tratados com sinvastatina 

apresentaram aumento nos níveis séricos de ALT. 
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Figura 28. Dosagens séricas do perfil hepático. Gráficos dos níveis séricos de aspartato 
aminotransferase (AST) (A), alanina aminotransferase (ALT) (B), proteínas totais (C), albumina (D), 
fosfatase alcalina (E) e ácido úrico (F) dos diferentes grupos experimentais. Valores são 

médiaEPM (n=5-12). ANOVA one-way, seguido por post-hoc Newman-Keuls; P<0,05. 
*Significativamente diferente, quando comparado ao CO. # Significativamente diferente, quando 
comparado ao HC. 
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6.5. Avaliação da toxicidade renal 

 

6.5.1. Avaliação macroscópica dos rins 

 

A análise da toxicidade renal foi iniciada pela avaliação macroscópica do 

órgao. Para isso, foi avaliado o peso relativo dos rins, como representado na figura 

29. O LASSBio-788 não modificou o peso relativo dos rins. A dieta 

hipercolesterolêmica causou atrofia renal que não foi recuperada por ambos os 

tratamentos. 
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Figura 29. Peso relativo dos rins. Gráfico do peso relativo dos rins obtidos de ratos dos diferentes 

grupos experimentais.  Os valores são médiaEPM (n=11-24). ANOVA one-way, seguido por post-
hoc Newman-Keuls;  P< 0,05. * Significativamente diferente, quando comparado ao grupo CO. 

 

 

 

 

6.5.2. Avaliação histopatológica do tecido renal 

 

Posteriormente, foi realizada a análise morfométrica no córtex renal, em que 

foi medida a área de seção transversal dos corpúsculos glomérulares, como 

mostrado na figura 30 e 31. Ambos os tratamentos, LASSBio-788 ou sinvastatina, 

isoladamente, não comprometeram a morfologia renal. Entretanto, a dieta 
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hipercolesterolêmica causou hipertrofia do corpúsculo, o que foi prevenido pelo 

tratamento com a sinvastatina, mas não pelo LASSBio-788. 

 

 

Figura 30. Avaliação da toxicidade renal. Micrografias representativas de cortes longitudinais do 

córtex renal corados com hematoxilina/eosina, obtidas de ratos dos diferentes grupos experimentais 

utilizando objetiva de 40x. As inserções destacam os corpúsculos renais, que também são 

apontados pelas setas.  
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Figura 31. Análise morfométrica do rim. Gráfico da análise morfométrica no córtex renal, 
mostrando a área do corpúsculo renal obtida de ratos dos diferentes grupos experimentais. Valores 

são médiaEPM (n=2-5, totalizando 24-60 campos). ANOVA one-way, seguido por post-hoc 
Newman-Keuls; P< 0,05. * Significativamente diferente, quando comparado ao grupo controle; # 

Significativamente diferente, quando comparado ao grupo HC. § Significativamente diferente, quando 
comparado ao grupo HC+788. 

 

6.5.3. Dosagens bioquímicas de função renal 

Neste trabalho, a função renal foi estimada pelos níveis séricos de ureia e 

creatinina, como ilustrado na figura 32. Não houve diferença entre os grupos 

experimentais.   
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Figura 32. Dosagens séricas da função renal. Gráficos dos níveis séricos de ureia (A) e creatinina 

(B). Valores são médiaEPM (n=8-12). ANOVA one-way. P< 0,05. 
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6.6.  Avaliação da toxicidade muscular esquelética 

 

 

6.6.1. Avaliação macroscópica do músculo sóleo 

A investigação da toxicidade muscular esquelética foi realizada no músculo 

sóleo. Inicialmente, avaliou-se o peso relativo do músculo, como representado na 

figura 33. Não houve alteração entre os grupos experimentais.  
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Figura 33. Peso relativo do músculo sóleo. Gráfico do peso relativo do músculo sóleo obtidos de 

ratos dos diferentes grupos experimentais. Os valores são médiaEPM (n=6-10). ANOVA one-way, 
P< 0,05. 

 

 

6.6.2. Avaliação histopatológica do tecido muscular esquelético 
 

A análise morfométrica foi iniciada nos animais dos grupos controles, 

alimentados com a dieta comercial padrão. Nessa análise foi quantificada a área de 

seção transversal das fibras musculares, como ilustrado nas figuras 34 e 35. Os 

dados mostrados não encontraram alteração no grupo tratado com LASSBio-788, 

por outro lado, a sinvastatina alterou a morfologia das fibras, deixando-as mais 

arredondadas e com maior diâmetro e área de seção transversal, o que indica 

miotoxicidade.  
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Figura 34. Avaliação da toxicidade muscular esquelética.  Micrografias representativas de cortes 

transversais do músculo sóleo corado com HE, obtidos de ratos dos grupos CO, CO+788 e 

CO+SINVA, em objetiva de 20x. 
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 Figura 35. Morfometria do músculo esquelético Gráficos da análise morfométrica da área de 
seção transversal (A) e o diâmetro das fibras musculares (B) do músculo sóleo dos grupos 

experimentais. Valores são médiaEPM (20 campos/grupo). ANOVA one-way, seguido por post-hoc 

Newman-Keuls. P< 0,05. * Significativamente diferente, quando comparado ao grupo controle; 
§Significativamente diferente, quando comparado ao grupo CO+788. 
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6.6.3. Dosagens bioquímicas de integridade musculoesquelética 

 

