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RESUMO

Azevedo, C.H.M. Capacidade da Lipoproteina de Alta Densidade (HDL) de
receber lipídeos em diferentes faixas etárias: um estudo in vitro utilizando
uma Iipoproteína artificial. 2007. 94p. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

A relação entre transferência de lipídeos, idade e aterogênese são
complexas e ainda não estão claras. É possível que a troca de lipídeos esteja
alterada com a avançar da idade e relacionada com a Doença Arterial Coronariana
(DAC). O objetivo deste trabalho foi verificar a hipótese se em indivíduos mais jovens
a habilidade da HDL de receber lipídeos é diferente de indivíduos mais velhos com e
sem a evidência clínica da DAC. Dentro desses aspectos, foram determinados o
diâmetro da partícula desta lipoproteína, a atividade da Paraoxonase (PON1) e sua
capacidade de receber lipídeos. Para tanto, foram estudados 86 indivíduos divididos
em quatro grupos: adulto jovem (25±4), meia-idade (42±8), idosos sem evidência
clínica de DAC (75±6) e idosos com DAC (74±5). Uma nanoemulsão artificial rica em
colesterol (LDE) marcada com 3H-TG e 14C_CL ou 3H-CE e 14C_FL foi incubada com
plasma. Após a precipitação de outras lipoproteínas, o sobrenadante contendo HDL
foi separado e em seguida, medida a radioatividade. O diâmetro da HDL foi medido
por laser scattering (nm).

Foram constatadas diferenças significativas entre as taxas de
transferência de 3H-éster de colesterol (CE) entre os grupos: adulto jovem
(3.7±1.0%); meia idade (4.1 ±0.7%) e idosos (5.3±1.8%);p= 0.024. Também ocorreu
diferença entre as taxas de transferência do 14C-fosfolipídeo (FL): adulto jovem
(18.7±4.6%), meia idade (18.3 ±4.0%) e idosos (20.6±5.3); p=0.0368. Com relação ao
tamanho das partículas de HDL, foi encontrada diferença entre os grupos: os grupos
adulto jovem (8.9± 0.3nm) e meia idade (8.9± 0.3nm) apresentaram menores
diâmetros de HDL quando comparados ao do grupo de idosos sem evidência clínica
daDAC (9.7± 1.6);p= 0,0444.

As transferências de lipídeos foram expressas em % de radioatividade.
A idade correlacionou-se positivamente com a taxa de transferência do 3H_ éster de
colesterol (r=0.3365; p=0.0036), com a concentração de colesterol total (r=0.4965;
p=0.0001) e com a concentração de HDL colesterol (r=0.3559; p=0.0023). Também
houve correlação positiva com o tamanho de HDL (r=0.3695; p=0.0013). Em princípio,
os indivíduos idosos sem evidência clínica da DAC, aparentemente têm alguma
proteção contra a mesma. Desse modo, com o intuito de saber se os resultados
encontrados no presente trabalho sustentam a afirmação acima, foi realizada a
comparação desse grupo com um grupo de idosos que apresentavam a DAC. O grupo
com DAC apresentou menor tamanho de partícula de HDL (8,7±0,7). As taxas de
transfência de 3H-CE e de 14C -FL também foram menores neste grupo eH
CE=3,1 ±2,3 e 3H_TG= 5,1 ±1 ,6). Devido ao importante papel antiaterogênico da HDL,
esses resultados podem ser relevantes para estabelecer novos mecanismos
existentes entre os aspectos qualitativos dessa lipoproteína, o avanço da idade e
a presença da DAC.

Palavras-chave: Lipídeos, HDL, LDE, DAC e envelhecimento.



ABSTRACT

Azevedo, C.H.M. Capacity of the High Density Lipoprotein (HDL) to receive
lipids in different age: a study in vitro using an artificial nanoemulsion. 2007.
94p. Thesis (Doctoral) - Faculty of Pharmaceutical Sciences of University of Sao
Paulo, Sao Paulo, 2007.

The relationship between transfer of lipids, age and atherogenesis
are complex and yet unclear and is possible that the shift of lipids to HDL may be
altered by the aging process and related with coronary artery disease (CAD). We
tested the hypothesis whether in younger patients the ability of HDL to receive
lipids is different from that of elderly patients with or without CAD. Inside of these
aspects, the HDL size, the activity of Paraoxonase (PON1) and its capacity to
receive lipids was determined. It was studied, 25 younger, 25 middle age, 36
elderly patients with a coronariography and/or a perfusion scintilography on the
last 6 months (11 with CAD, 74±5 yo; and 25 patients without proved CAD, 75±6
~o). An artificial cholesterol-rich nanoemulsion labeled with 3H_TG and 14C_FC or
H-CE and 14C_PL was incubated, per 1 hour, with plasma. After chemical

precipitation of apoB-containing Iipoproteins and the nanoemulsion, the
supernatant containing HDL was counted for radioactivity. The HDL diameter was
measured by laser-Iight-scattering. Transfer of CE and PL to HDL was smaller in
young patients than in the elderly patients without CAD, but the transfer of the
other lipids are equal (CE: young= 3.7±1.0%; middle age= 4.1 ±0.7%; elderly
without CAD= 5.3±1.8%; p= 0.024 and PL: young= 18.7±4.6%; middle age= 18.3
±4.0%; elderly without CAD= 20.6±5.3; p=0.0368). The HDL size was greater in
elderly group without CAD (9.7± 1.6nm) than in younger (8.9± 0.3nm) and middle
age patients (8.9± 0.3nm); p=0,0444. Transfer of lipids to HDL was expressed as
% of total incubated radioactivity. The age positively correlated with the transfer of
CE (r=0.3365; p=0.0036), with the total cholesterol concentration (r=0.4965;
p=0.0001) and with the HDL concentration cholesterol (r=0.3559; p=0.0023). Also
had positive correlation with the size of HDL (; p=0.0013). In principie, the aged
patients without CAD, have some protection against the same one. In this aspect,
with intention to know if the results found in the present work support the
affirmation above, was compared this group with a grbup of aged that presented
the CAD. Comparing elderly patients without CAD with elderly patients with CAD,
the transfer of CE and FL as well as HDL size was smaller in the CAD group
(CE=3.1±2.3 and TG= 5.1±1.6; 8.7±0.7nm). Due to HDL important antiatherogenic
roles, this result can be relevant to establish new mechanisms and risk factors in
aging and in CAD.

Key-words: Lipids, HDL, LDE, CAD and aging.
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Introdução

Metabolismo Lipídico

As lipoproteínas são macromoléculas constituídas de uma fração

lipídica (triglicerídeos, fosfolipídeos, colesterol livre e esterificado) e outra protéica

(apolipoproteína). Como os lipídeos são insolúveis em água e o plasma, meio

onde se encontram é aquoso, organizam-se naturalmente na forma de partículas,

na qual os hidrofóbicosficam no centro e os hidrofílicos, na parte externa da

partícula. Com a finalidade primordial de tornarem-se solúveis na corrente

circulatória, esses lipídeos são associados a apolipoproteínas, conferindo

solubilidade ao macrocomplexo.

A diferença básica entre cada lipoproteína diz respeito à quantidade

de lipídeos e proteínas da partícula, sendo mais densa quanto maior for a

quantidade de proteínas presente em sua composição. Desta forma, serão

formados quilomícrons, Iipoproteínas de baixa e muito baixa densidade (LDL e

VLDL) e alta densidade (HDL) (LEE; ALAUPOVIC, 1970; CHAPMAN et aI., 1981).

Os quilomícrons são as primeiras Iipoproteínas do metabolismo

lipídico a serem formadas, sendo sintetizadas na mucosa intestinal, transportando

os lipídeos oriundos da dieta, notadamente os triglicerídeos. Os quilomícrons

chegam à circulação pelo duto linfático abdominal, sendo liberados ao nível da

veia jugular (PATSCH, 1998). São primeiramente apresentados ao tecido de

armazenamento lipídico (adiposo), onde deixam grande quantidade de seu

conteúdo de tri-acil-gliceróis, retornando como quilomícrons remanescentes. Em

seguida, são absorvidos pelos hepatócitos para metabolização dos lipídeos que
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restam em sua partícula, principalmente o colesterol, que é excretado como ácido

biliar ou como colesterol livre na bile.

