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RESUMO 
 

 

 

A presença de grandes quantidades de macrófagos espumosos no fígado bovinos 
de corte influencia negativamente o ganho de peso. A etiopatogenia da 
aterosclerose está bem caracterizada e nessa enfermidade também se verifica a 
ocorrência dessas células de citoplasma espumoso, porém não existe consenso 
na literatura científica sobre a causa do aparecimento de macrófagos espumosos 
em fígado de bovinos saudáveis. Este trabalho tem como objetivo avaliar a 
expressão de receptores de membrana de macrófagos espumosos das placas de 
aterosclerose em humanos e do fígado de bovinos clinicamente saudáveis 
mantidos em pastagem de Brachiaria sp., buscando elucidar a patogenia do 
processo inflamatório do fígado de bovinos. Foram utilizados 10 fragmentos de 
coronária de humanos nos quais pela coloração de triagem de hematoxilina e 
eosina (HE) foram identificadas placas de aterosclerose e 20 fragmentos de 
fígado de bovinos aparentemente saudáveis que foram mantidos em pastagem de 
Brachiaria sp. por um período mínimo de seis meses e à coloração de HE 
apresentaram aglomerados de macrófagos espumosos. Empregou-se a coloração 
de Mallory para fibras colágenas, calleja com permanganato fibras elásticas e 
retículo-reticulina para evidenciar as fibras reticulares. A técnica de 
imunoistoquímica utilizou anticorpos primários dirigidos contra o receptor CD14, 
CD36, CD54 (ICAM – 1), CD68 e vimentina. Verificou-se nas placas de 
aterosclerose as lesões clássicas de acordo com o apresentado pela literatura, 
destacando-se a presença de macrófagos espumosos, os quais apresentaram 
expressão de CD36, CD68 e vimentina. Porém, nas células espumosas do fígado 
de bovinos não se verificou a expressão de CD36 e CD68, para os clones 
utilizados. Esses foram positivos para a vimentina, proteína presente no 
citoplasma celular que pode também ser secretada extracelularmente, sendo 
nesse caso indicador de ativação macrofágica. Não foi demonstrada a expressão 
de CD54 em placas de aterosclerose nem em fígado de bovinos. Ambos 
processos não resultaram em reação positiva para CD14 nos macrófagos. 
Conclui-se ser a vimentina um bom marcador para identificação de macrófagos 
espumosos no fígado de bovinos e serem necessários outros estudos com outros 
clones, principalmente com CD36 para se verificar a plausibilidade da teoria da 
formação dessas células no fígado de bovinos pela fagocitose por receptores 
scavenger macrofágicos de produtos lipídicos oxidados. 

 
 
 

Palavras-chave: receptores scavenger, imunoistoquímica, macrófagos.  
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                                       ABSTRACT 
 
 
 

The presence of great amounts of foamy macrophages in the liver of meat 
aptitude cattle has a negative influence over weight gain. The etiopathogenesis of 
atherosclerosis is well characterized, and also in that disease the occurrence of 
those foamy cells is verified. However there isn’t a consensus in scientific literature 
concerning the causes of foamy macrophages appearing in the liver of healthy 
cattle. This work has the scope of evaluating the expression of membrane 
receivers on foamy macrophages from atherosclerosis plaques in human beings 
and from the liver of clinically healthy cattle, which were kept grazing Brachiaria 
sp., intending to elucidate the pathogenesis of such inflammatory process on cattle 
liver. Ten fragments of human coronary artery presenting foamy macrophages in 
hematoxilin-eosin (HE) staining were used. It was also used 20 fragments from the 
liver of clinically healthy cattle that were maintained grazing Brachiaria sp. for at 
least six months, and whose HE staining presented agglomerates of foamy 
macrophages. Mallory staining was used for collagen fibers, calleja with 
permanganate for elastic fibers and reticulin to mark reticular fibers. The 
immunohistochemistry technique was done with primary antibodies against the 
receivers CD14, CD36, CD54 (ICAM - 1), CD68 and vimentin. In the 
atherosclerosis plaques classic lesions were verified, agreeing to the literature, 
and also the remarkable presence of foamy macrophages, which were marked by 
CD36, CD68 and vimentin. However, in the foamy cells from cattle liver it was not 
verified the expression of CD36 and CD68 for the used clones. Those were 
positive for vimentin, a protein present in the cellular cytoplasm and that can also 
be secreted to the extra cellular space, indicating macrophage activation. The 
expression of CD54 was demonstrated neither in atherosclerosis plaques, nor in 
bovine foamy cells. In both processes there was no positive reaction for CD14 in 
the foamy macrophages. It was concluded that vimentin is a good marker for 
identifying foamy macrophages and that further studies with other clones are 
necessary, mainly with CD36 to verify the feasibility of the theory concerning the 
origin of those cells on cattle liver due to the phagocytosis of oxidized lipid 
products by macrophage scavenger receivers.  

 
 
 

Key words: Scavenger receivers; immunohistochemistry, macrophages 
 



1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Ao considerar-se a taxa de abate em 2004, na Argentina de 29%, 

Austrália 34%, Estados Unidos 36%, China 36%, Nova Zelândia 44%, México 

51% ou da Ucrânia 59%, evidencia-se o potencial de desenvolvimento da 

pecuária de corte no Brasil que apresenta uma taxa avaliada em 27% 

(ANUALPEC, 2005) e também da necessidade urgente de aumento da eficiência 

deste setor, para que o Brasil possa competir no mercado globalizado.  

Os setores da produção animal e da indústria da carne são 

extremamente importantes para a economia brasileira (LUCHIARI FILHO, 2000), 

a pecuária contribui com mais de 150 bilhões de reais para o PIB brasileiro, o que 

representa 8,68% do PIB brasileiro de 2004, calculado em R$ 1.775.700.000.000 

(CEPAE/USP, 2005). Porém, a baixa produtividade do rebanho brasileiro torna a 

maioria dos criatórios inviáveis e despreparados para competir com rebanhos e 

segmentos mais eficientes e organizados (CARNEIRO, 2001). Portanto, 

pesquisas que procurem identificar os mecanismos envolvidos na baixa eficiência 

produtiva dos rebanhos são de extrema importância para o país. 

FIORAVANTI (1999) trabalhando com bovinos aparentemente normais 

encontrou correlação negativa entre peso vivo das fêmeas e dos machos e o 

número de macrófagos espumosos presentes no fígado. A correlação negativa 

também foi significativa entre a intensidade da doença e o peso vivo das fêmeas, 

conseqüentemente apesar de as lesões histopatológicas não provocarem sinais 

clínicos e não determinarem alterações macroscopicamente observáveis, o 

funcionamento do órgão foi afetado, refletindo-se negativamente no ganho de 

peso. 

Atualmente se aceita, de modo geral, que as doenças subclínicas, ou 

as ineficiências de produção, que muitas vezes não determinam sinais clínicos 

reconhecíveis, são importantes contribuintes para a redução da produção 

(FIORAVANTI, 1999). Essas ineficiências que resultam em fatores que afetam a 

saúde animal, poderão ser eliminadas no futuro próximo, caso sejam aplicados os 

conhecimentos atuais, os sistemas de condução da saúde animal sejam 

melhorados e, finalmente, que novas tecnologias sejam desenvolvidas, por meio 
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da pesquisa de base e aplicada, nas áreas onde medidas apropriadas não estão 

ainda disponíveis (RADOSTITS & BLOOD, 1986). 

 

 

1.1 Macrófagos espumosos 

 

Macrófagos espumosos são células de citoplasma abundante, com 

inúmeros vacúolos pequenos opticamente vazios, que dão ao citoplasma 

aparência de espuma (COTRAN et al., 1999), como mostra a Figura 1. Essas 

células foram observadas em vários processos: tumores de mama (DAMIANI et 

al., 1998); xantomas ou xantogranulomas da pele (KODAMA et al., 1988, JONES 

et al. 1996); glomeruloesclerose (MAGIL & COHEN, 1989), pulmão (SHIBUYA et 

al., 1997), placas de arteriosclerose (SCHWARTZ et al., 1993, JONES et al. 1996, 

COTRAN et al., 1999) e em fígado, baço e linfonodos de bovinos e ovinos 

mantidos em pastos de braquiária (SILVA, 1989; LEMOS et al., 1996; 

DRIEMEIER et al. 1998; DRIEMEIER et al. 1999; FIORAVANTI, 1999, RIET-

CORREA et al., 2002; FIORAVANTI, 2003). Para COTRAN et al., (1999), os 

macrófagos espumosos podem ser encontrados em qualquer local de lesão 

inflamatória crônica, como resultado da fagocitose das membranas das células 

destruídas. A Figura 1 apresenta macrófagos espumosos no fígado de bovinos. 

As células dos mamíferos e por conseqüência os macrófagos são 

normalmente protegidos dos efeitos tóxicos do excesso de colesterol por múltiplos 

e complexos mecanismos, incluindo diminuição da sensibilidade de receptores de 

LDL em resposta ao aumento dos níveis intracelulares de colesterol 

(JANCIAUSKIENE et al., 2001, VAINIO & IKONEN, 2003). Porém, durante o 

processo de aterosclerose estes mecanismos homeostáticos falham nos 

macrófagos e as respostas adaptativas não são suficientes para processar os 

lipídeos carregados (VAINIO & IKONEN, 2003). 