Para a avaliação da integridade muscular esquelética e óssea foi analisado 

os níveis séricos de CPK, cálcio, fosfato e magnésio (figura 36). Dessa forma, 

observamos que o LASSBio-788, isoladamente, não afetou os marcadores 

estudados, exceto por aumentar os níveis de fosfato. Não houve alteração nos 

demais grupos experimentais. 
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Figura 36. Dosagens séricas de marcadores da integridade muscular e óssea. Gráficos dos 
níveis séricos de cálcio (A), fosfato (B), magnésio (C) e creatinafosfoquinase (CPK, D). Valores são 

médiaEPM (n=5-12). ANOVA one-way, seguido por post-hoc Newman-Keuls; P< 0,05. 
*Significativamente diferente, quando comparado ao grupo CO. 
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6.7.  Avaliação da toxicidade hematológica 

 

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos no perfil hematológico dos 

diferentes grupos experimentais. Embora o LASSBio-788, isoladamente, tenha 

reduzido o hematócrito, ele não exerceu efeitos tóxicos sobre os parâmetros 

hematimétricos. Por outro lado, a dieta hipercolesterolêmica reduziu a 

concentração de hemácias, hematócrito, hemoglobina e linfócitos, aumentando a 

concentração dos neutrófilos e monócitos. O LASSBio-788 preveniu, ao menos 

parcialmente, os efeitos da dieta sobre as células inflamatórias, diferentemente da 

sinvastatina. 

 

Tabela 2. Perfil hematológico obtido de ratos dos grupos CO, CO+788, CO+SINVA, 

HC, HC+788 e HC+SINVA.  

Parâmetro CO CO+788 CO+SINVA HC HC+788 HC+SINVA 

Hemácias 
(106/µL) 

9,48±0,21 8,95±0,26 9,28±0,08 7,75±0,17* 7,53±0,15* 7,39±0,23* 

Hematócrito 
(%) 

50,24±0,53 47,34±0,80* 49,35±0,23 39,96±0,91* 36,60±0,78* 38,54±1,0* 

Hemoglobina 
(g/dL) 

16,76±0,32 15,92±0,27 16,93±0,09 13,58±0,40* 13,57±0,30* 13,28±0,50* 

Plaquetas 
(103/mm3) 

870,0±49,2 925,0±48,6 889,5±30,0 1117±89,0* 974,1±69,4 823,8±53,0 

       

Leucócitos 

Totais (103/µL) 

5,76±0,66 6,26±0,32 5,45±0,37 5,92±0,86 4,97±0,30 5,78±0,56 

Linfócitos (%) 89,5±2,0 89,8±0,7 87,2±3,1 65,6±11,1* 77,0±2,2*# 64,2±3,8* 

Neutrófilos (%) 6,0±1,00 7,7±0,8 9,8±2,8 19,0±6,6* 14,4±2,6 17,5±2,5* 

Eosinófilos (%) 0,08±0,04 0,0 0,02±0,02 0,03±0,15 0,08±0,02 0,30±0,10* 

Monócitos (%) 3,0±0,4 2,1±0,2 2,6±0,4 12,9±2,9* 8,15±1,3 16,5±4,2* 

Basófilos (%) 0,38±0,05 0,32±0,04 0,30±0,058 0,52±0,09 0,43±0,08 0,38±0,05 

Valores são médiaEPM (n=3-7). ANOVA one-way, seguido por post-hoc Newman-Keuls; P< 0,05. 

*Significativamente diferente, quando comparado ao grupo CO; # Significativamente diferente, 

quando comparado ao grupo HC.  
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7. DISCUSSÃO 

No presente estudo investigamos os efeitos tóxicos do LASSBio-788, 

isoladamente e na presença de dislipidemia, comparando-o à sinvastatina, um 

fármaco de uso já bem estabelecido na prática clínica. Nossos resultados não 

mostraram sinais clínicos ou alterações fisiológicas relevantes nos animais tratados 

com o novo composto. Nosso principal achado foi que o LASSBio-788 preveniu 

parcialmente os efeitos deletérios da hipercolesterolemia sobre o epitélio 

seminífero e sobre a avaliação espermática, enquanto que a sinvastatina parece 

agravar os efeitos da hipercolesterolemia na espermatogênese.  Além disso, o 

LASSBio-788 parece não causar miotoxicidade, um dos principais efeitos 

indesejáveis das estatinas. 

A literatura descreve diversos efeitos deletérios da dislipidemia sobre o trato 

reprodutor, causando diminuição na fertilidade, tanto em ratos como em humanos 

(Shalaby et al., 2004; McPherson e Lane, 2015). Bataineh e Nusier (2005) 

visualizaram uma diminuição do diâmetro dos túbulos seminíferos e redução da 

altura do epitélio epididimal e das vesículas seminais. Apesar de não identificarmos 

alteração no diâmetro dos túbulos seminíferos, nossos dados também mostraram 

que a dieta hipercolesterolêmica reduziu em quase 50% a altura do epitélio 

seminífero.  