A apolipoproteína CII é responsável pela identificação dos

quilomícrons pelos adipócitos, induzindo a ação da enzima Iipase-lipoprotéica

presente nessas células, favorecendo a captação dos ácidos graxos dos

triglicerídeos (CHENG et aI., 1981; VILARO et aI., 1988). Esta apolipoproteína é

adicionada à molécula de quilomícron pela lipoproteína HDL, durante o transporte

plasmático. A apo B48, apolipoproteína integral dos quilomícrons, é responsável

pela sua identificação e captação pelo hepatócito para o processo de degradação.

A apoE também tem esta função e é adicionada a molécula dos quilomícrons pelo

contato com a HDL, da mesma forma que a apoCl1.

No fígado, há síntese constante de Iipídeos endógenos, colesterol e

triacilgliceróis, a partir do excesso de acetil-CoA produzida durante o

metabolismo energético (BROWN; KOVANEN; GOLDSTEIN, 1981). Esses

Iipídeos são transportados pela lipoproteína VLDL que possui a apo-B100 como

principal apoproteína. Após ser liberada para a corrente sanguínea, a HDL

transfere apoCII e apoE para a molécula de VLDL, da mesma maneira como faz

com os quilomícrons. Desta forma, a VLDL pode ser reconhecida pelos adipócitos

e ter o seu conteúdo de triacilgliceróis retirado para o armazenamento no tecido

adiposo.

Após a retirada dos triacilgliceróis, a VLDL torna-se bastante densa

e de menor tamanho, sendo denominada VLDL remanescente (ou IDL). As

apolipoproteínas CII e E são tranferidas de volta para HDL, bem como moléculas
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de triglicerídeos e de fosfolipídeos restantes em sua composição. A HDL, por sua

vez, transfere ésteres de colesterol para VLDL. Ao final desse processo de

recombinação molecular entre as partículas de HDL e VLDL remanescentes, há a

formação de uma nova Iipoproteína, denominada de LDL.

A LDL possui em sua composição a apo-B100 e grande quantidade

de colesterol, que será transferido as células do tecido periférico (BACHORIK;

RIFKIND, 1999). Todas as células têm a capacidade de captar LDL, mas a

captação ocorre, preferencialmente, nas células das gônodas, supra-renais e

fígado (GOLDSTEIN; BROWN, 1985). Sua captação se dá pela presença do

receptor celular para apo-B100, o qual promove a internalização do complexo

receptor/lipoproteína. Isso possibilita o controle da entrada de LDL na célula, uma

vez que todas estas células são capazes de sintetizar colesterol. Com a retirada

do receptor celular de LDL, há um acúmulo fisiológico de LDL plasmática,

induzindo fixação desta lipoproteína nas paredes dos vasos. Esta LDL se oxida e,

ao atravessar o endotélio, é endocitada por macrófagos no processo denominado

de retirada do LDL varredura. Esta endocitose, entretanto, ao contrário de

constituir importante processo para retirada do colesterol plasmático, torna-se um

desencadeador do enrigecimento do vaso sanguíneo. Após a endocitose da LDL,

o macrófago se torna células grandes (células espumosas) que perdem sua

função de fagocitose e se acumulam na parede dos vasos. Este processo leva à

liberação de fatores que promovem a proliferação do músculo liso, lesão do vaso

e calcificação do local. Em conseqüência, é criada a placa ateromatosa, a qual

diminui a circulação sanguínea na área afetada, induzindo a necrose do tecido

irrigado pelo músculo. A artéria coronária é o principal vaso atingido por esse
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processo ateromatoso, originando a aterosclerose coronariana, uma das

principais causas do enfarto do miocárdio.

Lipoproteína de Alta Densidade - HDL

apo

Fl
apo

CL

apo A-I

apo

CE

TG
apo

apo

Figura 1- Estrutura da Lipoproteína de Alta Densidade
Fonte: Laboratório Sabin de Análises Clínicas
CL- colesterollivre;FL-fosfolipídeos;CE-éster de colesterol;
TG-triglicerídeos;apo-apolipoproteína

A HDL é um grupo de partículas heterogêneas, produzida pelo

fígado e intestino, com densidade entre 1,063 e 1,21 g/mL, migração

eletroforética alfa e composta por 45 a 55% de proteínas, 26 a 32% de

fosfolipídeos, 3 a 5% de colesterol, 15 a 20% de éster de colesterol e 2 a 7% de

triglicerídeos (Figura 1). A meia-vida da HDL é de aproximadamente cinco dias, a
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mais longa de todas as lipoproteínas (BACHORIK; RIFKIND; KWITEROVICH,

1999; KWITEROVICH Jr, 2000). Dependendo do seu conteúdo lipídico, da

quantidade de proteínas e, consequentemente, do seu tamanho, a HDL pode ser

dividida em· quatro subclasses: HDL1, HDL2, HDL3 e HDL4, sendo que, as

populações de HDL2 e a HDL3 estão presentes em maior concentração no

plasma (EISENBERG, 1984). A apolipoproteína A-I (apo AI) está entre cerca de

60% do conteúdo protéico da HDL. Outras espécies de apolipoproteínas são

encontradas nessa partícula incluindo, apo AH, apo AIV, apo CI, apo CII! e apo E

(DUCHATEAU et aI., 1997). As diferenças no tamanho da partícula da HDL são

atribuídas principalmente pelo número de apoproteínas encontradas na sua

superfície e pela quantidade de éster de colesterol presente no seu interior

(BARTER, 2004). Além disso, essas evidências sugerem que a maioria das

propriedades cardioprotetoras da HDL são associadas com a fração da HDL2

(partículas maiores), mas do que a fração HDL3 (partículas menores) em

pacientes com Doença Arterial Coronariana (DAC), diabetes, em mulheres no

período posmenopausa e em pacientes com hipercolesterolemia (WILSGAARD;

ARNESEN,2004).

O efeito anti-aterogênico da HDL se dá, sobretudo devido sua

propriedade de transportar lipídeos, principalmente ésteres de colesterol, dos

tecidos periféricos para o fígado, efeito conhecido como transporte reverso do

colesterol (TRC). Nesse transporte reverso é envolvida uma variedade de

tecidos e moléculas que impedem que o colesterol se acumule nas células.

Sendo bastante complexo, esse transporte envolve, a nível celular, enzimas

que hidrolisam a ligação éster do colesterol e o sistema ABCA1, que
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possibilitam a captação do colesterol livre pela HDL (YANCEI et ai, 2003). No

compartimento plasmático, há o envolvimento das proteínas de transferência, a

ação da Lecitina Colesterol Acil Transferase (LCAT) e finalmente, os receptores

celulares de lipoproteínas no fígado.

Transporte Reverso de Colesterol

o transporte reverso de colesterol é a via pela qual o colesterol

presente nos tecidos periféricos é transferido para o fígado e para os tecidos

que produzem hormônios esteróides, onde o colesterol é utilizado para síntese

de Iipoproteínas, sais biliares, vitamina D e hormônios (ECKARDSTEIN;

NOFER; ASSMANN, 2001). O transporte de colesterol dos tecidos periféricos

para o fígado é uma das importantes funções da HDL.

A HDL é uma lipoproteína que está em constante remodelamento

no plasma. Apolipoproteínas na forma livre ou complexada com pequenas

quantidades de lipídeos são os precursores da HDL. A apo A-I produzida pelo

fígado e pelo intestino ou ainda, proveniente do catabolismo das Iipoproteínas

ricas em triglicerídeos, uma vez presente no plasma é lipidada. A lipidação

ocorre pela remoção de fosfolipídeos e colesterol de tecidos hepáticos e extra

hepáticos, num processo facilitado pelo transportador de membrana "ATP

binding cassete transporter A1" (ABCA1) que tem como resultado a formação

da HDL discóide (pré I3-HDL), que consiste em apolipoproteína, fosfolipídeo e

uma menor quantidade de colesterol na forma livre (BARTER et aI., 2003;
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WANG; BRIGGS, 2004). Outras apolipoproteínas, como a apo A-li, A-IV e apo

E, quando presentes no plasma, também sofrem lipidação por serem capazes

de causar efluxo celular de fosfolipídeos e colesterol e podem dar origem a pré

~-HDL via proteínas transportadoras (ECKARDSTEIN; NOFER; ASSMANN,

2001; BARTER et aI., 2003). Para que o efluxo celular de Iipídeos ocorra é

necessário que haja interação física entre a partícula aceptora e a membrana

celular, onde o transportador ABCA1 tem um papel importante: o de modificar a

distribuição lipídica da membrana celular e consequentemente, facilitar a

interação entre a apolipoproteína, principalmente a apo A~I, e a superfície

celular (WANG; BRIGGS, 2004). O transportador ABCA1 tem alta afinidade

pela apo A-I e existem fortes indícios de que o efluxo celular de fosfolipídeos

preceda o efluxo de colesterol, pois o complexo apo A-I-fosfolipídeo é um

melhor aceptor de colesterol, quando comparado a apo A-I livre (WANG;

BRIGGS, 2004). A HDL na forma discoidal também pode ser gerada a partir

dos constituintes de superfície das Iipoproteínas ricas em triglicerídeos que, ao

sofrer ação da LLP, liberam vesículas contendo apolipoproteína e fosfolipídeos

acrescidos ou não de quantidades pequenas de colesterol livre (BARTER et aI.,

2003).