A acumulação de colesterol para a formação de macrófagos 

“carregados” de colesterol, chamados macrófagos espumosos, envolve a síntese 

de novo colesterol, a entrada acelerada e o efluxo reduzido de colesterol da 

célula. Experimentos in vitro têm demonstrado que LDL oxidado induz mais 
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eficientemente a formação de macrófagos espumosos que o LDL normal (SONG 

et al., 2001). 

Os macrófagos espumosos também são encontrados sob a forma de 

célula gigante de Touton, que é semelhante à de Langhans, com os núcleos 

arranjados em círculo na periferia, porém o citoplasma é espumoso 

(FIORAVANTI, 1999), a Figura 1b mostra célula gigante multinucleada com 

citoplasma espumoso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 Macrófagos espumosos e fígado de ruminantes 

 

SILVA (1989) encontrou presença discreta de células com citoplasma 

espumoso em fígado de bovinos com cinco a oito meses de idade, constatando 

que nos animais mais velhos essas alterações eram mais proeminentes. O autor 

imputou o aparecimento dessas células a alguma substância trazida pelo sangue 

até o fígado, sugerindo a possibilidade de haver relação com a esporidesmina. 

Foi notado o aparecimento de macrófagos espumosos no fígado de 

bovinos, coincidindo com a introdução de Brachiaria sp como pastagem principal 

no Brasil. Observou-se que macrófagos de citoplasma espumoso não estavam 

FIGURA 1 – Fotomicrografias de macrófagos espumosos em fígado de bovinos 
PAS, 400X (a) e célula gigante multinucleada com citoplasma 
abundante de aspecto espumoso HE, 400X (b) (FIORAVANTI, 
1999) 

a b 
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presentes em bovinos que não ingeriram Brachiaria sp, o que indicou a relação 

entre a sua presença e a ingestão da planta (DRIEMEIER et al., 1999). 

Encontrou-se macrófagos espumosos no fígado de ovinos que 

pastaram exclusivamente Brachiaria durante 150 dias, além de leve a moderada 

colangite com presença de cristais nas vias biliares. Conjeturou-se a relação entre 

macrófagos espumosos e graus variados de obstrução biliar. As lesões dos 

ductos poderiam ser resultantes da eliminação de substâncias tóxicas pela 

alimentação com braquiária (DRIEMEIER et al., 1998), como as saponinas, 

diosgenina e yamogenina, presentes nessa forrageira (MEAGHER et al., 1996). 

A presença dos macrófagos espumosos foi atribuída à obstrução de 

ductos biliares decorrente da contínua ingestão de Brachiaria sp (DRIEMEIER et 

al., 1999). FIORAVANTI (1999) não relacionou a presença dos macrófagos 

espumosos à obstrução biliar, pois em seu estudo não foram observados sinais 

histopatológicos e bioquímicos de colestase, apesar de prevalência 67,57% de 

macrófagos espumosos no fígado dos bovinos estudados. 

Exames clínicos, laboratoriais e anatomopatológicos utilizados para 

estudar a incidência da intoxicação subclínica por esporidesmina em bovinos, 

concluíram que esta foi caracterizada por colangiohepatite, freqüentemente, 

associada aos macrófagos espumosos no fígado desses animais, sob a forma de 

uma reação granulomatosa zonal, predominantemente na zona três do ácino 

hepático, o que poderia indicar o envolvimento das células endoteliais no 

desencadeamento do processo (FIORAVANTI, 1999).  

A esporidesmina é rapidamente auto-oxidada, gerando radicais 

superóxidos (MUNDAY, 1982). Esses radicais poderiam ocasionar, no fígado a 

peroxidação de lipídios, que, por sua vez, desencadearia o surgimento de 

macrófagos espumosos (FIORAVANTI, 1999). 

Acúmulo multifocal de macrófagos espumosos foi observado no fígado 

em um grupo de bovinos provenientes do Estado de Goiás que apresentaram 

perda de peso progressiva e morte. O quadro foi associado com a alimentação 

desses animais com B. decumbens por tempo prolongado (RIET-CORREA et al., 

2002). 

Não se atribuiu associação entre a presença de macrófagos espumosos 

no fígado de bovinos e a ocorrência de degeneração hepática, uma vez que 
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apesar de 67,57% dos bovinos estudados apresentarem essas células, somente 

10% apresentou degeneração hepática macrovacuolar (FIORAVANTI, 1999). 

Um estudo experimental de bovinos intoxicados por Senecio 

brasiliensis, que causa fibrose hepática e megalocitose, revelou lesões no fígado 

destes bovinos, os quais eram alimentados com feno de B. brizantha. As lesões 

foram caracterizadas por agrupamentos de macrófagos espumosos, alguns deles 

contendo cristais birrefringentes. Os macrófagos espumosos estavam presentes 

desde o 30º dia de alimentação. O aparecimento dessas lesões pode ser devido à 

presença de ambas plantas tóxicas (TORRES & COELHO, 2003). 

Na caracterização das lesões em fígado de bovinos foi verificado que 

as células espumosas podem ser encontradas isoladas ou em grandes 

aglomerados, sendo ao contrário da inflamação aguda constituída por células 

mononucleares, no caso, predominantemente macrófagos, não se encontrou 

glicogênio no citoplasma das células, as fibras reticulares mostraram-se mais 

espessas em torno dos aglomerados de macrófagos espumosos, sendo que os 

aglomerados não apresentaram fibras elásticas (FIORAVANTI, 1999). 

 
 

1.3 A ateroscleorese 
 

Em indivíduos saudáveis o sangue flui livremente do coração para 

todas as partes do corpo através de milhões de artérias. Porém, doenças algumas 

vezes lesionam as artérias, diminuindo ou mesmo parando o fluxo sangüíneo. 

Quando isto ocorre, o resultado é extremamente perigoso, podendo ocasionar 

acidente vascular cerebral ou infarto cardíaco. A causa mais importante de lesões 

nas artérias é a aterosclerose, termo derivado de athero que significa gordura e 

sclerosis que significa endurecido (PORRO, 2004). 

A aterosclerose é um tipo de arteriosclerose caracterizada pelo 

espessamento da íntima do vaso e deposição de lipídios (COTRAN, 1999; 

SCOTT, 2004); a íntima vascular que em artérias normais consiste em uma única 

camada de células endoteliais com uma quantidade mínima de tecido conjuntivo 

subendotelial. É separada da camada média por uma densa membrana elástica 

chamada membrana elástica interna, sendo o outro limite da camada média a 

membrana elástica externa. A camada adventícia consiste de tecido conjuntivo 
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com fibras nervosas e vasa vasorum (BANKS, 1993; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

1997). 

Em termos de mortalidade supera todas as outras enfermidades que 

ocorrem no ocidente. As células espumosas podem se romper e liberar seu 

conteúdo na área da lesão, assim cristais de colesterol podem ser formados 

(COTRAN, 1999; SCOTT, 2004). 

A aterosclerose é a vasculopatia mais freqüente e importante em seres 

humanos, contudo é praticamente inexistente em animais, exceto a extensa 

aterosclerose observada em cães com hipotireoidismo e ocasionais lesões 

ateroscleróticas observadas em suínos e em primatas antropóides (JONES et al., 

1996). GINZINGER et al. (1997) promoveram a indução da aterosclerose em gato 

utilizando uma dieta com 30% de gordura e 3% de colesterol e SANTOS (1986) 

menciona a ocorrência da enfermidade em papagaios, com certa regularidade 

quando atingem a terceira ou quarta década de vida e aterosclerose espontânea 

em certas raças de pombos, além da aterosclerose aórtica em suínos. 

 

1.3.1 Fatores de risco 

 

Para COTRAN et al. (1999) vários fatores de risco para a aterosclerose 

já foram identificados, tais como a hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo e 

diabetes. Contudo, é importante destacar que a hipercolesterolemia e outras 

anormalidades no metabolismo de lipídios contribuem como o maior fator de risco 

para a aterosclerose. As seguintes evidências confirmam a afirmação anterior: 

1- placas de aterosclerose são ricas em colesterol e ésteres de colesterol, que 

são derivados, principalmente, de lipoproteínas do sangue; lesões de 

aterosclerose podem ser induzidas em animais experimentais, incluindo primatas, 

por dietas que elevam os níveis plasmáticos de colesterol; distúrbios genéticos 

que cursam com hipercolesterolemia acentuada, como ausência congênita de 

receptor para LDL, induzem aterosclerose prematura, freqüentemente fatal em 

crianças, apesar de ausentes outros fatores de risco; 

2- com poucas exceções, populações com altos níveis de colesterol sangüíneo 

têm maiores taxas de mortalidade relacionadas a esta enfermidade; 
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3- estudos em pacientes com altos níveis de colesterol utilizando drogas que 

diminuem esses níveis reduzem a mortalidade por este tipo de doença. 