Estudos anteriores mostraram efeitos prejudiciais da dislipidemia sobre a 

espermatogênese, como a redução na contagem de espermatócitos (primários e 

secundários) e espermátides em ratos, além de uma redução na contagem e 

viabilidade dos espermatozoides (Purohit e Daradka, 1999; Bataineh e Nusier, 

2005). Em nosso estudo, a hipercolesterolemia reduziu a eficiência da 

espermatogênese, cujo perfil é caracterizado pelo predomínio da população de 

células haploides (espermatozoides e espermátides) em comparação às células 

diploides (espermatogônias, espermatócitos secundários, células de Sertoli, células 

de Leydig e células mióides) e tetraploides (espermatócitos primários) como 

observado tanto em ratos, como em humanos (Suter et al., 1997 e Hittmair et al., 

1994). Esse achado foi corroborado pelo aumento do número de células 

testiculares em apoptose detectado no grupo HC. 
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Diversos trabalhos têm mostrado que a dislipidemia causa apoptose das 

células germinativas (Miao et al., 2018; Mohammadghasemi, et al., 2018; Wang et 

al., 2018). Pentikäinen e colaboradores (2002) demonstraram que a apoptose das 

células germinativas pode ser modulada pela ativação do fator de transcrição pró-

inflamatóro NFκB, que é considerado o maior regulador da resposta imune e do 

estresse. Em diversos tecidos, os efeitos inflamatórios da hipercolesterolemia são 

mediados pelo NFκB (Motta, 2015; Nuzzo et al., 2018). Entretanto, não 

encontramos na literatura trabalhos que investigassem a participação desse 

mediador inflamatório nos danos testiculares causados pela dislipidemia. Em outros 

modelos, como o diabetes induzido pela estreptozotocina, houve aumento da 

expressão gênica testicular de NFκB (Mohamed et al., 2018). Contudo, não 

identificamos essa alteração no grupo hipercolesterolêmico ao avaliarmos a 

expressão dessa proteína. 

Mu e colaboradores (2016) demonstraram que a dieta hiperlipidêmica 

induziu apoptose das células testiculares através da via de sinalização mediada 

pelo Fas (CD95), um receptor membranar que induz apoptose pela via extrínseca. 

A ativação do Fas estimula uma cascata de sinalização que culmina na ativação da 

caspase-3. Essa proteína efetora, promove as alterações moleculares vistas na 

apoptose, como a externalização do fosfolipídeo membranar fosfatidilserina 

(Lospez, et al., 2014), evento estimulado pela hipercolesterolemia em nosso 

trabalho, uma vez que a marcação da apoptose se dá através da ligação da 

anexina V com esse fosfolipideo. No estudo publicado por Faouzi e colaboradores 

(2001), a ativação de Fas em hepatócitos estimulou apoptose e aumento das 

citocinas inflamatórias independente de NFκB, mas via proteína ativadora 1 (AP-1), 

um fator de trancrição que regula inflamação e apoptose. Em camundongos 

hipercolesterolêmicos, houve aumento da inflamação sem participação do NFκB 

(Schwarz et al., 2017). No testículo, a injúria causada por isquemia-reperfusão 

também desencadeou apoptose sem ativação de NFκB (Minutoli et al., 2009). 

Esses dados corroboram nossos achados, sugerindo que apesar da degeneração 

testicular induzida pela hipercolesterolemia, o NFκB não participe desse processo, 

diferente do demonstrado no modelo de diabetes (Mohamed et al., 2018). 
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Além dos efeitos testiculares, a dieta hipercolesterolêmica prejudicou todas 

as variáveis investigadas na avaliação espermática (motilidade progressiva, vigor, 

integridade e funcionalidade de membrana e número de espermatozoides). Alguns 

autores sugerem que o estresse oxidativo associado a hipercolesterolemia leve a 

um aumento da peroxidação lipídica, ocorrendo maior formação de hidroperóxidos 

lipídicos citotóxicos que, ao reagirem com os lipídeos de membrana do 

espermatozoide, diminuem a fluidez e prejudicam o equilíbrio iônico, essencial para 

motilidade do gameta (Jones et al., 1979; Rao et al., 1989).  

O tratamento com LASSBio-788, um candidato a fármaco com 

características hipolipemiantes e antioxidantes (Motta et al., 2013) preveniu os 

efeitos negativos da dieta hipercolesterolêmica sobre o aparelho reprodutor. Como 

as espermatogônias estão em constante mitose e são desprotegidas da BHT, são 

mais vulneráveis a ações citotóxicas de fármacos (Meistrich, 1986; Cheng e Murk, 

2009), o que justificaria a redução na contagem diferencial de espermatogônias e 

espermatócitos. Não obstante, o novo composto não comprometeu a eficiência da 

espermatogênese, avaliada pela distribuição das populações de células testiculares 

através da análise de ploidia celular.  Além disso, nossos dados revelaram um 

conjunto de efeitos preventivos do LASSBio-788 sobre a altura do epitélio 

seminífero, sobre o número de células testiculares em apoptose e sobre a 

avaliação espermática, comprometidos pela hipercolesterolemia. 

 Diferentemente do LASSBio-788, os efeitos negativos da sinvastatina não 

se restringiram apenas aos primeiros estágios da espermatogênese, ela afetou 

também estágios mais avançados, como as espermátides arredondadas, não 

impedindo a redução no número dessas células após a dieta. Isso se refletiu na 

altura do epitélio seminífero, pois esse parâmetro no grupo HC+SINVA foi inferior 

até mesmo aos dos animais hipercolesterolêmicos, embora a área, o diâmetro dos 

túbulos e até mesmo o peso testicular relativo tenha sido superior ao desses 

animais. Considerando os ensaios de western blot, poderíamos sugerir que este 

efeito diferenciado da estatina sobre as espermátides pode estar relacionado à via 

do NFκB, visto que, a sinvastatina aumentou a expressão desse fator de 

transcrição pró-inflamatório tanto em animais saudáveis, como em animais 

hipercolesterolêmicos, diferente do LASSBio-788 que não alterou essa expressão 

em relação ao controle. Os efeitos testiculares das estatinas são contraditórios na 
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literatura, o que também se refletiu em nosso trabalho. Apesar desses achados, os 

dados de apoptose não mostraram esses efeitos. Uma explicação seria que a 

sinvastatina, por um mecanismo desconhecido, impeça o flipflop de fosfatidilserina, 

que é o alvo para marcação com anexina V na técnica de citometria de fluxo, 

podendo assim ter interferido nos resultados. 