A pré- ~-HDL continua a receber lipídeos via ABCA1, mas adquire

também quantidades extras de colesterol livre de outras lipoproteínas que contém

apoB (VLDL, IDL e LDL) e de membranas celulares através de um processo de

difusão passiva que parece não ser dependente do transportador ABCA1

(BARTER et aI., 2003). A HDL na forma discoidal é um excelente substrato para a

Lecitina Colesterol Acil Transferase, uma enzima sintetizada e secretada
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principalmente pelo fígado, presente na circulação e que se liga a superfície das

Iipoproteínas, inclusive a da HDL, cuja função é converter colesterol e lecitinas

(fosfatidilcolinas) em éster de colesterol (SCHAEFER et al.,1982; EISENBERG,

1984; WANG; BRIGGS, 2004). A esterificação do colesterol pela LCAT ocorre com

a transferência de um ácido graxo da posição -2 da lecitina para o grupo hidroxila

da molécula de colesterol (LEWIS; RADER; 2006). A LCAT é ativada pelas

apolipoproteínas apo A-I, A-IV apo E, e apo C-I, e uma vez ativada, a LCAT

esterifica o colesterol recebido pela pré- ~-HDL (WANG; BRIGGS, 2004). O

resultado da ação da LCAT é a formação de um núcleo hidrofóbico na pré- ~-HDL,

constituído de éster de colesterol, que transforma a HDL discóide em uma forma

esférica, madura, a HDL3 (WANG; BRIGGS, 2004).

A HDL3 continua a receber colesterol e fosfolipídeos de membranas

celulares, mas agora num processo mediado pelo receptor scavenger classe B

tipo I (SR-BI), presente principalmente na glândula adrenal, no fígado e nos

monócitos, ou por difusão, ambos os processos distintos daquele mediado pelo

ABCA1 (WANG; BRIGGS, 2004). Neste processo existe uma interação dos

componentes lipídicos da HDL, principalmente fosfolipídeos, com a superfície

celular, favorecendo a difusão de colesterol através do receptor SR-BI, que

facilita a transferência de colesterol livre da membrana plasmática para a

partícula aceptora (SCARTEZINI et aI., 2003). A HDL3 também recebe colesterol

livre e fosfolipídeos provenientes da lipólise dos quilomícrons e da VLDL pela

LLP, num processo facilitado pela proteína de transferência de fosfolipídeos

(PLTP). Assim como ocorre com a pré- ~-HDL, o colesterol recebido sofre ação

da LCAT, é transformado em éster de colesterol e, devido a sua hidrofobicidade,
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deixa a superfície da Iipoproteína e passa a ocupar o núcleo, transformando a

HDL3 em uma partícula maior, a HDL2 (ECKARDSTEIN; NOFER; ASSMANN,

2001) (Figura 2).
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Figura 2- Metabolismo da Lipoproteína de Alta Densidade
Fonte: Arquívo Brasileiro de Cardiologia
LCAT-Iecitina-colesterol-acil-transferase;LH-lipase hepática;
CE-éster de colesterol;TG-triglicerídeos;HDL-lipoproteína de
alta densidade.

A HDL2 realiza trocas de éster de colesterol e triglicerídeos, com as

demais lipoproteínas (quilomícron, VLDL, IDL e LDL), num processo mediado pela

proteína de transferência de éster de colesterol (CETP), uma glicoproteína

hidrofóbica, produzida pelo fígado e que está presente no plasma em associação
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com as lipoproteínas (LEWIS; RADER, 2006). O colesterol esterificado é

transferido, por meio da CETP, da HDL2 para as demais lipoproteínas ricas em

triglicerídeos. As lipoproteínas ricas em triglicerídeos, por sua vez transferem

triglicerídeos para a HDL2 . A extensão da transferência depende da concentração

de cada componente lipídico na lipoproteína doadora (GLOMSET; NORUM;

KING, 1970; MARCEL et aI., 1980; EISEMBERG, 1984). O triglicerídeos recebido

pela HDL2 é o substrato para a enzima LH, presente nos hepatócitos e nas células

endoteliais hepáticas. Diferentemente da LLP, responsável pela Iipólise de

triglicerídeos principalmente, a LH tem atividade semelhante de hidrólise tanto de

triglicerídeos quanto de fosfolipídeos. A LH é modulada pelas apolipoproteínas,

sendo a apo E a ativadora desta enzima (WANG; BRIGGS, 2004). Uma outra

enzima lipolítica, a lipase endotelial (LE), sintetizada pelo endotélio e presente na

sua superfície também regula o remodelamento da HDL2 , mas com atividade de

hidrólise principalmente de fosfolipídeos (WANG; BRIGGS, 2004; LEWIS; RADER,

2006). A ação da LH resulta na conversão da HDL2 em HDL3 • que retoma o ciclo

de remoção tecidual do colesterol ou continua a sofrer degradação dos seus

constituintes. A magnitude do efeito da Iipase depende da composição da HDL

(LEWIS; RADER, 2006). Após a lipólise da HDL2 pelas LH e LE o colesterol dessa

partícula é removido pelos receptores SR-BI, responsáveis pela captação seletiva

do colesterol da HDL no fígado. A HDL2 se liga ao SR-BI com alta afinidade,

resultando na transferência seletiva do éster de colesterol do núcleo da HDL para

compartimentos intracelulares, sem que ocorra a degradação das

apolipoproteínas (WANG; BRIGGS, 2004). A ligação da HDL com o receptor SR

BI parece ser facilitada pela ação da LH (ECKARDSTEIN; NOFER; ASSMANN,
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2001). Esse conjunto de ações das lipases e do receptor SR-BI resulta no

remodelamento da HDL2 que origina partículas menores, como a pré-~-HDL ou

ainda a apo A-I na forma livre ou a apo A-I pobre em lipídeos, que servem como

aceptores de Iipídeos e novamente iniciam a formação de novas partículas de

HDL. A apo A-I pode ainda ser filtrada pelos rins e removida do plasma e é

recapturada nas células dos túbulos proximais, por meio de endocitose mediada

pela cubilina, sugerida como o mediador da captação da apo A-I (EISENBERG,

1984; ECKARDSTEIN; NOFER; ASSMANN, 2001; LEWIS; RADER, 2006).

A depuração plasmática da HDL pode ocorrer por duas vias: por

meio da captação seletiva do seu conteúdo lipídico, como exposto anteriormente

ou via endocitose com a captação e subseqüente degradação da partícula inteira.

Neste caso o enriquecimento da HDL com éster de colesterol leva a formação de

partículas maiores com alto conteúdo de colesterol e apo E, HDL1, que podem ser

captadas pelo fígado por meio de receptores celulares específicos que

reconhecem a apoE (receptor B/E). Desta forma, direta ou indiretamente, o

colesterol é retirado dos tecidos periféricos e levado para o fígado, onde pode ser

reaproveitado, interagindo com outras vias metabólicas, pode ser utilizado para

produção de sais biliares ou ainda ser excretado (SCARTEZINI et aI., 2003).

HDL e Aterogênese

A doença arterial coronariana é um problema de crescente

prevalência, principalmente nos grandes centros e nas populações de faixa etária
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mais elevada, ocorrendo aumento de mortalidade em função da mesma. A

doença aterosclerótica é considerada multifatorial e sua prevenção passa pela

identificação do conjunto de fatores de risco. Estes fatores incluem a idade, o

sexo, a história familiar positiva para DAC precoce assim como diabetes,

hipertensão arterial, tabagismo e sedentarismo. A percepção entre relação de

riscos à saúde e estresse também tem sido relatada (HESLOP et aI., 2002).

Além desses fatores, a dislipidemia é outro fator de risco para

doença aterosclerótica, em que sua extensão é diretamente proporcional aos

níveis séricos de colesterol (STEINBERG; WITZTUM , 1990).