Os fatores de risco para a aterosclerose podem ser divididos em não 

modificáveis, modificáveis por alterações no estilo de vida, modificáveis por 

drogas e fatores de risco não tradicionais. Como fatores de risco não modificáveis 

pode-se citar idade, etnia e sexo masculino. Como modificáveis por alterações no 

estilo de vida enumeram-se a dieta rica em gordura saturada e colesterol e pobre 

em frutas, vegetais e grão, além da obesidade, hábito de fumar e ausência de 

exercícios. Os fatores de risco modificáveis pelo uso de drogas são a dislipidemia 

e a hipertensão. Já como fatores de risco não tradicionais podem ser citadas 

infecções e doenças como o lupus eritematoso. Estes fatores de risco estão 

unidos por uma convergência de mecanismos, envolvendo oxidação e inflamação 

da parede arterial que, com o tempo, promove a lesão gordurosa e fibrosa 

característica. Trauma físico e inflamação podem produzir ruptura da lesão, que 

podem guiar para eventos clínicos como ataques do coração e infarto (SCOTT, 

2004).  

 

 

1.3.2 Patogenia 

 

As células endoteliais desempenham uma série de importantes funções 

tais como a modulação do tônus vascular, a regulação do crescimento celular e 

da deposição de substâncias na matriz extracelular, o controle de respostas 

inflamatórias e hemostáticas (FRANÇA & FRANÇA, 2001).  

Recentemente foi demonstrado que a disfunção endotelial é o evento 

inicial e fundamental no processo de desenvolvimento da aterosclerose, pois o 

endotélio modula as propriedades mecânicas e geométricas das grandes artérias 

(MOMBOULI & VANHOUTTE, 1999). A secreção de óxido nítrico, também 

conhecido como fator de relaxamento derivado do endotélio, pelas células 

endoteliais justifica esta capacidade modulatória do endotélio (ANNUK, 2002). 

Como se sabe, o óxido nítrico (NO) funciona como mediador em um 

surpreendente conjunto de sistemas biológicos. Ele atua relaxando a musculatura 

lisa vascular, por ser idêntico ao fator de relaxamento derivado do endotélio, 
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impedindo a agregação plaquetária, regulando a proliferação das células 

musculares lisas, além de funcionar como neurotransmissor no cérebro e mediar 

ações tumoricidas e bactericidas dos macrófagos. Um grande número de fatores 

de risco para a aterosclerose, tais como a hipercolesterolemia, a hipertensão 

arterial, o fumo e a diabetes têm sido associados com uma baixa do óxido nítrico 

(FRANÇA & FRANÇA, 2001). 

Além do NO as células endoteliais secretam várias outras substâncias 

para manterem o equilíbrio dinâmico vascular. Algumas com capacidade de 

relaxamento, como prostaglandinas G2 (PG2), adrenomedulina (AM), peptídeo 

natriurético tipo-C (PNC), fator hiperpolarizador derivado do endotélio (EDHF). E 

outros com capacidade de contração, como endotelinas (ET), tromboxano A2 

(TXA2), prostaglandina H2 (PGH2), angiotensina II (AII) e radical ânio superóxido 

(O2
.-). Durante o processo de lesão endotelial o equilíbrio entre substâncias que 

contraem e relaxam os vasos é prejudicado, como exemplificado pela baixa 

produção de NO, e passa a haver o predomínio de processos contráteis e 

proliferativos, como ocorre na aterosclerose (ANNUK, 2002).  

As células endoteliais lesadas liberam substâncias como histamina, 

fator de necrose tumoral alfa (TNF- ) e interleucina 1 (IL-1), que induzem a 

expressão de genes que levam a expressão de moléculas de adesão, como as 

selectinas, VCAM-1, ICAM-1 e a receptores scavengers. As selectinas se ligam 

em sítios de carboidratos, chamados L-selectinas, na superfície dos leucócitos. 

Esta adesão não é permanente, pois a expressão de L-selectinas nos leucócitos é 

transitória (TIZARD, 1986). 

Para completar a aderência dos leucócitos ao tecido é importante a 

atuação de outras moléculas de membrana, como ICAM-1 e VCAM-1, as quais se 

ligam a glicoproteínas leucocitárias denominadas integrinas, que permitem uma 

adesão mais firme dos leucócitos, permitindo a ocorrência do evento posterior, 

que é a migração através do endotélio (HILL & WHITTEN, 1997). Após a 

emigração para a íntima do vaso os macrófagos começam a acumular LDL. 

Apesar de os macrófagos expressarem receptores para LDL, a taxa que eles 

ingerem de LDL nativo é muito baixa para gerar células espumosas. Eles podem, 

contudo, ingerir uma forma modificada de LDL que não é reconhecida pelo 

receptor de LDL. O receptor específico para LDL oxidado é chamado receptor 
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scavenger. Células espumosas podem assim ser consideradas macrófagos 

especializados (COTRAN, 1999). 

O LDL oxidado é fagocitado pelos macrófagos, que adquirem uma 

característica espumosa e tornam-se ativados guiando para um estado de 

inflamação crônica (SCOTT, 2004). As lipoproteínas oxidadas ou modificadas 

inibem o egresso de macrófagos da lesão, além de tornar os mesmos capazes de 

fagocitar grandes quantidades de lipídeos e outros fatores de crescimento 

(FRANÇA & FRANÇA, 2001). 

A presença de células inflamatórias na parede arterial perpetua a 

inflamação local. Os macrófagos encontram sinais, como o M-CSF (macrophage 

colony–stimulating factor), potente ativador de monócitos e co-mitógeno, o qual 

ajuda os monócitos a se maturarem em macrófagos espumosos. O M-CSF pode 

ajudar a eliciar a expressão de receptores scavenger, mas também participa em 

outras funções na evolução das lesões ateroscleróticas (SCOTT, 2004). As 

figuras 2, 3 e 4 esquematizam os principais mecanismos envolvidos no processo 

de desenvolvimento da aterosclerose e a figura 5 resume a seqüência de 

processos implicados na patogênese da aterosclerose. 
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FIGURA 2 – Início do desenvolvimento da lesão aterosclerótica. Após um estímulo 
ocorre expressão de moléculas de adesão tais como E-selectinas, 
ICAM-1, PECAM, pelas células endoteliais. Então, os leucócitos se 
aderem a estas moléculas e migram através das junções celulares do 
endotélio em direção à íntima. O LDL é incorporado para o espaço 
sub-endotelial, onde ocorre a oxidação. Fatores, como o M-CSF, 
estimulam a diferenciação dos macrófagos. Ocorre a expressão de 
receptores scavenger, como o CD36 e o SR-A, responsáveis pela 
fagocitose do LDL oxidado. Como resposta homeostática ocorre, por 
exemplo, a formação de HDL buscando promover o efluxo de lipídios 
da lesão (modificado de SCOTT, 2004) 

 

 

 



 11 

 

 

FIGURA 3 – As quimiocinas liberadas pelos macrófagos e células endoteliais 
guiam para o recrutamento e ativação de linfócitos T. Estes 
secretam uma série de citocinas responsáveis pelo recrutamento 
de outros tipos celulares, como células musculares lisas (SMC), e 
pela perpetuação do processo. As células musculares são 
estimuladas a proliferarem e secretarem colágeno, desenvolvendo 
a lesão fibro-gordurosa característica da aterosclerose (modificado 
de SCOTT, 2004) 
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FIGURA 4 – A secreção de metaloproteína pelos macrófagos e a microvascularização 

contribui para a fragilidade e susceptibilidade da placa à ruptura. A 
ruptura da placa expõe vários componentes sangüíneos a fatores 
teciduais iniciando a coagulação e o recrutamento de plaquetas. A 
formação de trombos pode guiar para eventos clínicos catastróficos ou 
para a resolução pela incorporação à placa. O acúmulo de colesterol 
nos macrófagos sinaliza para a morte celular, pois atua sobre as 
membranas do retículo endoplasmático (ER), que promovem a 
depleção dos estoques de cálcio e induz por mecanismos secundários 
a morte celular, conseqüentemente formando o centro necrótico na 
lesão (SCOTT, 2004) 
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FIGURA 5 - Esquema modificado de CATENA et al. (2003) e SCOTT (2004) 
simplificando a patogênese da aterosclerose 

Hiperlipidemia Hipertensão Diabetes Infeccões Fumo Outros fatores 

Disfunção endotelial 

Ativação plaquetária e agragação 

Migração de monócitos 

Expressão de moléculas de adesão 
(Selectinas, ICAM, VCAM) 

Liberação de fatores de 
crescimento e quimiotáticos 

 Síntese de matriz extracelular 

Captação de LDL pelos macrófagos 
Formação dos macrófagos espumosos 

Síntese de MMP e outros 
produtos macrofágicos 

Migração e proliferação celular 
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A aterosclerose é considerada uma resposta inflamatória atípica, nos 

quais os granulócitos são destacadamente ausentes em todas as fases do 

desenvolvimento da lesão (TABATA et al., 2003). A lesão básica é conhecida 

como ateroma, que é uma placa na região da íntima projetando-se para o lúmen e 

para a média. A princípio, esses ateromas são pequenos e compostos de 

coleções de células mononucleares, cujo citoplasma está repleto de gotículas de 

lipídeos (JONES et al., 1996). 