 Ainda que seja um dado contraditório na literatura, trabalhos in vitro e em 

humanos, como uma revisão sistemática com meta-análise de estudos clínicos 

controlados e randomizados (Schooling et al., 2013), demonstram que as estatinas 

poderiam reduzir os níveis de testosterona e até mesmo atrasar a entrada na 

puberdade (Klinefelter et al., 2014; Leite et al., 2014; Munkboel, Baake e 

Styrishave, 2018). Isso porque as estatinas não exercem inibição seletiva sobre a 

enzima HMG-CoA redutase hepática, mas ao inibir também a enzima presente nas 

células de Leydig, reduziriam a síntese de novo do colesterol testicular, 

comprometendo a produção de testosterona (Klinefelter et al., 2014).  

Assim, a confirmação dos nossos dados preliminares sobre a dosagem 

hormonal de testosterona poderia contribuir para a explicação desses achados, 

visto que, estágios mais avançados da espermatogênese, como a espermátide 

arredondada, são diretamente modulados por esse hormônio, do mesmo modo que 

a expressão epididimal de aquaporina 9, que atua na reabsorção do fluido testicular 

e pode ter expressão comprometida com o tratamento com estatinas (McLachlan et 

al., 2002; Leite et al., 2018), justificando a dilatação tubular observada em ambos 

os grupos tratados com sinvastatina.  

No presente trabalho, investigamos os efeitos do tratamento com 

sinvastatina 10 mg/kg durante 15 dias em ratos machos. Ratificando nossos 

achados, foi visto em fêmeas que o tratamento com sinvastatina nas doses de 5 

mg/kg e de 20 mg/kg por 14 dias evocou alterações endócrinas, como a redução 

da produção de progestágenos (Guldvang et al., 2015). Além disso, recentemente 

foi mostrado que a rosuvastatina pode atuar como um desregulador endócrino 

quando adminstrado em ratos púberes, desencadeando redução nos níveis das 

gonadotrofinas e da testosterona, aumento nos níveis de estrogênio e de 

prolactina, resultando em prejuízo na espermatogênese e na avaliação espermática 

(Leite et al., 2018).   
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Todavia, apenas a redução nos níveis de testosterona não explica a 

diminuição no número de células de Sertoli (Harada et al., 2016), observada com a 

sinvastatina, efeito este que não ocorreu com o novo composto LASSBio-788. As 

células de Sertoli são responsáveis pelo aporte e nutrição das células germinativas, 

tendo sua função diretamente associada à eficiência da espermatogênese. Como a 

mitose das células de Sertoli ocorre apenas até o fim da puberdade (Orth et al., 

1988), esse achado, ainda não descrito na literatura, pode ser irreversível e 

representar uma importante toxicidade da sinvastatina para homens em idade 

reprodutiva, constituindo um diferencial do LASSBio-788 em relação as estatinas. 

Esses dados em ratos machos deverão ser confirmados com os estudos mais 

detalhados. Porém, efeitos similares já foram relatados em fêmeas. A sinvastatina 

induziu apoptose nas células periovulatórias da granulosa, células que, assim como 

as células de Sertoli, conferem proteção e suporte às células germinativas (Rung et 

al., 2005 e 2006). Esse efeito é relevante, visto que, as doenças cardiovasculares 

têm acometido faixa etária cada vez mais jovem da população de ambos os sexos, 

ainda em idade reprodutiva, o que demanda uma terapia farmacológica 

hipolipemiante. 

Diversos trabalhos têm demonstrado que as estatinas exercem efeitos 

antiproliferativos diretos sobre diferentes linhagens tumorais. Esses fármacos 

atuam tanto isoladamente, induzindo parada do ciclo celular, vias pró-apoptóticas e 

autofágicas, inibindo a angiogênese, como aumentando a sensibilidade a ação de 

outros antineoplásicos, ou ainda reduzindo seus efeitos tóxicos (Sopková et al., 

2017; Wang et al., 2018; Koi et al., 2017; Krüger et al., 2016). Recentemente, o 

trabalho de Trogden e colaboradores (2018) em cultura de células de carcinoma 

adrenal mostrou que apenas as células neoplásicas cuja expressão de vimentina é 

positiva são sensíveis à sinvastatina. Além disso, os autores demonstraram que a 

sinvastatina interage diretamente com a vimentina, induzindo reorganização e 

modificações pós-traducionais nos seus filamentos, culminando em polimerização 

na região próxima ao núcleo e morte celular.  

As células de origem mesenquimal também expressam vimentina na 

constituição do citoesqueleto. A vimentina tem importante papel na fisiopatologia da 

aterosclerose, visto que participa da migração dos monócitos através do endotélio 

e da formação das células espumosas (Kang et al., 2006; Nieminen et al., 2006).  
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Em tratamentos com a sinvastatina foi visto que o fármaco inibe a migração celular, 

adesão e viabilidade de fibroblastos por comprometer a integridade de proteínas de 

citoesqueleto (Copaja et al., 2012). No testículo, a vimentina é utilizada como 

marcador de células somáticas, de modo que, as células de Sertoli são as que 

mais expressam essa proteína (Hittmair et al., 1994; Surter et al., 1997).  