Dentre as anormalidades lipídicas clássicas, os níveis elevados de

LDL-C, bem como os níveis reduzidos de HDL-C estão relacionados com

importante aumento da incidência de doença cardiovascular aterosclerótica.

Objetivando a diminuição desse risco, o principal foco da terapêutica

hipolipemiante tem sido a redução dos níveis de LDL-C com o uso de estatinas.

No entanto, apesar de grandes reduções de LDL-C com tratamento

hipolipemiante intensivo, um número significativo de eventos ainda não pode ser

evitado.

Desse modo, há um grande interesse em identificar terapias capazes

de reduzir ainda mais o risco de eventos cardiovasculares. Um alvo terapêutico

que tem despertado muito interesse é o aumento nos níveis de HDL-C, já que os

níveis reduzidos desse colesterol constituem a anormalidade lipídica mais

freqüentemente encontrada em pacientes com doença arterial coronariana

estabelecida. Alguns estudos têm demonstrado que um aumento nos níveis

séricos de HDL-C, da ordem de 1 mg/dl, produz redução de 2-3% na incidência
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de DAC (BROWN et aI., 2001, FRICK et aI., 1997 ). Também foi demonstrado que

níveis elevados de HDL-C podem impedir a progressão da placa aterosclerótica,

promovendo sua regressão (JOHNSEN et aI., 2005). Contudo, a HDL é a

Iipoproteína de maior importância na prevenção da aterosclerose. Além de ser a

lipoproteína responsável pelo transporte de colesterol dos tecidos periféricos para

o fígado, a HDL tem outras funções ateroprotetoras não relacionadas ao

transporte de lipídeos. Essa Iipoproteína, além de modular a função endotelial,

desempenha atividades antioxidantes, antiinflamatórias e antitrombóticas

(KWITEROVICH Jr, 2000; SVIRIDOV; NESTEL, 2002; RADER, 2002; BATER et

aI., 2003; MEYERS; KASHYAP, 2004).

É sabido que a LDL é a partícula lipoprotéica mais aterogênica

(ASSMANN; FUNKE; SCHMITZ, 1989), sendo mais susceptível a modificações,

como a oxidação, e sua posterior captação pelos macrófagos e a conseqüente

transformação destes em células espumosas (STEINBERG; WITZTUM, 1990).

Assim, segundo Barter e colaboradores, a HDL poderia anular o efeito da LDL

através da remoção do colesterol presente nas células da íntima arterial, via

receptor ABCA1 (BATER et ai, 2003). A subpopulação de HDL, menos densa e

mais rica em éster de colesterol (HDLz), parece ser mais protetora que a

subpopulação menor e mais densa (HDL3). Isso se deve, provavelmente, ao fato

de a subpopulção de HDLz ser composta principalmente por HDLs que contém

somente apo A-I, que são mais eficientes em receber colesterol de tecidos

periféricos, via ABCA1, e também são melhores doadores hepáticos de éster de

colesterol, via SR-B1, quando comparadas as HDLs que contém apo A-I e A-li

(SVIRIDOV; NESTEL, 2002; RADER, 2002; MEYERS; KASHYAP, 2004). Além
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de retirar o excesso de colesterol celular, a HDL também atua no processo

anterior a esse, inibindo que modificações oxidativas ocorram na LDL e,

consequentemente, inibindo a captação da LDL pelos macrófagos. Ao prevenir a

oxidação da LDL, a HDL também previne o endotélio dos efeitos citotóxicos da

LDL-oxidada e da migração e adesão de monócitos, ambos induzidos pela LDL

oxidada (BARTER et aI., 2003). O principal mecanismo pelo qual a HDL diminui

o acúmulo de peróxidos lipídicos é pela hidrólise enzimática dos hidroperóxidos

dos fosfolipídeos (DURRINGTON; MACKNESS; MACKNESS, 2001). Vários

componentes da HDL contribuem para o efeito antioxidante, incluindo sua apo A1

(maior) e algumas enzimas sendo a mais importante, a Paraoxonase1. A

Paraoxonase é sintetizada primeiramente no fígado e uma porção é secretada no

plasma onde é associada com a HDL. Ela é a responsável pela metabolização

dos lipídeos oxidados de ambas LDL e HDL. Mackness e colaboradores, foram

os primeiros a demonstrar que a PON1 humana poderia inibir a oxidação da LDL

in vitro (MACKNESS; DURRINGTON, 2001). Para exercer seu efeito

antioxidante, é necessário que haja interação entre a PON1 e os lipídeos

oxidados,o que pode ocorrer de duas formas: uma das possibilidades é que a

atividade antioxidante da PON1 seja mediada por difusão durante a interação

entre LDL e HDL, a outra e mais provável consiste na transferência dos lipídeos

oxidados da LDL para a HDL e posterior ação da PON1 (JAMES; DEAKIN, 2004).

Importante destacar, que vários fatores estão envolvidos na modulação e nos

níveis dessa enzima, como fatores ambientais, fármacos, fumo, álcool e dieta

(COSTA et aI., 2005) e, em virtude disso, numa dada população a atividade da

PON1 pode variar em até 40 vezes (BROPHY et aI., 2001). Outra função da HDL
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envolvida no processo aterosclerótico é sua capacidade de reduzir a expressão

das moléculas de adesão, induzidas pelas citocinas nos processos inflamatórios.

A HDL modifica a célula de alguma maneira que as tornam resistentes em

expressar essas moléculas induzidas por citocinas (COCKERILL GW et aI., 1994;

CALABRESI L et al.,1997; PARK SH et aI., 2003) . Importante destacar que essa

inibição não é afetada pela variação no tamanho da HDL ou pela composição das

apos, éster de colesterol e triglicerídeos. Em contraste essa propriedade

antiinflamatória da HDL é bastante influenciada pela composição de fosfolipídeos

da partícula (BARTER et aI., 2004).

A disfunção endotelial é iniciada com uma cascata de eventos,

levando facilmente o sangue à coagulação, a perda de óxido nítrico, a qual causa

a constrição dos vasos sanguíneos, migração e adesão dos leucócitos a qual

acelera a formação da placa aterosclerótica. HDL também modula a função

endotelial por promover um aumento na produção de NO através da ativação da

enzima NO sintetase, além de desempenhar função antitrombogênica a qual pode

ajudar a previnir oclusão do vaso e o infarto do miocárdio como resultado (WANG;

BRIGGS, 2004; SVIRIDOV; NESTEL, 2002; RARDER, 2002; BARTER et aI.,

2003).

Estabilidade do colesterol na HDL

Basicamente, o colesterol é encontrado no organismo na forma livre

e na forma esterificada. A forma livre do colesterol que se situa na camada



31

Introdução

superficial da partícula da Iipoproteína é mais instável na estrutura da partícula do

que a forma esterificada. Sendo esta, situada no centro da lipoproteína

dependente das chamadas proteínas de transferência, como a CETP para

deslocar-se da partícula de LDL, indo daí para outra partícula de lipoproteína

(GARRET; GRISHAM, 1995). Já o colesterol livre pode se dissociar com

facilidade da partícula de LDL e difundir-se no meio aquoso plasmático, onde a

sua baixa polaridade pode resultar em precipitação e depósito na parede arterial.

Em função dessas características físico-químicas, o organismo exige um eficiente

mecanismo de esterificação do colesterol, mediado pela LCAT que age no meio

plasmático, estimulada pela apo A1 presente em lipoproteínas como as VLDL,

quilomícrons e principalmente nas lipoproteínas de alta densidade, e a ACAT, que

age no meio intracelular. Desta forma, seja na partícula da lipoproteína ou dentro

da célula, o colesterol é preferencialmente mantido na forma mais estável, a

esterificada. Uma outra visão da função protetora, antiaterogênica da HDL é a de,

como grande reservatório de apo A1, promover a esterificação do colesterol no

compartimento plasmático.

Contudo, a esterificação do colesterol pela HDL recebido de outras

classes de lipoproteínas ou de membranas celulares, faz com que o colesterol se

transforme em uma forma química mais apoiar. Essas moléculas de colesterol

passam da superfície para o centro das partículas de Iipoproteínas, tornando-se

mais estáveis e evitando sua difusão para o meio plasmático de onde pode

precipitar-se na parede arterial, devido à baixa solubilidade em meio aquoso.