Em linhas gerais, a aterosclerose pode ser considerada como uma 

forma de inflamação crônica resultante da interação entre lipoproteínas 

modificadas, macrófagos derivados de monócitos, células T e elementos celulares 

normais da parede arterial (GLASS, 2001). A formação de macrófagos 

espumosos no espaço subendotelial da parede dos vasos é um ponto essencial 

do início da aterosclerose (WINTHER et al., 1999; SHEN et al. 2001; SONG et al., 

2001). 

A oxidação de lipídios de baixa densidade (LDL) tem sido implicada na 

infiltração de macrófagos espumosos derivados de monócitos circulantes 

(DHALIWAL & STEINBRECHER, 1999; MATSUMOTO, 2003). Este processo tem 

sido relatado em lesões de aterosclerose, o que recebe suporte pela presença de 

LDL oxidado e produtos da peroxidação de lipídios em ateromas in vivo 

(DHALIWAL & STEINBRECHER, 1999). 

Os principais componentes de uma placa de ateroma bem desenvolvida 

são: uma cápsula formada por células musculares lisas, macrófagos, células 

espumosas (principalmente macrófagos), linfócitos, colágeno, elastina e 

proteoglicanos e um centro necrótico composto de debris celulares, cristais de 

colesterol, células espumosas e cristais de cálcio. O centro necrótico fica 

envolvido pela cápsula fibrosa externamente e a camada média arterial 

internamente (COTRAN, 1999). 

Na aterosclerose, inicialmente, monócitos aderem ao endotélio intacto e 

têm acesso à íntima do vaso. Em subseqüentes estágios, monócitos podem 

aderir, preferencialmente, a sítios de injúria endotelial. Macrófagos acumulam 

colesterol e transformam-se em macrófagos espumosos. Na aterosclerose 

avançada, um centro necrótico é formando contendo debris celulares e lipídios, 
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provavelmente, resultando de morte de macrófagos e células espumosas. Células 

musculares, assim como macrófagos proliferam-se no local (LAMAN et al., 1997). 

A íntima de uma artéria normalmente se restringe ao endotélio, sendo, 

portanto, finíssima. Porém, na aterosclerose, a íntima pode ficar mais espessa 

que a própria camada média, o que é apresentado na figura 6. O espessamento 

consiste de tecido fibroso denso e geralmente contém fibras musculares lisas. 

Leva a redução variável do diâmetro da luz, até obliteração. O espessamento 

pode ser difuso ou localizado, formando placas. Estas são chamadas placas de 

aterosclerose, placas ateromatosas ou ateromas. Na íntima espessada e nas 

placas é comum a deposição de lípides, inclusive cristais de colesterol. Os lipídios 

têm cor amarela e consistência mole, por isso o centro da placa freqüentemente 

tem aspecto pastoso. Também é comum calcificação, que no corte aparece como 

material amorfo de cor roxa na microscopia. Se a calcificação for extensa, dá 

consistência quebradiça à artéria, lembrando casca de ovo (UNICAMP, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

FIGURA 6 – Fragmentos arteriais. Há grande espessamento da parede arterial devido à 
presença de tecido fibroso denso na íntima (UNICAMP, 2004) 
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1.4 Marcadores celulares 

 

Conjuntos de diferenciação (CD) são moléculas de superfície 

classificadas de acordo com um sistema internacionalmente aceito, e que são 

identificadas utilizando-se anticorpos monoclonais. Estes receptores de superfície 

constituem em um modo de comunicação da célula e o ambiente externo 

(TIZARD, 1986; JANEWAY et al., 2002). 

Os receptores scavenger têm sido estudados primariamente devido a 

sua habilidade de ligar e interiorizar lipoproteínas modificadas, sugerindo um 

importante papel na formação e patogênese da aterosclerose. São conhecidos 

vários membros da família dos receptores scavenger classe A (SR-AI, SR-AII e 

MARCO), B (CD36 e SR-BI), C (dSR-CI), D (CD68), E (LOX-1) e F (SREC) 

(GOUGH & GORDON, 2000). Estes receptores são glicoproteínas triméricas de 

membrana presentes na superfície de macrófagos e macrófagos espumosos, eles 

são implicados na deposição de colesterol na parede arterial durante a 

aterogênese (SAKAGUCHI et al., 1998). O LDL oxidado e quimicamente 

modificado é ligado ao scavenger, cuja expressão não é diminuída pela exposição 

ao excesso de colesterol (WINTERGERST et al., 1998; CHISOLM et al., 1999). 

A figura 7 mostra um mecanismo que explica a expressão dos 

receptores scavenger como resposta à presença de colesterol oxidado. Este por 

sua vez é formado pela ação de radicais livres sobre o LDL-colesterol. A figura 

também relaciona os radicais livres à lesão endotelial, com diminuição da síntese 

de NO e expressão de moléculas de adesão. A ação combinada da diminuição do 

NO e a presença dos radicais livres vai culminar com a proliferação das células 

musculares lisas e síntese de matriz extracelular na parede arterial, os quais 

associados à expressão dos receptores scavenger vão promover o 

desenvolvimento da placa de aterosclerose (ANNUK, 2002). 
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FIGURA 7 – Os radicais livres (ROS) lesam a parede vascular, 
pois: injuriam células endoteliais e células 
musculares lisas; reagem e inativam o óxido nítrico 
(NO), oxidam o tetrahidorbioptrin (BH4) que é um 
cofator para a enzima óxido nítrico sintetase (NOS); 
peroxidam lipoproteínas de baixa densidade (LDL) a 
LDL oxidado (oxLDL); estimulam a síntese de 
dimetilarginina assimétrica (ADMA), a qual inibe a 
síntese de NO; inibe a guanililciclase, que guia para 
o decréscimo da produção de guanosina 
monofosfato cíclica (cGMP) resultando em adesão e 
agregação plaquetária; o oxLDL, formado pela 
influência dos radicais livres, pode estimular as 
células musculares lisas a se proliferarem e também 
estimula a síntese de matriz extracelular (ECM), 
além disso atua sobre os macrófagos para 
expressarem receptores scavenger e receptores 
HLA-DR; as células endoteliais são estimuladas a 
expressarem moléculas de adesão (ANNUK, 2002) 
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Em condições fisiológicas os receptores scavenger servem para limpar 

debris e outros materiais relacionados, tendo papel na defesa do organismo. Sob 

condições patológicas eles medeiam o recrutamento, ativação e transformação de 

macrófagos e outras células que podem estar relacionadas com o 

desenvolvimento da aterosclerose e outras desordens causadas pela acumulação 

de materiais desnaturados (YAMADA et al., 1998). 

O CD36 é um receptor presente em plaquetas, monócitos e células 

endoteliais, sendo uma molécula de adesão de plaquetas e envolvido também no 

reconhecimento e na fagocitose de células em apoptose (JANEWAY et al., 2002). 

O receptor scavenger CD36 de macrófagos tem um importante papel na 

patogênese da aterosclerose (JALKANEN et al., 2003). Este receptor tem sido 

implicado na patogênese da enfermidade não só como o mais importante 

mediador da acumulação de LDL oxidado, como também pela formação de 

macrófagos espumosos (AVIRAM, 1995; JANCIAUSKIENE et al., 2001; ZINGG et 

al., 2002; JALKANEN et al.,2003).  

PODREZ et al. (2000) trabalhando com células com receptores CD36 

estavelmente transferidos, bloqueadores específicos de CD36 e macrófagos 

CD36 nulos identificaram o receptor scavenger CD36 como o principal receptor 

responsável pela alta afinidade e reconhecimento celular do LDL modificado pelos 

macrófagos murinos e humanos. JANCIAUSKIENE (2001) também trabalhando 

com o bloqueio do receptor CD36 concluíram que este bloqueio pode ser protetor 

para a fase pró-inflamatória de ativação de monócitos humanos. SUGANO et al. 

(2001) notaram que antes da diferenciação de células THP (células da linhagem 

monocítica leucêmica humana) em macrófagos a expressão de receptores CD36 

era mínima. 

Camundongos negativos para receptores MSR-A tipo I e II 

apresentaram a formação de lesões ateroscleróticas o que sugere que outros 

receptores além destes podem participar na progressão da aterosclerose. Sendo 

que pela PCR (reação em cadeia pela polimerase) foi observada uma banda com 

543-pb (pares de bases), representando o CD36 e uma de 364-pb, indicando 

macrolisina/CD68 em fragmentos de aorta desses camundongos (SAKAGUCHI et 

al., 1998). 
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As células da linhagem monocítica usando receptores scavenger 

capturam LDL modificado, como o LDL oxidado, então transforma estas células 

em macrófagos espumosos que sabidamente aumentam a formação de placas de 

aterosclerose, seguindo este processo de diferenciação o número de receptores 

de LDL diminui e o número de receptores scavenger aumenta (TABATA, 2003). 

Informação esta que corrobora os achados de que, se utilizando a citometria de 

fluxo, as células antes da diferenciação em macrófagos apresentam quantidades 

mínimas de receptores CD36 (SUGANO et al., 2001). 