A síntese de vimentina pode ser estimulada pela ativação do mTOR, uma 

serina/treonina quinase, que estimula a síntese proteica, o crescimento, a 

proliferação e a sobrevivência celular, inibindo as vias de autofagia e apoptose, 

quando fosforilado pela Akt (Lian et al., 2012). No testículo o complexo mTOR 

participa dos mecanismos de proliferação das células de Sertoli induzidos pelo FSH 

(Riera et al., 2012), dos mecanismos de adesão célula-célula, como a formação da 

barreira hemato-testicular (Mok et al., 2013), além de estimular a entrada das 

espermatogônias na meiose (Sahin et al., 2014). O tratamento com sirolimus, 

fármaco imunossupressor inibidor de mTOR causa diminuição nos níveis de 

testosterona e desregulação da espermatogênese (Huyghe et al 2007). O agente 

tóxico nonilfenol também induz autofagia e apoptose das células de Sertoli via 

inibição do mTOR (Huang et al., 2016). Estudos têm demonstrado que as estatinas 

inibem a via Akt/mTOR, por inibir a isoprenilação de proteínas, causando efeitos 

tóxicos, principalmente na musculatura esquelética (Bonifacio et al., 2015; Mullen et 

al., 2011; Tsubaki et al., 2016). O sulfonato de perfluorooctano, um poluente, causa 

injúria às células de Sertoli por induzir reorganização dos microtúbulos ao inibir a 

ativação da Akt (Gao et al., 2017). Portanto, nossos achados de diminuição do 

número de células de Sertoli após o tratamento com a sinvastatina, corroboram 

com a literatura, sugerindo que sinvastatina induziu a apoptose destas células por 

atuar sobre a vimentina, podendo comprometer a eficiência da espermatogênese.   

Com relação ao espermatozoide propriamente dito, os hipolipemiantes 

atuaram de forma similar. Tanto o novo composto como a sinvastatina, 

isoladamente, não interferiram na avaliação espermática, não apresentando efeitos 

tóxicos sobre o gameta masculino.  No contexto da hipercolesterolemia, o 

LASSBio-788 e a sinvastatina preveniram total ou parcialmente os efeitos da dieta 

em todos os ensaios realizados.  Shalaby e colaboradores (2004) demonstraram 

que o tratamento com sinvastatina recuperou parcialmente os efeitos da 

dislipidemia sobre espermatozoides de ratos. Além disso, mostraram que a 
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associação do antioxidante α-tocoferol potencializou os efeitos dessa estatina 

sobre o gameta masculino sem, no entanto, potencializar o efeito hipolipemiante do 

fármaco.  

O LASSBio-788 recuperou parcialmente todos os parâmetros da avaliação 

espermática, prejudicados pela hipercolesterolemia. Em estudos anteriores do 

grupo, Motta (2015) mostrou que o LASSBio-788 recuperou o perfil lipídico alterado 

pela dieta hipercolesterolêmica, bem como reduziu a níveis basais o estresse 

oxidativo, aumentado em mais de 90% por esta dieta, em aorta de ratos. Assim, 

sabendo que integridade e a funcionalidade do gameta são dependentes do 

estresse oxidativo (Jones et al., 1979; Rao et al., 1989), podemos sugerir que os 

efeitos hipolipemiante e antioxidante do LASSBio-788 (da Motta et al., 2013; Motta, 

2015) seriam responsáveis, pelo menos em parte, por prevenir os efeitos deletérios 

da hipercolesterolemia sobre a avaliação espermática.  

 Com relação à sinvastatina, notou-se que seus efeitos deletérios sobre a 

espermatogênese não se refletiram na avaliação espermática. Isso ocorreu, 

provavelmente, devido ao curto período de tratamento, visto que a 

espermatogênese em ratos Wistar tem duração de aproximadamente 50 a 60 dias 

(Huckins, 1965; Russel et al., 1990). Embora seja um dado contraditório na 

literatura, o trabalho de Pons-Rejraj e colaboradores (2014) encontrou alterações 

morfológicas e redução de 31% na contagem de espermatozoides presentes no 

sêmen de homens saudáveis tratados com 10 mg de atorvastatina por cinco 

meses.  

 Após a análise do trato reprodutor, procedeu-se a avaliação da toxicidade 

hepática, visto que, esse é o principal órgão de metabolização dos fármacos, além 

de ser alvo de efeitos adversos causados pelas estatinas. Nesse estudo, foi 

observado ausência de alterações macroscópicas e hepatomegalia após o 

tratamento com LASSBio-788. A morfologia do parênquima hepático permaneceu 

inalterada. Esse dado foi corroborado por marcadores bioquímicos de lesão (ALT e 

AST). A produção de albumina não foi prejudicada, mas houve um aumento nos 

níveis séricos das proteínas totais de causa ainda não esclarecida. Não houve 

alteração dos níveis séricos de fosfatase alcalina, indicando a ausência de atresia 
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de vias biliares ou coledocolitíase. Portanto, nossos resultados sugerem a ausência 

de efeitos tóxicos do LASSBio-788 sobre o fígado.  

Apesar dos efeitos hepatotóxicos da sinvastatina serem muito descritos e 

utilizarmos uma dose elevada desse fármaco, neste estudo também não foram 

detectados estes efeitos, quando ela foi administrada sem a dieta 

hipercolesterolêmica. Outros trabalhos em ratos utilizando a mesma dose de 

sinvastatina (10mg/kg/dia), tanto por 10 dias como por quatro semanas, também 

não encontraram aumento nos níveis séricos das transaminases (Dalcico et al., 

2013; Abbas e Sakr, 2013).  