Assim sendo, observamos que após a injeção de uma nanoemulsão,

LDE, rica em colesterol parecida com a estrutura da LDL em pacientes com DAC
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e em indivíduos-controle sem a doença, o colesterol livre da LDE era removido

mais rapidamente do plasma nos pacientes com DAC do que nos controles, Já o

colesterol esterificado não apresentava diferenças de remoção plasmática entre

os indivíduos com DAC e os sem DAC. Esses resultados sugerem que, na DAC,

o colesterol livre possa estar se dissociando da lipoproteína e se depositando na

parede arterial. De fato, em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização e

nos quais havíamos previamente injetado a LDE marcada com H3colesterol livre e

C14éster de colesterol, mostramos que nos fragmentos arteriais e venosos obtidos

durante a cirurgia, havia mais colesterol livre do que a forma esterificada, o que

confirma a hipótese acima (COUTO, R et aI., 2007). Uma possível causa deste

mecanismo pode ser a diminuição da capacidade da HDL de receber o colesterol

livre da LDL e esterificá-Io, ou seja, de transferir o colesterol para sua forma mais

estável.

Dislipidemias, Idade e DAC

A idade é um dos principais fatores de risco para a DAC. Calcula

se que a mortalidade para doença cardiovascular, incluindo as por DAC e doença

arterial periférica, aumente em 2,5 vezes· a cada dez anos. O risco de eventos

cardiovasculares não fatais, também aumenta progressivamente com a idade,

mesmo em indivíduos considerados de baixo risco. No entanto, em qualquer que

seja a faixa etária, a presença de outros fatores de risco determina maior

suscetibilidade para esses eventos (NCEP, 2001). Apesar de as lesões



33

Introdução

ateroscleróticas evoluírem, com a idade, em extensão, número e gravidade, em

ambos os sexos, o aumento na magnitude dos fatores de risco cardiovasculares e

a ocorrência dos subseqüentes eventos clínicos são mais tardios em mulheres

que em homens. Em conjunto, estudos enfatizam o conceito da aterosclerose

como problema pediátrico, uma vez que estrias gordurosas na aorta se

desenvolvem extensamente na infância; estrias gordurosas nas coronárias têm

início na adolescência e placas fibrosas podem ser observadas antes dos 20

anos, progredindo significantemente na terceira década (TRACY, 1995; McGILL;

McMAHAN, 1998).

O aumento da idade é associado com o aumento dos níveis de

VLDL e LDL (JOHN et aL,1995). Elevados níveis de colesterol da VLDL são

associados com a diminuição dos níveis da Iipoproteína de alta densidade (HDL)

(FREEDMAN et aL, 2001; WILSGAARD et aL, 2004). Esse aumento é ocasionado

pela transferência de éster de colesterol da HDL para a VLDL, o que é mediado

pela CETP.

A diminuição da concentração da HDL do plasma é um fator de risco

independente para o desenvolvimento de DAC. (MILLER et aL, 1975; JOHN et

al,1995). Nos últimos anos, com o aumento da expectativa de vida da população

houve também aumento na incidência destes fatores de risco. Desta forma, de

acordo com a saúde pública, é importante se determinar mecanismos envolvidos

com as mudanças no metabolismo lipídico relacionadas à idade, minimizando ou

prevenindo a ocorrência de DAC.

Níveis elevados de LDL também são considerados um importante

fator de risco. A correlação entre níveis elevados de LDL e DAC em idosos tem
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sido descrita na literatura (JOHN et al.,1995; ROCTERS et al.,2002; TOMAS et

aI., 2003). Recentemente em nosso laboratório, foi demonstrado que a cinética

plasmática da LDL se apresentou mais lenta em pacientes idosos, caracterizando

desta forma, importante alteração no metabolismo lipídico associado com a idade..

Isso pode ser atribuído não somente pela diminuição dos receptores da

Iipoproteína que a removem do plasma, como também pela mudança na sua

composição (PINTO et aI., 2001).

Reações metabólicas responsáveis pelo aumento da concentração

de partículas mais densas de LDL produzem anormalidades na VLDL e HDL que

podem contribuir para o risco da DAC. Estudos farmacológicos e bioquímicos

indicam que as diferentes subclasses de HDL, mais precisamente as subfrações

de tamanhos maiores, possuem várias atividades, que podem ser responsáveis

pelos efeitos cardioprotetores (FREEDMAN et al.,1998; RESERSEN;

FREEDMAN, 2002; DECOSSIN et aI., 1997; ASZTALOS et aI., 2000; BARTER et

al.,2003). Comparados com grupos controle, indivíduos com DAC tem

freqüentemente menor concentração de subclasses de HDL maiores (HDL2b)

junto com altas concentrações de partículas menores dessa lipoproteína

(WILLlAMS et al.,1993). No que diz respeito as diferenças entre os sexos, por

exemplo, as mulheres apresentam partículas maiores de HDL do que em homens,

diferença esta que é diminuída com o aumento da idade (WILLlAMS et aI., 1993).

Vários estudos observacionais suportam o propósito de que a HDL

pode representar um fator de longevidade (BARTER, 2004a; ARAI; HIROSE,

2004; HEIJMANS et aI., 2006; TERRY et aI., 2007). Estudos têm encontrado que

indivíduos mais velhos saudáveis têm maiores níveis de HDL-C que indivíduos
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mais jovens com e sem DAC. Em outros estudos observacionais comparando

indivíduos saudáveis entre 85 e 89 anos com indivíduos mais jovens, o nível de

HDL-C foi maior que 40mg/dl em 92% dos mais velhos comparados com 69% de

indivíduos saudáveis com idade entre 38 e 69 anos e 46% de indivíduos

coronários de idade entre 32 e 69 anos (BARTER, 2004a). Pesquisas sugerem

que maiores níveis de HDL-C podem ser genéticos, com níveis significantemente

maiores em centenários. Em recente estudo, foi notado que centenários e seus

descendentes tem maiores e mais largas HDL e LDL que os controles. Esses

resultados foram independentes dos níveis de HDL-C e apolipoproteína A1,

sugerindo que esses achados indicam que o tamanho da partícula de lipoproteína

são hereditários e promovem longevidade (CELLlNI et aI., 2005).

Importante destacar que, ainda nesse trabalho, os efeitos da HDL

coincidiram com o aumento da homozigoze para variante W do polimorfismo

1405V no gene da CETP, variante associada com a atividade reduzida de CETP.

Em adição, esses centenários com o genótipo W e tamanho de HDL aumentada

têm menor concentração de CETP sérica (CELLlNI et aI., 2005).

O mecanismo pelo qual esse polimorfismo da CETP e sua

associação com a mudança na HDL, podendo contribuir para longevidade, ainda

não é conhecido, mas pode ser secundário para a atividade reduzida da CETP.

Interessantemente, outros polimorfirmos da CETP (como o Taq1) são associados

com uma concentração aumentada de HDL-C e reduzidos eventos coronarianos

(CELLlNI et aI., 2005).
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Nanoemulsão Lipídica Artificial (LDE)

Em 1987, foram iniciados estudos visando reproduzir o metabolismo

da LDL por meio de uma nanoemulsão com composição lipídica semelhante à

da LDL natural (LDE), mas sem a parte protéica da lipoproteína (MARANHÃO et

al.,1993). O objetivo do estudo seria o uso da LDE na investigação da

hipercolesterolemia relacionada à aterosclerose.

Os resultados em rato mostraram que a LDE apresentava cinética

plasmática semelhante à da LDL natural, sugerindo que estivesse sendo

captada pelos mesmos receptores que retiram a LDL da circulação. A LDE não

tem proteína, mas, ao ser injetada na circulação plasmática, em contato com as

lipoproteínas naturais, adquire apo E, que pode ser reconhecida pelo receptor da

. LDL. A apo E serve então de ponte para a LDE ligar-se ao receptor, sendo

assim captada pela célula (MARANHÃO et aI., 1993).

É importante ressaltar que a LDL natural não possui apo E, ligando

se ao receptor através da sua única proteína, a apo 8100. Estudos de

competição em linfócitos mostraram que a LDL natural compete com LDE pela

captação celular, comprovando que a remoção de ambas se dá pelo mesmo

receptor específico (MARANHÃO et aI., 1997).

No entanto, a partícula artificial LDE tem mais afinidade pelos

receptores da LDL do que a própria LDL natural (HIRATA et aI., 1999). Isto

acontece porque o meio ligante ao receptor utilizado pela LDE é a apo E, que

tem mais afinidade pelo receptor do que a apo 8100 da LDL natural.