O CD14, receptor para LPS, é expresso por monócitos (JANEWAY et 

al., 2002). Estudando-se a influência de colágeno glicosilado não 

enzimaticamente na diferenciação de monócitos em macrófagos o CD14 foi 

utilizado para a caracterização dos monócitos (JACOB et al., 2001). 

O CD68 é um marcador expresso em macrófagos, sendo numerosas as 

referências na literatura a esse respeito (ZENG et al., 1996; LAPPIN et al., 1999; 

FIORAVANTI et al., 2001; GREGORIO et al., 2005). 

A adesão de monócitos a células endoteliais e a migração na derme 

são passos essenciais para a infiltração de macrófagos espumosos 

(MATSUMOTO et al., 2003). Esses autores concluíram que o LDL extravasado e 

oxidado em lesões de xantomas humanos contribuíram para o recrutamento de 

macrófagos espumosos por ativação enzimática e indução da adesão de 

monócitos ao endotélio microvascular da derme de humanos por meio de 

moléculas de adesão vascular da célula 1 (VCAM 1), moléculas de adesão 

intercelular (ICAM – 1) e E-selectina. COMINACINI et al. (1997) destacam como 

pontos chave na patogênese da aterosclerose a oxidação de LDL e a expressão 

endotelial de moléculas de adesão; esses autores relatam, ainda, que o 

tratamento com antioxidantes pode prevenir a indução de moléculas de adesão 

por LDL. 

As ICAM – 1 (CD54) são moléculas de adesão que se ligam com 

CD11a/CD18, integrina (LFA-1) e integrina CD116/CD18 (Mac-1) (LEY, 2000; 

JANEWAY et al., 2002).  

A integrina 2 super-regulada nos leucócitos reconhece seus contra-

receptores nas células endoteliais, que incluem as moléculas de adesão (ICAM-1, 

-2, -3). Essas são expressas constitutivamente, porém, ICAM-1 é normalmente 
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expressa somente em níveis ínfimos até o endotélio ser estimulado e então, tem 

sua expressão incrementada (SLAUSON & COOPER, 2002).  

Os tecidos mesenquimais são corados pela vimentina (SOMASIRI et 

al., 2001). Sendo que em tecidos normais os tipos celulares que expressam 

vimentina incluem células endoteliais, fibroblastos, células musculares lisas e 

células linfóides (NOVOCASTRA, 2002). 

 

 

1.5 Relação entre os macrófagos espumosos no fígado de bovinos e as 

placas de aterosclerose de seres humanos 

 

A reação granulomatosa do fígado de bovinos apresenta semelhanças 

em relação à reação encontrada em placas de aterosclerose em seres humanos, 

especialmente quanto a presença das células espumosas. Outra similaridade é a 

maior concentração dessas células próximas a veia terminal hepática, ou seja, 

próximo de endotélio. Considerando-se, que a etiopatogenia da aterosclerose 

está bem caracterizada, espera-se que um estudo comparativo utilizando 

diferentes marcadores para macrófagos espumosos possa elucidar pontos 

importantes ainda obscuros na etiopatogenia do processo que determina o 

surgimento dessas células em fígado de bovinos aparentemente saudáveis, 

fornecendo subsídios para implantação de medidas preventivas, a partir do 

modelo experimental constituído pela lesão da aterosclerose. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

  

Este trabalho tem como objetivo avaliar a expressão de receptores de 

membrana de macrófagos espumosos das placas de aterosclerose em humanos 

e do fígado de bovinos clinicamente saudáveis mantidos em pastagem de 

Brachiaria sp., buscando elucidar a patogenia do processo inflamatório do fígado 

de bovinos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Detectar a expressão de receptores CD14, CD68 e da proteína 

vimentina em macrófagos espumosos localizados no fígado de bovinos mantidos 

em pastagem de Brachiaria sp. e nas placas de aterosclerose em humanos; 

 Detectar a expressão do CD54 (ICAM – 1) no endotélio das coronárias 

de seres humanos e nas veias terminais hepáticas do fígado de bovinos; 

 Verificar se a presença dos macrófagos espumosos do fígado de 

bovinos está relacionada à expressão do receptor CD36, tal como em placas de 

aterosclerose; 

 Caracterizar a reação granulomatosa no fígado de bovinos e nas placas 

de aterosclerose em humanos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Amostras 

 

Utilizou-se 20 fragmentos de fígados de bovinos e dez fragmentos de 

coronária de seres humanos com histórico de aterosclerose. 

 

 

3.2. Critérios de escolha 

 

Foram selecionados fragmentos hepáticos que apresentaram à 

coloração de HE mais de 200 macrófagos espumosos por lâmina, provenientes 

de bovinos clinicamente saudáveis, com idade variando de três a quatro anos, 

que foram mantidos em pastagem de Brachiaria sp. por um período mínimo de 

seis meses antes do abate. 

As coronárias de seres humanos foram disponibilizadas pelo laboratório 

Biócito/Goiânia, sendo que os fragmentos selecionados apresentavam 

diagnóstico de aterosclerose e presença de macrófagos espumosos. 

 

 

3.3. Local de realização 
 

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Biologia Molecular do 

Setor de Patologia da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

3.4 Colorações especiais 

 

Os cortes foram submetidos à coloração de Mallory para fibras 

colágenas (LUNA, 1968); calleja com permanganato para evidenciação das fibras 

elásticas, retículo-reticulina para marcar as fibras reticulares (SCHEVER & 

LEFKOWITCH, 1994). 
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3.5 Imunoistoquímica 

 

Os fragmentos já emblocados em parafina segundo a técnica de rotina 

(LUNA, 1968) foram laminados a 5 m e aderidos em lâminas tratadas com silano 

segundo a metodologia utilizada por LAUFER-AMORIM (2002). 

Os anticorpos primários utilizados, tipo, clone e laboratório fornecedor 

estão especificados no quadro abaixo. 

 

 

QUADRO 1 – Descrição do tipo, clone e laboratório de produção dos 
anticorpos primários empregados neste trabalho 

 

 

Para a técnica de imunoistoquímica foram utilizados anticorpos 

primários dirigidos contra o receptor CD14 e CD68, para determinar o grau de 

maturação celular; CD36, para verificar a expressão do receptor scavenger; CD54 

(ICAM – 1), para avaliar a presença de moléculas de adesão na superfície 

endotelial e vimentina, utilizado para verificar a reatividade de macrófagos e como 

controle positivo das reações.  

Acrescentou-se como controle positivo na reação de imunoistoquímica, 

fragmentos de outros tecidos, como tonsilas para os anticorpos CD14, CD54 

(ICAM-1), CD36 e CD68. Também procurou se adotar o próprio controle interno 

da lâmina como padrão para avaliação da qualidade das reações. 

Foi adotado o protocolo descrito abaixo e utilizado o Kit ABC da 

empresa Santa Cruz Biotechnology (mouse ABC Staining System – sc-2017). 

Anticorpo Tipo Clone Laboratório 

Anti CD14 humano Monoclonal 
(camundongo) 

Clone 7 Novocastra 

Anti CD36 humano Monoclonal 
(camundongo) 

IA7 FKbiotec 

Anti CD54 – ICAM-1 
humano 

Monoclonal 
(camundongo) 

23G12 Novocastra 

Anti CD68 humano Monoclonal 
(camundongo) 

514H12 Novocastra 

Anti vimentina 
humano 

Monoclonal 
(camundongo) 

V9 Novocastra 
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 Primeiro dia 

 Desparafinização das lâminas em estufa a 56°C por 40 minutos 

 Três banhos de xilol - cinco minutos cada 

  Seis banhos de álcool, três com álcool absoluto e depois álcool 90%, 80% e 

70% - cinco minutos cada 

 Lavar em água corrente apenas para retirar o excesso de álcool 

 Dar o primeiro banho de peróxido de hidrogênio por 15 minutos 

 Trocar o peróxido de hidrogênio e dar o segundo banho pelo mesmo período 

de tempo 

 Enxaguar as lâminas – água de torneira e depois em cuba com água destilada 

 Colocar as lâminas para ferver em tampão citrato -  pH 6 - por quatro a cinco 

minutos  

 Misturar aos poucos com água fria, retirar e enxaguar 

 Deixar no PBS – pH 7,2 

 Secar, delimitar o corte com caneta bloqueadora de líquidos (Liquid Blocker – 

Super Pap Pen) e aplicar o anticorpo primário 

 Incubar em câmara úmida na geladeira com o anticorpo primário por 18 horas. 