Por outro lado, como esperado, a dieta hipercolesterolêmica causou 

esteatose, hipertrofia e inflamação no parênquima hepático. Acúmulo de lipídeos 

nos hepatócitos gera aumento do estresse oxidativo, o que atrai as células 

inflamatórias e estimula a produção de citocinas, como o fator de necrose tumoral α 

(TNF-α) e as interleucinas 1 e 6 (IL-1, IL-6), para o recrutamento de mais células 

inflamatórias para o sítio da inflamação. Essas interleucinas apresentam várias 

funções sistêmicas no quadro inflamatório: (1) estimular a produção hepática de 

proteínas de fase aguda, como fibrinogênio e proteína C reativa, o que explicaria o 

aumento dos níveis séricos das proteínas totais mesmo sem alteração nos níveis 

de albumina (Baumann and Jack Gauldie; Takahashi, 2002); (2) modular a 

hematopoiese, estimulando a produção da unidade formadora de colônia de 

granulócitos-monócitos e de megacariócitos, em detrimento da linhagem eritroide 

(Ogawa, 1993; 1994).  

O tratamento com LASSBio-788, mais do que a sinvastatina, reduziu a 

inflamação no tecido hepático. Além disso, promoveu redução da esteatose em 

algumas regiões, principalmente as próximas aos vasos.  Importante considerar, 

que essa avaliação foi realizada em apenas 15 dias de tratamento e que durante 

esse período, a dieta hipercolesterolêmica foi mantida. O efeito do novo composto, 

mais evidente que o da sinvastatina, deve-se às suas propriedades 

hipolipemiantes, anti-inflamatórias e antioxidantes (Motta et al., 2013). Por 

conseguinte, no leucograma também se observou uma alteração qualitativa dos 

leucócitos após o tratamento com LASSBio-788, que recuperou parcialmente o 

aumento de neutrófilos e monócitos, em detrimento dos linfócitos, promovida pela 
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dieta hipercolesterolêmica. Interessante notar que, embora a sinvastatina também 

tenha ações anti-inflamatórias, ela não recuperou os efeitos da hipercolesterolemia 

sobre a série leucocitária, indicando mais uma vantagem do novo composto. 

O mecanismo pelo qual o LASSBio-788 exerce seus efeitos hipolipemiantes 

ainda não foi esclarecido. Mais estudos devem ser conduzidos para elucidar seu 

mecanismo de ação, visto que, seus efeitos foram aparentemente melhores que o 

da sinvastatina e poderiam ser empregados no tratamento da doença hepática 

gordurosa não alcoólica.   

Após analisarmos o principal órgão relacionado ao metabolismo dos 

fármacos, procedeu-se a avaliação do tecido renal, principal órgão relacionado à 

excreção dos fármacos. Nesse estudo, também não foram encontrados efeitos 

tóxicos do LASSBio-788. Ambos hipolipemiantes não alteraram o peso relativo e a 

função renal, estimada pelos níveis séricos de ureia e creatinina. 

Microscopicamente, a área do corpúsculo renal também não foi prejudicada. 

Embora o ácido úrico não seja marcador de função renal, sua excreção é 

dependente do mecanismo de secreção tubular. Assim o comprometimento da 

função renal, poderia aumentar os níveis de ácido úrico. Além disso, fármacos anti-

inflamatórios podem interferir nos níveis de ácido úrico por competir pelo 

mecanismo de secreção tubular, bem como pelo mecanismo de reabsorção tubular 

(Ohtsu et al., 2010). Derivados acilidrazônicos são inibidores fracos da xantina 

oxidase, enzima que atua na síntese do ácido úrico (Leigh et al., 2011). Como a 

administração do LASSBio-788 foi feita em dose relativamente alta, a ausência de 

efeitos sobre a uricemia pode sugerir que o LASSBio-788 utilize outro mecanismo 

de excreção, não interferindo na cinética do ácido úrico. 

A dislipidemia causou atrofia renal e hipertrofia do corpúsculo renal. Esses 

dados sugerem um efeito compensatório no tamanho dos glomérulos, não sendo 

observada alteração nos parâmetros bioquímicos da função renal. No trabalho de 

Trovato e colaboradores (2009) a hipercolesterolemia também não alterou os níveis 

de creatinina sérica, apesar de ter alterado a morfologia renal. Os efeitos 

nefrotóxicos causados pela dieta hipercolesterolêmica se devem ao acúmulo de 

lipídeos nas células renais, que aumentam a lipoperoxidação (Kamesh e Sumathi, 

2014). Esse aumento do estresse oxidativo está relacionado a ativação de vias 
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apoptóticas especificamente nos túbulos do córtex renal (Ying et al., 2005), isso 

justifica a atrofia renal, mas com hipertrofia glomerular compensatória (Yan et al., 

2013).  

A sinvastatina preveniu a hipertrofia glomerular provavelmente por seus 

efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios (Yao et al., 2005; Vázquez-Pérez et al., 

2001; Al-Otaibi et al., 2012). Nesse sentido, as estatinas podem ser empregadas na 

prevenção da nefrotoxicidade induzida por fármacos, como a cisplatina e 

contrastes radiológicos (Iseri et al., 2007; Al-Otaibi et al., 2012). Apesar do 

LASSBio-788 apresentar um perfil similar ao das estatinas, esse efeito não foi 

observado sobre os glomérulos. 