37

Introdução

Em outras experiências, a LDE foi injetada em indivíduos

normolipidêmicos e em portadores de hipercolesterolemia (MARANHÃO et aL,

1997). Nesta situação, o defeito básico consiste em receptores B e E defeituosos,

o que resulta em captação deficiente da LDL e seu acúmulo no plasma. Nestes

pacientes a LDE foi removida muito lentamente da circulação, confirmando o

comportamento esperado e mostrando o potencial da nanoemulsão como

instrumento para investigação das dislipidemias.

Diversos experimentos com a LDE já foram realizados pelo nosso

grupo (MARANHÃO, 1994; MARANHÃO et aL, 1997; HIRATA et aL, 1999;

PINTO et aL, 2001; ADES et aL, 2001; SANTOS et aL, 2003; HUNGRIA et aL,

2004; NAOUM et aL, 2004; PUK et aL, 2004; AZEVEDO et aL, 2005; MELO et aL,

2005; SANTOS et aL, 2005, PINHEIRO et aL, 2006.

Como exemplo descritivo, foi realizado um estudo com idosos, que

apresentavam concentrações aumentadas de LDL, e a remoção da LDE foi mais

lenta neste grupo quando comparados aos jovens (PINTO et aL, 2001). Na Beta

Talassemia, onde ocorre uma diminuição da concentração de LDL, os estudos

demonstraram que estes pacientes removiam a LDE da circulação mais

rapidamente quando comparados com indivíduos sem a doença (NAOUM et aL,

2004). Em pacientes submetidos a transplante cardíaco, demonstramos que a

remoção da LDE da circulação ocorreu mais lentamente quando comparado com

controles, sugerindo a presença de um mecanismo deficiente de remoção da LDL,

que deve ser uma das causas da hipercolesterolemia, encontrada com freqüência

nesses pacientes (PUK et aL, 2004).
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Com os elementos disponíveis sobre o comportamento da LDE, foi

levantada a hipótese de que a LDE pudesse substituir a LDL natural como veículo

para direcionar os quimioterápicos para os tecidos malignos, evitando órgãos e

tecidos normais (MARANHÃO et aI., 1993 e MARANHÃO, 1994).

A nova hipótese é utilizar a LDE como modelo de lipoproteína, com o

intuito de investigar a capacidade da HDL de receber lipídeos (colesterol-livre,

éster de colesterol, triglicerídeos e fosfolipídeos) da LDL e, com isso, avaliar

qualitativamente a HDL.
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Justificativa

Alterações químicas e modificações na composição das HDL estão

também envolvidas nos mecanismos de envelhecimento assim como na

aterosclerose. É importante salientar que essas alterações podem estar

relacionadas a alterações da função antiaterogênica da lipoproteína.

Além da determinação dos níveis plasmáticos da HDL é importante

determinar a qualidade dessa lipoproteína, que está relacionada as suas funções

antiaterogênicas. Embora haja muitos estudos enfocando o transporte de lipídeos

da membrana celular para a HDL, o transporte entre as diferentes classes de

Iipoproteínas é praticamente inexplorado.

Em virtude de o envelhecimento provocar alterações no

metabolismo lipídico, esse trabalho propõe estudar os aspectos qualitativos da

HDL e sua relação com o avanço da idade. Dentre os aspectos qualitativos da

HDL destacamos sua capacidade de receber lipídeos de outras Iipoproteínas

como um dos mais importantes, pois é o que está mais diretamente relacionado

com as suas ações protetoras.

Em nosso laboratório foi desenvolvida uma metodologia para

avaliar esta capacidade da HDL, utilizando uma nanoemulsão artificial como

partícula doadora de lipídeos radioativos. Esta metodologia tem potencial para

estabelecer novos mecanismos e correlações que avancem a compreensão do

metabolismo lipídico.

Como a concentração da HDL está diminuída normalmente em

idades mais avançadas, é interessante observar se, além disso, aspectos

funcionais da lipoproteína possam estar alterados.
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Baseado na introdução de metodologias para quantificar esse

fenômeno, esse trabalho estabelecerá mecanismos e correlações existentes entre

as diferenças qualitativas de níveis lipídicos e o avanço da idade.
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Objetivos

• Investigar, "in vitro", a influência da idade sob os seguintes

aspectos qualitativos da HDL em 3 diferentes faixas etárias: (Adulto Jovem, Meia-

idade e Idoso sem evidência clínica de DAC):

- Tamanho de partícula;

- Medida da atividade da enzima PON1;

- Capacidade de receber colesterol livre, éster de colesterol,

fosfolipídeos e triglicerídeos da LDE.

• Comparar os aspectos qualitativos analisados da HDL entre os

grupos de idosos, com e sem evidência clínica de DAC.
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Casuística, Material e Métodos

2.1- Casuística:

Os participantes desse estudo foram selecionados no Laboratório de

Metabolismo de Lipídeos e no ambulatório da Cardiogeriatria do Instituto do

Coração (InCor) da Faculdade de Medicina do estado de São Paulo. Os pacientes

foram avaliados quanto as características clínicas e laboratoriais. Após essas

informações, quando de acordo, os pacientes assinaram um termo de

consentimento pós-informado e passaram a fazer parte deste estudo, cujo

Protocolo de Pesquisa (1023/04) foi analisado e aprovado em 18/11/2004 pela

Comissão Científica do Instituto do Coração (SOC 2533/04/153) e em 08/12/2004,

pela Comissão de Ética em Pesquisas do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FM-USP). Os indivíduos foram

alocados em 4 diferentes grupos:

Grupo Adulto jovem: Foram estudados 25 indivíduos adulto-jovens,

com média de idade 25±4 sendo 15 do sexo feminino e 10 do sexo masculino,

normolipidêmicos, não diabéticos, não hipertensos, sedentários, não tabagistas e

que não faziam uso freqüente de bebida alcoólica.

Grupo Meia-Idade: Foram estudados 25 indivíduos de meia- idade,

com média de idade de 42±8, sendo 17 do sexo feminino e 8 do sexo masculino,

normolipidêmicos, não diabéticos, não hipertensos, sedentários, não tabagistas e

que não faziam uso freqüente de bebida alcoólica.
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Grupo de Idosos sem evidência clínica de DAC: Foram estudados 25

indivíduos idosos, com média de idade 75±6 sendo 12 do sexo feminino e 13 do

sexo masculino, sem evidência clínica de doença coronariana, não diabéticos,

sedentários, não tabagistas e que não faziam uso freqüente de bebida alcoólica.

Dezenove pacientes faziam uso de anti-hipertensivos como Enalapril (20 mg/dia) e

hidroclorotiazida (50 mg/dia). A ausência da DAC macrovascular foi diagnosticada

por cinecoronariografia.

Grupo de Idosos com evidência clínica de DAC: Foram estudados 11

indivíduos idosos que apresentavam evidência clínica da doença arterial

coronariana, com média de idade 74±5, sendo 6 do sexo masculino e 5 do sexo

feminino. Todos os pacientes faziam uso freqüente de anti-hipertensivos como

enalapril (20 mg/dia), ou hidroclorotiazida (50 mg/dia). A terapia com

hipolipemiantes foi suspensa por um período de 30 dias antes da coleta da

amostra. A presença da DAC foi diagnosticada por cinecoronariografia prévia de

seis meses.

Os pacientes foram pareados por índice de massa corpórea e sexo.

2.2-Determinações Bioquímicas Séricas

Após jejum de 12 horas, foram obtidas nos participantes as

seguintes determinações bioquímicas: colesterol total (CT) e frações (VLDL, LDL e

HDL), triglicerídeos (TG), apoA-1 e apo B e glicose. O colesterol total foi

determinado pelo método colorimétrico-enzimático (CHOD / PAP) automatizado,
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com kit comercial Labtest (Labtest, Santa Lagoa, MG, Brasil). O HDL-colesterol foi

determinado pelo mesmo método usado para o colesterol total, após a precipitação

das Iipoproteínas que contém apo B (VLDL e LDL) pelo kit comercial Labtest

(Labtest, Santa Lagoa, MG, Brasil). O triglicerídeos e a glicose foram determinados

por método colorimétrico-enzimático automatizado, com kit comercial Labtest

(Labtest, Santa Lagoa, MG, Brasil). As apolipoproteínas, apo A-I e apo B, foram

determinadas, por imunoturbidimetria automatizada, com kits comerciais Roche

(Roche Diagnostics, Indianápolis, I.N., USA).

O VLDL-colesterol e o LDL-colesterol foram calculados pela

fórmula de Friedewald [VLDL = triglicerídeos /5; LDL =colesterol total - (HDL +

VLDL)], para valores de triglicerídeos menores que 400mg/dL (FRIEDEWALD,

1972).