 

 Segundo dia 

 Lavar com PBS três vezes 

 Preparar os reagentes comerciais padronizados – Kit ABC Staining System: 

sc-2017 

o Soro bloqueador: combinar 75 µl soro bloqueador normal com 5ml de 

PBS 

o  Anticorpo secundário biotinilado: combinar 75 µl de soro normal 

bloqueador, 5 ml de PBS e 25 µl de anticorpo secundário biotinilado 

o Reagente AB: combinar 50 µl do reagente A, 50 µl do reagente B 

(biotinilado HRP) e 2,5 ml de PBS. Misturar e deixar “descansando” por pelo 

menos 30 minutos 

o Substrato para a peroxidase: combinar 1,6 ml de H2O, 5 gotas do tampão 

substrato 10x, 1 gota do cromógeno DAB 50x e 1 gota do substrato para a 

peroxidase 50x.  
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 Incubar por uma hora no soro bloqueador 

 Incubar com anticorpo secundário biotinilado por 30 minutos 

 Lavar pelo menos três vezes com PBS 

 Incubar por 30 minutos com o reagente AB 

 Lavar pelo menos três vezes com PBS 

 Incubar com uma a três gotas de substrato para a peroxidase por 4 minutos 

 Lavar o tecido em água deionizada cinco minutos 

 Contracoloração com hematoxilina dois minutos 

 Desidratar 

 Montagem em meio para montagem (Entelan®) 

 

Foi utilizado, nos casos em que a imunoistoquímica pela técnica acima 

resultou em reação negativa, variações na técnica, em relação à recuperação 

antigênica, em que se adotou também a recuperação segundo OLIVEIRA (2005) 

e a recuperação enzimática pela tripsina a diferentes concentrações: 0,25% 

(FIORAVANTI et al., 2001) e 0,05% (IHCWORLD, 2005). 

Os cortes foram analisados em microscópio de campo claro. O 

procedimento foi realizado no Setor de Patologia da Escola de Veterinária da 

UFG. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Coronária de seres humanos 

 

Verificou-se, nas lesões aqui estudadas, várias alterações em relação 

ao padrão normal da artéria, que estão descritas no quadro 2. 

 

QUADRO 2 – Descrição das principais alterações anatomopatológicas presentes 
nas coronárias de seres humanos estudadas 

 

Essas lesões são semelhantes às descritas por KUMAR et al. (2005) 

que resumem as principais alterações existentes na aterosclerose, cujo processo 

chave é a formação na camada íntima do chamado ateroma ou ateromatose ou 

placa fibrogordurosa, ocorrendo o espessamento da íntima e a acumulação de 

Camada Alterações verificadas 

Íntima Espessamento  10 (100%) 

Áreas de hemorragia                                 Moderada 3 (30%) 

                                                                   Acentuada 2 (20%) 

Presença de fibrose  2 (20%) 

Vacúolos opticamente vazios e outros com citoplasma 
espumoso, correspondendo a macrófagos espumosos 

10 (100%) 

Cristais de colesterol no interstício 7 (70%) 

Infiltrado inflamatório mononuclear           Discreto 2 (20%) 

                                                                  Moderado 8 (80%) 

Áreas necrose/calcificação                       Discreta 3 (30%) 

             Moderada 2 (20%) 

             Acentuada 2 (20%) 

Trombo 1 (10%) 

Neovascularização 2 (20%) 

Muscular Hiperemia                                                  Discreta 3 (30%) 

             Moderada 2 (20%) 

             Acentuada 2 (20%) 

Focos de hemorragia 3 (30%) 

Desorganização da membrana elástica interna 7 (70%) 

Adventícia Hiperemia                                                  Discreta 6 (60%) 

             Moderada 2 (20%) 

             Acentuada 1 (10%) 

Focos de hemorragia discreta 4 (40%) 

Infiltrado inflamatório mononuclear           Discreto 6 (60%) 

             Moderado 3 (20%) 

             Acentuado 1 (10%) 
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lipídios. Os componentes principais de uma placa de aterosclerose incluem: 1 - 

células, como macrófagos; 2 - matriz extracelular, incluindo colágeno e 

proteoglicanas; 3 - lipídios extracelular e intracelular. 

Como mostrado no quadro 2 o infiltrado inflamatório observado foi 

basicamente composto por células mononucleares, o que está de acordo com a 

literatura (JONES et al., 1996; TABATA et al., 2003; KUMAR et al., 2005) que 

afirma ser a aterosclerose uma resposta inflamatória, nos quais os granulócitos 

são ausentes em todas as fases do desenvolvimento da lesão.  

Como se pode observar nas figuras 8 e 9, o ateroma, que é uma placa 

na região da íntima projetando-se para o lúmen e para a média, muitas vezes 

desorganiza e ocasiona o desaparecimento das fibras elásticas delimitadoras da 

camada média comprometendo também essa porção da parede vascular, essas 

observações também foram descritas por JONES et al. (1996) e KUMAR et al. 

(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

FIGURA 8 – Fotomicrografia de coronárias de seres 
humanos apresentando lesões de 
aterosclerose, notar a desaparecimento da 
membrana elástica interna e 
comprometimento também da camada 
média da artéria (setas), túnica íntima 
espessada (a), túnica média (b) e 
adventícia (c) - colaração de caleja – 
aumento de 125x  

c 

b 
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A presença de cristais de colesterol foi verificada no presente estudo 

em sete casos (70%), esses cristais podem ser devido à morte de células 

espumosas e conseqüente acúmulo de lipídio extracelular na lesão (WICK et al., 

2004) ou à entrada de lipoproteínas ter excedido a capacidade de interiorização 

pelos fagócitos (LIBBY et al., 2000). A figura 10 mostra esses cristais juntamente 

com macrófagos espumosos. 

b 

c 

FIGURA 9 - Fotomicrografia de coronárias de seres 
humanos apresentando lesões de 
aterosclerose, notar a desorganização da 
membrana elástica interna (setas), 
colaração de caleja com permanganato – 
aumento de 250x  
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Verificou-se, no presente trabalho, a expressão do receptor scavenger 

CD36 em macrófagos espumosos de placas de aterosclerose (Quadro 3), achado 

semelhante a vários autores os quais associam a expressão desse marcador à 

formação de células espumosas no contexto da patogênese da aterosclerose, por 

meio da fagocitose de LDL oxidado (AVIRAM, 1995; JANCIAUSKIENE et al., 

2001; ZINGG et al., 2002; JALKANEN et al.,2003). 

Segundo a literatura esse receptor está envolvido na patogênese da 

aterosclerose, pois todas as partículas modificadas de LDL partilham capacidade 

de induzir funções inflamatórias das células relacionadas com o ateroma. Por 

exemplo, componentes do LDL oxidados, como lisofosfatidilcolina, podem induzir 

citocinas e expressão de moléculas de adesão leucocitárias pelo endotélio. Nesse 

sentido, lipoproteínas carreadoras de colesterol constituem-se em um estímulo 

inflamatório. Leucócitos fagocitários residentes em placas podem fagocitar 

 

FIGURA 10 – Fotomicrografia de coronária de seres 
humanos apresentando cristais de 
colesterol (setas) juntamente com 
porções de citoplasma de macrófagos 
espumosos marcados pelo CD68 (setas 
pontilhadas) por meio de 
imunoistoquímica, em fragmentos de 
coronária - aumento de 125x – mouse 
ABC Staining System 
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lipoproteínas fagocitárias pela expressão de receptores scavenger. Formam-se, 

então, células espumosas gordurosas como característica distintiva de placas de 

aterosclerose (LIBBY, 2000). Essas células espumosas podem assim ser 

consideradas macrófagos especializados (COTRAN, 1999). 

Apesar de a literatura relacionar o receptor CD36 como o principal 

envolvido na fagocitose de material oxidado, existe menção de que o próprio 

CD68, assim como outros receptores scavenger (SR-A, SR-BI) participam da 

fagocitose de lipoproteínas oxidadas (LI & GLASS, 2002). 

 

QUADRO 3 - Padrão de expressão dos diferentes marcadores utilizados pela 
técnica de imunoistoquímica realizada com anticorpos monoclonais, 
em fígado de bovinos e coronária de seres humanos 

Órgão Célula  CD14 CD36 CD54 CD68 Vimentina 

Fígado Células de Kupffer - - - - + 

Macrófagos espumosos - - - - + 

Células gigantes - - - - + 

Endotélio - - - - + 

Coronária Macrófagos - + - + + 

Macrófagos espumosos - + - + + 

Endotélio - - - - + 

+: reação positiva; -: negativa; +: fracamente positiva 
 

 

Como esperado, os macrófagos espumosos de coronária, na 

imunoistoquímica, apresentaram-se positivos ao anticorpo anti CD68, como 

mostra a figura 9 e o quadro 3, resultado semelhante ao encontrado por HU et al. 

(2005), confirmado sua linhagem monocítica. 

Não se verificou a expressão do receptor CD14 nos macrófagos 

espumosos de coronária, corroborando a hipótese de que esse marcador tem sua 

expressão significativa apenas nas células precursoras de macrófagos 

(ANDREESEN, 1990; McCULLOUGH et al., 1997; JACOB et al., 2001), ou em 

macrófagos envolvidos em processos depurativos de substâncias específicas, 

como lipopolissacarídeos (LI et al., 2003; SHIMIZU et al., 2004). 