A integridade da musculatura esquelética foi avaliada através dos níveis 

séricos de CPK e da análise morfométrica do músculo sóleo, quantificando a área 

de cortes transversais das fibras. Os níveis de CPK não foram diferentes entre os 

grupos. Foi iniciada a análise morfométrica do músculo sóleo nos grupos controles 

alimentados com a dieta padrão. Os dados apresentados não mostraram nenhuma 

alteração no grupo tratado com LASSBio-788. Por outro lado, a sinvastatina alterou 

a morfologia das fibras, deixando-as maiores, mais arredondadas e com aspecto 

edemaciado, indicando miotoxicidade, mesmo sem elevar os níveis de CPK 

(Skottheim et al., 2008; Nichols et al., 2007). A miopatia é o principal efeito 

indesejável das estatinas. Mais de 20% dos pacientes em tratamento apresentam 

alguma queixa muscular relacionada ao fármaco (Buettner et al., 2008). Assim, o 

LASSBio-788 parece apresentar mais uma vantagem sobre a sinvastatina.  

O mecanismo exato de miotoxicidade das estatinas não está completamente 

elucidado, mas parece ser multifatorial. As estatinas inibem a ativação do complexo 

mTOR via Akt, reduzindo a síntese proteica (Bonifácio et al., 2015), além de causar 

disfunção mitocondrial (Kaufmann et al., 2006; Kwak et al., 2012). Além disso, a 

inibição da HMG-CoA redutase, causa redução dos níveis celulares de alguns 

intermediários da síntese do colesterol, como farnesil-pirofosfato, geranil-pirofosfato 

e geranilgeranil-pirofosfato que são importantes no mecanismo de prenilação de 

proteínas, como as GTPases (Gray et al., 2000; Sakamoto et al., 2011). Dessa 

forma, as estatinas induzem apoptose dos miotubos (Bonifácio et al., 2015). 
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Com relação à avaliação da integridade óssea, não houve alteração nos 

níveis de cálcio entre os grupos. Curiosamente, o LASSBio-788 aumentou os níveis 

séricos de fosfato e a única alteração observada no perfil hematológico foi uma 

redução discreta nos valores de hematócrito. O fosfato é o principal ânion 

intracelular, seu aumento associado a redução do hematócrito pode sugerir 

hemólise. O grupamento hidrazona tem sido usado na síntese de compostos 

antimaláricos, apresentando efeitos hemolíticos discretos mesmo na ausência do 

parasita (Walcourt et al., 2013; Metwally et al., 2006), embora nem todos derivados 

N-acilidrazônicos tenham efeito hemolítico (dos Santos Filho et al., 2016). A 

avaliação dos níveis séricos do íon potássio, da bilirrubina e da enzima lactato 

desidrogenase 1 e 2 poderia ajudar a esclarecer esse achado. 

Os hemogramas sugerem que determinada intervenção não promove 

alterações na medula óssea no que diz respeito ao processo de hematopoiese e 

nem alterações celulares decorrentes de danos periféricos. A dieta 

hipercolesterolêmica induziu um quadro anêmico, que não foi prevenido pelos 

tratamentos farmacológicos. Esses dados mimetizam a prevalência de anemia 

observada em indivíduos obesos devido à má alimentação (Pinhas-Hamiel et al., 

2003). Nesse contexto, vários fatores poderiam contribuir para a anemia 

observada.  

Como comentado anteriormente, a produção de IL-1 e IL-6 inibe a 

eritropoiese. Entretanto, o tratamento com LASSBio-788 e sinvastatina inibem a 

produção exacerbada dessas citocinas e mesmo assim o quadro anêmico se 

manteve. A eritropoetina, uma glicoproteína majoritariamente renal, é o principal 

regulador da eritropoiese (Jacobson et al., 1957). A síntese de eritropoetina é 

reduzida na anemia por doença renal, bem como nas anemias por inflamação 

crônica (Magwood et al., 2013; La Ferla et al., 2002). Como os fármacos utilizados 

não conseguiram prevenir a atrofia renal induzida pela dieta, é provável que a 

síntese de eritropoetina esteja comprometida, o que contribuiria para a anemia 

observada. Alguns trabalhos demonstraram que as estatinas aumentam a 

responsividade à administração de eritropoetina em pacientes de hemodiálise, 

provavelmente por seu efeito anti-inflamatório (Koc et al., 2011; Hasegawa et al., 

2017), mas isso não foi observado nesse estudo.  
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Outro fator importante, é a redução na capacidade absortiva de ferro nos 

enterócitos causada pela dieta hipercolesterolêmica (Sonnweber et al., 2012). 

Assim reforça-se a importância de hábitos alimentares saudáveis aliados a terapia 

farmacológica nos pacientes dislipidêmicos. Além dos fatores citados, deve-se 

considerar a presença de tiouracil, inibidor da função tiroidiana, na composição da 

dieta hipercolesterolêmica. Sabe-se que o hipotireoidismo reduz o estímulo à 

eritropoiese (Erdogan et al., 2012). Esse conjunto de fatores parece ser relevante 

para a origem da anemia nesses animais.  

O mecanismo de ação do LASSBio-788, um derivado tienilacilidrazônico 

inibidor de fosfodiesterase 2, 3 e 5 (Brito et al., 2010; Mota, 2015), ainda não foi 

completamente elucidado. Utilizamos uma estatina como comparação nesse 

trabalho devido à similaridade dos efeitos terapêuticos. Apesar de não ser o 

objetivo do trabalho, a elucidação do mecanismo de ação do novo composto 

auxiliaria o estudo do seu perfil toxicológico.  

O LASSBio-788 tem propriedades vasodilatadora, anti-inflamatória, 

antioxidante, antiagregante plaquetário, atuando pela ativação da via 

eNOS/NO/GC/GMPc/PKG o que resulta na inibição da via TXA2/PKC-α/NFκB/iNOS 

(Silva et al., 2005; Brito et al., 2010; da Motta et al., 2013; Motta, 2015). Além disso, 

o novo composto é capaz de reduzir os níveis de triglicerídeos e de colesterol LDL, 

bem como aumentar os níveis do colesterol HDL, reduzindo a esteatose hepática.  