2.3- Determinação da atividade da Paraoxonase

Amostras dos participantes foramcoletadas, após jejum de 12

horas, em tubo seco e o soro foi obtido após 10 minutos de centrifugação, à 3.000

rpm, em centrífuga Sorval RT7. A atividade da PON1 foi medida pela adição de 500

fll de tampão Tris-HCI 0,1 M pH 8,05 contendo 2 mmol/L de CaCI2 e 5,5 mmol/L de

paraoxon (Sigma Chemical Co.) a 25 flL de soro. A amostra foi, então, distribuída

em placa de 96 poços fundo chato, 200 flL por poço [em duplicata]. A leitura é feita

com comprimento de onda de 405 nm e temperatura de 3rC utilizando Leitor de
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Microplacas (Microplate Reader, Benchmark, Bio-RAD). Para o cálculo da atividade,

foram feitas 6 leituras em intervalos de 1 minuto. O resultado foi obtido

multiplicando a média da variação das absorbâncias pelo fator = 1163,43 nMol mL-

Cálculo do Fator:

VTR(mL)
FATOR = xVA(mL)xE(cm)

c40S

onde,

VTR (volume total da reação) = 525 J-lL (500 J-lL solução + 25 J-lL soro)

c4üS= 18050 L M-1 cm-1 (Senti et ai. , 2003; Agachan et ai., 2004.)

VA (volume da amostra) =25 J-lL

E (espessura do poço da placa) = 1 cm

Substituindo-se os valores e ajustando-os para as unidades internacionais temos:

Fator = 1163,43 nmol mL-1

Cálculo da Atividade:

Atividade da Paraoxonase =Fator x ôabs/min =1163,43 x ôabs nmol min-1 mL-1
,

onde,

ôabs =é média da variação das absorbâncias medidas a cada 1 minuto.
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2.4 - Determinação do tamanho de partícula da HDL

o tamanho da HDL foi mensurado por espalhamento de luz (light

scattering) utilizando o equipamento Laser Light Scattering (ZetaPALMS,

Brookhaven Instr. Corp.) (LIMA; MARANHÃO, 2004). Após separação por

precipitação química das frações contendo apoB (VLDL, LDL), utilizando uma

solução de polietilenoglicol 8000 (200 g/L), o sobrenadante contendo HDL foi

diluído em uma solução de NaCI 0,15M e 0,01% de EDTA (pH 7,5) e filtrada através

de um sistema de filtragem (filtro millipore® 0,22!J.). O diâmetro das partículas (nm)

~

~ em solução foi então mensurado pela luz espalhada, coletada em um ângulo de 90°

\
e expressos pelo resultado médio obtido em 5 corridas.

2.5 - Preparo da nanoemulsão rica em colesterol - LDE

A LDE foi preparada segundo a técnica descrita por GISNBURG et

ai (1982) modificada por Maranhão et ai (1993), a partir da mistura de 40 mg de

fosfatidilcolina, 20 mg de oleato de colesterol, 1 mg de trioleína, e 0,5 mg de

colesterol, dissolvidos em c1orofórmio/etanol (2: 1 v/v). Os Iipídeos foram pipetados

em frasco de vidro, onde se adicionaram os isótopos. A mistura foi seca sob fluxo

de nitrogênio, em banho de água (37 DC) e mantida em dessecador a vácuo, por 16

h, à 4 DC, para a remoção total dos solventes residuais. Foram adicionados 10 mL

de solução tampão TRIS-HCI 0,01 M, pH 8,0. A suspensão dos lipídeos foi

emulsificada por irradiação ultrassânica durante 3 h, sob atmosfera de nitrogênio,

com temperatura variando entre 51 e 55 DC. A irradiação ultrassânica foi realizada a
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125 watts de potência, em modo contínuo de operação por um disruptor de

Branson, modelo B 450 (Arruda Ultra-som, São Paulo, SP), equipado com ponta de

titânio um cm de diâmetro.

As emulsões foram purificadas por ultracentrifugação

(Ultracentrífuga Sorvall, modelo aTO Comb, Wilmington) durante 30 min., a 35.000

rpm, à 4°C. a sobrenadante da solução (1,0 mL), contendo partículas que flotam

em densidade 1,006 g/mL, foi retirado e descartado. a volume restante foi

submetido à nova ultracentrifugação a 35.000 rpm, durante 2 h, à 4 °C, após adição

de brometo de potássio sólido, para ajustar a densidade em 1,21 g/mL. Do

sobrenadante foram removidos 2,OmL, os quais contêm a fração das partículas de

tamanho e composição desejados.

A nanoemulsão purificada foi dialisada utilizando-se 4,0 mL de

solução tampão estéril TRIS-HCI 0,01 M, pH 8,0 , e membrana de diálise

Spectrapor 6 (Spectrum Medicallnd., LA), por 16 h, à 4 °C, para a total remoção do

brometo de potássio utilizado na etapa final de purificação. A nanoemulsão obtida

foi esterilizada por filtração utilizando filtros com poros de 0,2 ~ de diâmetro.

Todo o procedimento de preparo das emulsões foi realizado em

câmara de fluxo laminar vertical, para evitar a contaminação por microorganismos.

Essas emulsões foram submetidas a testes de esterilidade na Seção de

Bacteriologia do Laboratório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo e pirogenicidade in vivo no Instituto de Medicina

Nuclear da Universidade de São Paulo.
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2.6 - Transferência de éster de colesterol (CE), fosfolipídeos (PL), colesterol

livre (CL) e triglicerídeos da LDE para a HDL.

Amostras dos pacientes foram coletadas, após jejum de 12 horas, em

EDTA (1,5g/L) e o plasma foi obtido após 10 minutos de centrifugação, a 3.000

rpm, em centrígufa Sorval RT7. Foram incubados 50 /lL da LDE marcada

radiativamente com 3H_ éster de colesterol eH-CE) e 14C-fosfatidilcolina C4C-FL) ou

3H-triglicerídeos (3H-TG) e 14C-colesterol livre C4C-CL) com 200 /lL de plasma por

60 minutos, a 37°C, em agitador orbital Gyromax 706R, sob agitação de 40 rpm.

Após incubação, foram adicionados à mistura 250 IJL de reagente de precipitação

de lipoproteínas contendo apo B (sulfato de dextran 0,2%/ MgClz 3M, v/v). A

mistura foi agitada por 30 segundos e posteriormente centrifugada por 10 minutos

a 3.000 rpm. A fração HDL foi obtida após precipitação da nanoemulsão

juntamente com as lipoproteínas contendo apo B, com 250 /lL de xtran/MgClz

(0,2% Dextran e 0,3mol/L MgClz). Alíquotas de 250 /lL do sobrenadante, contendo

a HDL, foram pipetadas em frascos de cintilação. Foram acrescentados a esses

frascos, 5,0 mL de solução cintiladora Ultima Gold (PerkinElmer, Boston, USA) e,

finalmente, a radioatividade presente nas amostras foi quantificada em contador

Beta (Liquid Scintillation Analyzer, Packard 1600 TR, Paio Alto, CA) com a

utilização do software Plus Verso 5.01 da Diamond Computers, para determinação

das contagens de 14C e 3H das amostras. O branco para este experimento consiste

da mistura de 200 IJL de solução tampão TRIS-HCI e 50 IJL de LDE, incubada e

precipitada nas mesmas condições descritas acima. O valor de radioatividade total

presente na amostra foi determinado pela incubação de 200 IJL de plasma com
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50IJL de LDE, seguida de incubação, porém sem adição de reagente de

precipitação. A quantificação dos lipídeos transferidos da LDE para HDL

plasmática foi expressa como percentagem (%) em relação à radioatividade total

incubada.

2.7 - Análise estatística

Os dados foram tabelados como média ± desvio padrão. As diferenças entre

.os dados obtidos de cada grupo foram avaliadas pelo teste ANOVA e pelo teste t.

Para avaliar a correlação de diferentes parâmetros como, por exemplo, a correlação

entre as taxas de transferência dos lipídios para a HDL com os níveis séricos dos

lipídeos e com a idade foi utilizado o teste de Pearson ou Spearman dependendo da

distribuição da amostra. A probabilidade de significância considerada foi de p < 0,05

em todas as comparações efetuadas.

Utilizou-se software GraphPad Prism TM, versão 3.02 para as análises

estatísticas.
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Resultados

3.1- Determinações bioquímicas

A Tabela 1 mostra os valores da concentração plasmática dos

lipídeos e das apolipoproteínas dos grupos estudados.