 Os macrófagos espumosos das placas de aterosclerose também 

foram corados pelo anticorpo anti-vimentina (Quadro 3). A expressão de marcador 

anti CD68, como apresenta a figura 11 e 12, e vimentina em células de citoplasma 

espumoso foi utilizada por HU et al. (2005) para caracterizarem essas células 
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como da linhagem monocítica-macrofágica em xantomas verruciformes da 

cavidade oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – Fotomicrografia de macrófagos 
espumosos (setas) próximos à luz 
da artéria (a), na camada íntima 
coronariana (b), marcados pela 
técnica de imunoistoquímica 
utilizando o anticorpo contra o 
CD68 – aumento de 250x – mouse 
ABC Staining System 

 

 
 

 

 

a 

b 
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FIGURA 12 – Fotomicrografia de macrófagos espumosos em placas de 
aterosclerose de humanos. Grande quantidade dessas células 
na íntima vascular – setas (a) destaca-se que muitas vezes 
são vistas como vácuolos opticamente vazios - setas (b) e à 
imunoistoquímica com anticorpo anti-CD68 é observada 
regiões coradas (setas cheias) e outras onde ouve a perda de 
citoplasma (setas tracejadas), correspondendo às imagens 
opticamente negativas (c) – aumento de 125x (a) e 400x (b e 
c) – mouse ABC Staining System 

 

a b 

c 
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Neste trabalho não foi verificada a expressão do CD54 (ICAM-1) no 

endotélio das coronárias, como visto no quadro 3. Como explicações poder-se-ia 

levantar ser esse um processo crônico no qual já teria havido uma diminuição da 

expressão desse receptor  (REIS et al., 1993) ou alterações à ocorrência de 

alterações post-mortem nesse antígeno (BENVENUTI, 2000).  

As considerações do último autor são bastante convenientes na análise 

dos resultados, pois as amostras de coronária de humanos do estudo em questão 

também foram provenientes de autópsias, com tempo post-mortem não referido, o 

que leva à possibilidade ter sido excessivo não permitindo a conservação 

adequada do epítopo avaliado, o que justificaria a não expressão do antígeno, 

além disso, por ser a aterosclerose um processo crônico, no qual a lesão 

endotelial é fenômeno marcante e que na maioria das vezes esse endotélio já 

está excessivamente comprometido, podendo-se encontrar inclusive aderência de 

trombos (Figura 13), o que pode justificar a não identificação do receptor de 

membrana ICAM-1 no endotélio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 – Fotomicrografia de coronária apresentando 
aterosclerose em seres humanos, 
mostrando grande trombo aderido à íntima 
coronariana (setas) e infiltrado inflamatório 
mononuclear na íntima vascular (setas 
pontilhadas) 
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Para LAUCELLA (1996), na avaliação de moléculas de adesão 

solúveis, não foi verificada diferença no nível sérico dessas entre crianças com T. 

cruzi congênito e outras de pacientes não infectados nascidos de mãe 

chagásicas. Porém, os títulos de s-ICAM-1, s-VCAM-1, s-selectina e s-CD44, mas 

não s-P-selectina foram significativamente aumentados no soro proveniente de 

pacientes durante a fase aguda da infecção com T. cruzi. Ou seja, em um 

processo crônico como o de nosso estudo seria justificável a não verificação de 

CD54. 

Além disso, nessa mesma linha de raciocínio foi demonstrado por 

RIFAI et al. (1999) estudando pacientes com doença coronariana crônica e 

controles apropriados que não houve diferença significativa na expressão desse 

epítopo entre os grupos, apesar de outros marcadores como PCR (Proteína C 

Reativa), SAA (Amilóide A Sérica) e IL-6 (Interleucina 6) tiverem sido 

significativamente superiores no grupo com doença coronariana crônica. Acredita-

se que nas amostras colhidas 15 minutos após intervenções coronarianas já 

poderia ter ocorrido uma redução nas concentrações de ICAM-1 resultando na 

ausência de alterações significativas pós-procedimentos (SALGADO FILHO et al., 

2005); 

 

 

5.2 Fígado de bovinos 

 

Os aglomerados de macrófagos do fígado de bovinos não 

apresentaram à microscopia óptica presença de cristais de colesterol, nem a 

ocorrência de sinais de necrose, um dos motivos pode ser o fato de os bovinos 

terem sido abatidos com idade relativamente baixa e assim a lesão não ter se 

desenvolvido como na aterosclerose o suficiente para suplantar a capacidade 

fagocitária dos macrófagos, que seria uma das causas propostas para o 

surgimento desses cristais (LIBBY et al., 2000). Por outro lado DRIEMEIER et al. 

(1998) relataram presença dos referidos cristais visualizados à microscopia 

eletrônica no citoplasma de macrófagos espumosos. FIORAVANTI (1999) não 

encontrou cristais dentro dos hepatócitos, sinusóides e ductos biliares. 
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Os aglomerados de macrófagos espumosos não apresentaram fibras 

colágenas, nem fibras elásticas, apresentando, porém fibras reticulares entre os 

macrófagos dos aglomerados, como mostram as figuras 14, 15 e 16, esses 

achados são semelhantes aos de FIORAVANTI (1999). 

 

 

  

FIGURA 14 – Fotomicrografias de fragmentos hepáticos de bovinos à coloração de Mallory 
evidenciando ausência de fibras colágenas nos aglomerados de macrófagos 
espumosos (elipses pontilhadas), como controle positivo da técnica observa-
se as fibras colágenas da cápsula de Glisson com coloração azulada – 
aumento de 125x (a) e 400x (b)  

a b 
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FIGURA 16 – Fotomicrografia de aglomerado 
de macrófagos espumosos à 
impregnação argêntica (reticulo-
reticulina) demonstrando a 
existência de fibras reticulares 
entre as células que compõem o 
aglomerado (setas) – aumento 
de 125x 

FIGURA 15 – Fotomicrografia de aglomerado 
de macrófagos espumosos 
pela coloração de calleja sem 
permanganato, mostrando 
ausência de fibras elástica 
250x 
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O anticorpo monoclonal anti CD68 utilizado neste estudo, apesar de se 

ligar a macrófagos espumosos das placas de aterosclerose de humanos não 

apresentou positividade para macrófagos espumosos do fígado de bovinos, assim 

como células de Kupffer. Esse resultado difere do obtido por FIORAVANTI et al. 

(2001), que demonstrou que o anticorpo anti-CD68 desenvolvido para humanos, 

marcou diversos tipos de macrófagos no fígado de bovinos, inclusive macrófagos 

espumosos, em amostras fixados pela formalina e embebidos em parafina. 

FIORAVANTI et al. (2001) obtiveram resultados similares aos descritos por 

ACKERMAN et al. (1994). 

O clone de anti CD68 empregado neste trabalho, o 514H12, difere do 

utilizado por FIORAVANTI et al. (2001) que foi o EBM11. Estudando-se a reação 

entre oito diferentes anticorpos monoclonais desenvolvidos para humanos anti-

monócitos/macrófagos em várias espécies animais foi confirmada a reação do 

clone EBM11 para macrófagos de bovinos, cabras, macacos e coelhos, porém já 

o outro clone do anticorpo anti CD68 testado (KP1) foi positivo apenas para 

macaco, sendo negativo para as outras nove espécies animais testadas, inclusive 

bovinos. Além disso, destaca-se que alguns anticorpos monoclonais anti-

monócitos/macrófagos humanos mostram maior padrão de restrição que o 

apresentado em humanos, por exemplo, o EBM11 reconhece células de 

Langerhans epidérmicas em humanos, porém não em coelhos, o AM-3K reage 

fortemente com células de Kupffer em fígado de humanos, mas não em cobaias 

ou coelhos. A expressão do antígeno CD68 nas células de Langerhans em 

coelhos pode não ser suficiente para ser detectada pela técnica de 

imunoistoquímica pelo EBM11, similarmente, a expressão de AM-3K em cobaias 

e coelhos pode ser mais restrita que em humanos (ZENG et al., 1996). 

Em humanos o anticorpo monoclonal anti CD68 (KP1) destaca ambos 

infiltrados de monócitos/macrófagos e de células de Kupffer residentes tanto em 

fígados normais quanto doentes (McGUINNESS et al., 2000). 

As células de Kupffer, os macrófagos espumosos isolados ou 

agrupados, bem como as células gigantes foram negativas para o anticorpo anti 

CD14 no presente trabalho, o que concorda com os resultados de FIORAVANTI 
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et al. (2001), entretanto, esses autores utilizaram um clone específico para 

ruminantes. 

As células de Kupffer podem apresentar expressão significativa de 

CD14, mesmo quando maduras, como em casos de endotoxemia. Estudando-se 

ratos com doença hepática induzida por álcool, foi observada pequena expressão 

do referido receptor em células de Kupffer do grupo controle, porém, no grupo 

com endotoxemia essa expressão ocorreu em cerca de 90% das células (LI et al., 

2003). A expressão não significativa do CD14 verificada no presente trabalho, o 

que vem ao encontro das teorias que não associam esse receptor ao surgimento 

das células espumosas em ambos os processos. SHIMIZU et al. (2004) 

correlacionaram os níveis de expressão de CD14 com a indução de IL-8 por 

lipopolissacarídeos.  

Apesar do relato do aumento da expressão de CD14 durante a 

diferenciação in vitro de monócitos derivados do sangue periférico em macrófagos 

(LANDMANN et al., 1990; KREUTZ et al., 1992), outros estudos demonstram não 

serem esses achados representativos de um caminho universal da diferenciação 

de monócitos em macrófagos in vivo, onde existe uma expressão heterogênea de 

CD14 nos macrófagos maduros, dependendo do tecido. Portanto, diferenças no 

microambiente, tanto em termos de exposição à citocinas quanto em termos de 

interações intercelulares podem ter interferência na determinação do fenótipo in 

vivo de macrófagos (KIELIAN & BLECHA, 1995).  