Sabe-se que o aumento da atividade de PKG estimulada pelos nucleotídeos 

cíclicos pode estimular a ativação do receptor ativado por proliferadores de 

peroxissoma (peroxisome proliferator-activated receptor, PPAR) (Wang et al., 2013; 

Kuo et al., 2015; Ashmore et al., 2015). Os PPARs são uma família de receptores 

nucleares que atuam na transcrição de genes relacionados ao metabolismo 

lipídico, glicídico e a resposta inflamatória, tendo potencial terapêutico nas doenças 

cardiovasculares (Marx et al., 2004; Ziouzenkova and Plutzky, 2004). Quando 

ativados, formam heterodímeros com o receptor retinoide X (RXR), atuando em 

regiões promotoras conhecidas como elementos de resposta ao PPAR (PPREs) 

estimulando ou reprimindo genes alvos (Lee et al., 2003; Blanquart et al., 2004). 

Têm sido descritos efeitos hipolipemiantes, adipogênicos e cardioprotetores de 

inibidores de PDEs como o cilostazol, sildenafil e tadalafil. Esses efeitos estão 



89 
 

relacionados à ativação de PPAR-γ via GMPc/PKG (Zhang et al., 2010; Kim et al., 

2014; Sanada et al., 2016; Li et al., 2017; Marampon et al., 2018).  

Além de atuar nos lipídeos, os agonistas de PPAR têm efeitos 

antiaterogênicos, por estimular a via do óxido nítrico desencadeando vasodilatação, 

têm ações anti-inflamatórias, envolvendo a via do NFκB, e antioxidantes (Marx et 

al., 1999; Touyz e Schiffrin, 2006). Todos esses efeitos são compatíveis com os 

desencadeados pelo LASSBio-788.  

Além dos efeitos terapêuticos, os agonistas de PPAR parecem ter efeitos 

indesejáveis similares aos do LASSBio-788. O PD168, agonista PPARγ/α, reduziu 

o percentual de hemoglobina e hematócrito em ratos saudáveis em 14 dias de 

tratamento por causar edema, provavelmente devido ao seu efeito vasodilatador 

(Blasi et al., 2009). Outros estudos mostraram que a ativação de PPAR-γ pode 

causar perda de massa óssea, por estimular a adipogênese em detrimento da 

osteogênese, o que seria prevenido pela ativação de PPAR-α (Harsløf et al., 2011; 

Patel et al., 2014).  

No caso dos inibidores de PDEs, foi visto que o cilostazol pode estimular a 

diferenciação de fibroblastos em adipócitos via PPAR-γ (Park et al, 2008). Esse 

efeito adipogênico justificaria o aumento nos níveis de fosfato causado pelo 

LASSBio-788. Entretanto, apesar de aumentar os níveis séricos de cálcio e parecer 

reduzir a atividade da fosfatase alcalina, não houve significância estatística com o 

tamanho amostral atual. O que seria compreensível, considerando o trabalho de 

Ament e colaboradores (2016) que também não encontraram alteração nessa 

enzima com a adminstração de um PPAR pan-agonista na mesma dose. Com 

relação aos níveis das proteínas totais, os agonistas de PPAR- α/γ estimulam a 

produção de albumina, principal proteína circulante, apresentando na mesma dose 

utilizada neste estudo (Liu et al., 2016; Ament et al., 2016). 

Outro dado interessante é o número de eosinófilos no grupo tratado pelo 

LASSBio-788. Conquanto, a contagem dessas células seja normalmente baixa e, 

às vezes, até mesmo nula, não foi detectado eosinófilos em nenhum dos animais 

tratados com o novo composto. Considerando que coagonistas de PPAR-α/γ 

inibem a quimiotaxia de eosinófilos e regulam a produção de IgE (Woerly et al., 

2003), esse achado endossa as suspeitas de que o LASSBio-788 atue via PPAR, 
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além de sugerir uma possível ação terapêutica para a asma e para reações 

alérgicas. 

Os agonistas de PPARs são muito usados na clínica médica. Os derivados 

do ácido fíbrico, como fenofibrato e ciprofifrato, ativam o PPAR-α, sendo muito 

prescritos no tratamento da dislipidemia (Lee et al., 2011; Tenenbaum e Fisman, 

2012). As tiazolinedionas, como a pioglitazona, são agonistas PPAR-γ, sendo 

utilizadas no tratamento do diabetes melito tipo 2 (Bi et al., 2014). Muitos estudos 

pesquisam a ação de co-agonistas PPAR-α/γ (Zhang et al., 2015), dentre eles o 

saroglitazar que é utilizado na Ásia (Pai et al., 2014; Joshi, 2015), além dos 

inibidores de PDEs que promovem ativação de PPAR- γ (Sanada et al., 2016; Li et 

al., 2017; Marampon et al., 2018). Assim, o LASSBio-788 parece ter efeitos 

terapêuticos promissores. 

Em resumo, nossos estudos pré-clínicos sugerem que o LASSBio-788 não 

tem efeitos tóxicos significativos, mostrando vantagens sobre a sinvastatina em 

relação a alguns parâmetros avaliados, sendo assim um potencial candidato a 

fármaco antiaterogênico.  
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8.  CONCLUSÃO 

 

O LASSBio-788 não mostrou efeitos tóxicos significativos sobre os tecidos 

estudados, mostrando vantagens sobre a sinvastatina em relação ao aparelho 

reprodutor masculino e à musculatura esquelética, sendo assim um potencial 

candidato a fármaco antiaterogênico. 
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