Durante a diferenciação de monócitos em macrófagos foi relatada a 

diminuição da expressão de CD14 em seres humanos (ANDREESEN, 1990; 

JACOB et al., 2001) e suínos (McCULLOUGH et al., 1997).  

Utilizando anticorpos monoclonais foi verificado que a maioria dos 

macrófagos hepáticos de seres humanos é positiva para CD68. Por outro lado em 

fragmentos de fígado normais os macrófagos são negativos, exceto umas poucas 

células redondas nos sinusóides, para o anticorpo CD14, um receptor para 

lipopolissacarídeos (LPS) e proteínas ligadoras para LPS (LBP). Já em casos de 

doença os macrófagos expressaram CD14 em vários graus e estavam envolvidos 

na depuração de complexos LPS-LBP, sugerindo que macrófagos hepáticos são 

heterogêneos em função do grau de maturação e função (TOMITA et al., 1994, 

YAMAMOTO, 1995).  
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Além disso, corroborando a heterogeneidade dos macrófagos durante 

seu processo de maturação foi verificado, pela técnica de citometria de fluxo, que 

em suínos a expressão de grupos de diferenciação, durante a diferenciação de 

monócitos em macrófagos é variável. Os monócitos foram caracterizados como 

SWC3 positivos, SWC9 negativos e expressando CD14 em altos níveis, porém 

macrófagos obtidos após a cultura dessas células mostraram-se tanto SWC3, 

quanto SWC9 positivos e expressando CD14 em níveis baixos (McCULLOUGH et 

al., 1997). 

Com relação à não verificação da expressão de CD54 no fígado de 

bovinos (Quadro 3) devem ser estabelecidas algumas considerações distintas das 

feitas para a lesão aterosclerótica, pois diferente desta, no fígado não pode ser 

levantada a possibilidade de ter sido o intervalo entre a morte e colheita 

inadequado para conservação do epítopo, pois a colheita foi feita no frigorífico 

imediatamente após o abate, sendo o fragmento prontamente imerso na solução 

fixadora. Porém, de maneira semelhante à aterosclerose se trata de lesão 

crônica, sendo perfeitamente plausíveis as considerações feitas por LAUCELLA et 

al. (1996), RIFAI et al. (1999) e SALGADO FILHO et al. (2005) que citam a 

expressão dessa molécula ser característica marcante do processo agudo, 

portanto não seria de se estranhar a não marcação por esse anticorpo em nosso 

estudo que trabalha com lesões crônicas. 

Finalmente, existe ainda a possibilidade de o clone 23G12, inicialmente 

desenvolvido para humanos ser incompatível para bovinos, pois como demonstra 

o estudo realizado por ZENG et al. (1996) a utilização de anticorpos 

desenvolvidos para seres humanos em outras espécies animais varia entre 

marcadores e mesmo para um mesmo marcador existe variação entre clones 

como demonstram para anticorpo anti-CD68 clones EBM11 e PK1, o primeiro 

adequado para a utilização em bovinos e o segundo não. 

Existem fatores, ainda desconhecidos, envolvidos na reação cruzada 

de anticorpos monoclonais produzidos para humanos e utilizados em outras 

espécies animais. YAMATE et al. (2000), em um estudo comparando esse tipo de 

reação em várias espécies animais, mostrou que o anticorpo AM-3K marcou a 

maioria dos macrófagos na polpa vermelha do baço, linfonodo e timo, macrófagos 

teciduais no interstício de vários órgãos, como rins, pulmão, coração, pâncreas, 
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intestinos e pele, bem como macrófagos alveolares e micróglias pericasculares 

também reagiram com AM-3K. Porém, as células de Kupffer de cães, gatos e 

cavalos foram marcados pelo AM-3K, contrariamente àquelas presentes em 

bovinos, porcos e coelhos. 

Os macrófagos espumosos apresentaram-se positivos para vimentina 

(Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOR-VAKNIN et al. (1998) demonstraram, utilizando as técnicas 

citometria de fluxo e de imunoistoquímica, a qual mesmo sem permeabilização 

dos macrófagos por saponina, houve marcação pericelular pela vimentina. Os 

autores concluíram que essa proteína havia sido secretada para o espaço extra-

citoplasmático e que a vimentina secretada no meio extracelular está envolvida na 

formação de radicais oxidativos, pois o tratamento com anticorpo anti-vimentina 

reduziu drasticamente a “explosão” oxidativa em relação ao grupo tratado com 

anticorpos controle. Esses autores determinaram tal filamento intermediário não 

tem localização apenas citoplasmática (BRUEL et al., 2001), nucleolar (ZIRWES 

et al., 1997). Portanto, a vimentina não é necessariamente um constituinte dos 

macrófagos, mas também pode ser um produto dos macrófagos. 

FIGURA 17 – Fotomicrografia de aglomerados de macrófagos espumosos corados pela 
vimentina - aumento de 250x (a) e de 400x (b) – notar localização próxima 
à veia centrolobular hepática, localização de predomínio dos aglomerados 
– mouse ABC Staining System 

 

  
a b 
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Essas observações no contexto da teoria de que processos oxidativos 

levariam a peroxidação de lipídios de membrana, que após a fagocitose pelos 

macrófagos resultariam em formação de citoplasma de aspecto espumoso leva-

nos a levantar a possibilidade de que após o início de um processo oxidativo, 

possivelmente pela esporidesmina (FIORAVANTI, 1999) a própria resposta dos 

macrófagos, secretando vimentina, venha a corroborar com os processos 

oxidativos, retroalimentando positivamente o surgimento de grandes aglomerados 

de macrófagos espumosos e assim ampliando a importância de medidas 

preventivas a processos oxidativos, conforme apresenta a figura 18. 

FIGURA 18 – Associando-se MUNDAY (1982), FIORAVANTI (1999) e o 
presente trabalho. Propõe-se um sinergismo entre os 
processos oxidativos, iniciados pela auto-oxidação da 
esporidesmina, fenômeno inicial (seta contínuas) que levaria a 
peroxidação de lipídios de membrana, posteriormente 
fagocidados por macrófagos, que então ativados passam a 
secretar vimentina, que contribui com os fenômenos oxidativos 
retroalimentando positivamente o processo (setas pontilhadas) 
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A atuação das células do sistema fagocitário é essencial para a defesa 

do organismo, porém essas células ativadas têm sido implicadas em lesão 

tecidual em várias doenças, desde artrites a injúria de isquemia pós-reperfusão, 

resultados sugerem que a ação da mieloperoxidase é um processo chave de uma 

rota que pode lesar oxidativamente a parede arterial (HEINECKE, 1999). 

Ceruloplasmina exógena estimula a modificação oxidativa de LDL por 

células da linhagem monocítica (U937), além disso, essas células podem ser 

estimuladas a sintetizar e secretar ceruloplasmina, com um curso de tempo 

compatível com a oxidação de LDL, e a inibição da atividade ou síntese da 

ceruloplasmina suprime a atividade oxidativa das células U937. Esses resultados 

corroboram o mecanismo em que cerulosplasmina derivada de células da 

linhagem monocítica, em conjunção com outros fatores ou processos celulares, 

participam nas reações que causam oxidação de LDL (EHRENWALD & FOX, 

1997). Ou seja, além da própria vimentina outros produtos macrofágicos, como a 

ceruloplasmina e mieloperoxidase, podem estar envolvidos na atividade oxidativa 

dos macrófagos.  

As alterações do protocolo padrão descrito na metodologia deste 

trabalho, realizadas para a recuperação antigênica segundo FIORAVANTI et al. 

2001, OLIVEIRA (2005) e IHCWORLD (2005) não resultaram em resultados 

diversos aos obtidos pelo protocolo padrão descrito, portanto, não foi possível 

chegar a um resultado conclusivo que permitiria confirmar ser a aterosclerose um 

modelo de etiopatogenia para a lesão no fígado de bovinos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições em que este estudo foi realizado foi possível concluir 

que: 

 

 A reação granulomatosa em placas de aterosclerose de humanos tem como 

características principais: espessamento da íntima, infiltrado inflamatório 

mononuclear e presença de macrófagos espumosos; 

 

 No fígado de bovinos a reação é composta, basicamente, por aglomerado de 

macrófagos espumosos; 

 

 A lesão é mais intensa nas placas de aterosclerose que em fígado de bovinos; 

 

 Os macrófagos espumosos das placas de aterosclerose expressam CD36 e 

CD68 e não expressam CD14; 

 

 Não se verificou a expressão de CD54 em placas de aterosclerose, nem em 

fígado de bovinos; 

 

 Não se detectou os receptores CD14, CD36 e CD68 nos macrófagos 

espumosos do fígado de bovinos; 

 

 A vimentina é um marcador para a identificação dos macrófagos espumosos 

no fígado de bovinos e nas placas de aterosclerose; 

 

 Novos estudos com outros clones de anticorpo anti CD36 e CD68, 

preferencialmente específicos para bovinos, devem ser empreendidos para definir 

o padrão de expressão de receptores de macrófagos espumosos de bovinos. 
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