Houve diferença entre os níveis séricos de colesterol total dos

grupos, idosos sem evidência clínica de DAC (190 ± 40 mg/dL), meia idade

(173±43 mg/dL) e adulto jovem (113±18 mg/dL); p=0,0021. O mesmo foi

observado com a concentração de HDL-colesterol (50±14mg/dL, 40±7 mg/dL,

40±6 mg/dL ;respectivamente); p=0,0007. Importante ressaltar, que a diferença

encontrada foi entre os grupos de idosos sem evidência clínica de DAC e

adulto jovens.

Não houve diferença nos níveis séricos de LDL entre os grupos,

adulto jovem (96±23 mg/dL), meia idade (102±44 mg/dL) e idosos sem

evidência clínica de DAC (1 04±19 mg/dL); p=0,4993. O mesmo ocorrendo com

os triglicerídeos (86±15 mg/dL, 100±20 mg/dL, e 101 ±30 mg/dL;

respectivamente); p=0,5164.

Com relação aos resultados das concentrações da apo A-I e apo

8 dos grupos, a concentração plasmática de Apo A-I (p= 0,4019) e apo B

(p=0,1949) dos grupos adulto jovem (128±29 mg/dL e 70±18 mg/dL) e meia

idade (135± 13 mg/dL e 88±15 mg/dL) não foram diferentes das

concentrações encontradas no grupo de idosos (141±40 mg/dL e 80±15

mg/dL). Quando realizada a comparação entre os grupos de idosos sem

evidência clínica de DAC e com evidência de DAC, foram encontradas
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diferenças nos níveis séricos de HDL e LDL colesterol. O grupo de idosos sem

evidência clínica de DAC apresentou maior concentração sérica de HDL

colesterol (5D±14 mg/dL, 42±6 mg/dL, respectivamente) e menores níveis de

LDL colesterol (1D4±19 mg/dL, 143 ±25 mg/dL, respectivamente). Não

havendo diferença nos níveis de apoA1 e apoB, glicose e triglicerídeos entre

os dois grupos.
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Tabela 1- Concentrações plasmáticas dos lipídeos, apolipoproteínas e glicose
dos grupos estudados

Determinações

Bioquímicas

Adulto Jovem

(n=25)

Meia-Idade

(n=25)

Idoso

(n=25)

Idoso DAC

(n=11 )

Colesterol (mg/dL)

Total 113±18 173±43 190±40* 201±30

HDL 40±6 40±7 50±14* 42±6**

LDL 96±23 102±44 104±19 143±25**

Triglicerídeos (mg/dL) 86±15 100±20 101±30 123±46

Apo A-I (mg/dL) 128±30 135±14 141±40 100±60

Apo B (mg/dL) 70±18 88±15 80±15 87±40

Glicose (mg/dL) 89±11 83±10 91±12 98±12

Dados expressos em média ± desvio padrão Abreviaturas: Apo A-I= apolipoproteína A-I; ApoB =
apolipoproteína B; HDL- Liporpoteina de Alta Densidade; LDL- Lipoproteína de Baixa Densidade;
*P<O,0001, quando comparados os três grupos, adulto jovem, meia idade e idoso sem evidência
clínica de DAC; **P<O,05, quando comparados os grupos de idosos, com e sem evidência de
Doença Arterial Coronariana
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3.2- Determinação do diâmetro da HDL e da atividade da PON1

A Tabela 2 mostra o tamanho das partículas de HDL e os valores

da atividade da PON1 dos pacientes estudados.

Com relação ao tamanho das partículas de HDL, foi encontrada

diferença entre os grupos: Os grupos adulto jovem (8,9±O,3 nm) e meia-idade

(8,9± 0,3 nm) apresentaram menores quando comparados ao diâmetro de HDL

do grupo de idosos (9,7±1,6nm); p=0,0444.

Não foram constatadas diferenças na atividade da PON1 entre os

três grupos estudados, adulto jovem, meia idade e idosos sem evidência clínica

de DAC (97±44 mg/dL, 85±40 mg/dL, 85±44 mg/dL).

Ao comparar o grupo de idosos sem evidência clínica com o grupo

de idosos com DAC, os idosos sem evidência da doença apresentaram maior

tamanho de partícula de HDL quando comparado com o grupo de idosos com

DAC (9,7±1,6nm e 8,7±0,7, respectivamente); p=0,0380. Não foi encontrada

diferença na atividade da PON1 entre esses dois grupos.
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Tabela 2-Tamanho das partículas de HDL e a medida da atividade da PON1 nos
grupos estudados.

PARÂMETROS

Tamanho da HDL (nm)

PON1 (nmol min-1 mL-1
)

Adulto Jovem

(n=25)

8,9±O,3

97±44

GRUPOS

Meia-idade

(n=25)

8,9±O,3

85±40

Idoso

(n=25)

9,7±1,6*

85±44

Idoso DAC

(n=11 )

8,7±O,7**

76±42

Dados expressos em média ± desvio padrão,Abreviaturas: PON 1 =Paraoxonase 1; *P<O,05, quando
comparado enrte od três grupos, adulto jovem, meia idade e idoso sem evidência clínica de DAC;
**P<O,05, quando comparado entre os grupos de idosos, com e sem Doença Arterial Coronariana
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3.3-Taxa de transferência de colesterol livre, éster de colesterol,

triglicerídeos e fosfolipídeos da LDE para a HDL.

A Tabela 3 mostra os valores das taxas de transferência do

colesterol livre, éster de colesterol, triglicerídeos e fosfolipídeos da LDE para a

HDL dos pacientes dos quatro grupos estudados.

Não houve diferença nas taxas de transferência do 14C-colesterol

livre dos grupos estudados: adulto jovem (9,6±1,7%), meia-idade (10,1±1,2%)

e idosos sem evidência clínica de· DAC (10±2,4%); p=0,5515. O mesmo

ocorreu com a taxa de transferência do 3H-triglicerídeos (adulto jovem: 6,5

±1,3%; meia-idade: 6,9±1 ,3% e idosos: 7,3±2,4%; p=0,4195).

Foram constatadas diferenças significativas entre as taxas de

transferência do 3H-éster de colesterol entre os grupos: adulto jovem (3,7±

1,0%); meia-idade (4,1±0,7%) e idosos sem evidência clínica de DAC

(5,3±1,8%); p=0,024. Também ocorreu diferença nas taxas de transferência

do 14C-fosfolipídeo: adulto jovem (18,7±4,6%), meia-idade (18,3±4,0%) e

idosos (20,6±5,3); p=0,0368. É importante salientar que essas significâncias

encontradas foram entre os grupos adulto jovem e idosos sem evidência

clínica de DAC.

Quando realizada a comparação entre os grupos de idosos, as

taxas de transferência de éster de colesterol e triglicerídeos se mostraram

maior no grupo de idosos sem evidência clínica de DAC que no gruppo de

idosos com DAC eH-éster de colesterol: idosos sem a evidência da doença
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(5,3±1,8%) e idosos com DAC (3,1± 2,3%); p=O,0025 e de ~H-triglicerídeos:

idosos sem evidência clínica de DAC (7,3±2,4%) e idosos com DAC

(5, 1±1 ,6%); p=O,0072). Foi encontrada uma tendência de significância nas

taxas de transferência do 14C-colesterol livre entre os grupos com valor de

p=O,052. Não foi encontrada diferença entre as taxas de 14C_ fosfolipídeos.
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Tabela 3-Taxa de transferência (%) do colesterol livre, éster de colesterol,
triglicerídeos e fosfolipídeos da LDE para a HDL nos grupos estudados.

TAXA DE
TRANSFERÊNCIA

14C-colesterol (%)

3H_ éster de colesterol (%)

3H-triglicerídeos (%)

Adulto Jovem

(n=25)

9,6±1,7

3,7±1,0

6,5±1,3

GRUPOS

Meia-Idade

(n=25)

10,1±1,2

4,1±0,7

6,9±1,3

Idoso

(n=25)

10±2,4

5,3±1,8*

7,3±2,4

Idoso DAC

(n=11 )

8,2±1,3**

3,1±2,3**

5,1±1,6**

14C-fosfolipídeos (%) 18,7±4,6 18,3±4,0 20,6±5,3* 19,9±2,3

Dados expressos em média ± desvio padrão, Abreviaturas: PON 1 = Paraoxonase 1; *P<O,05
quando comparado enrte os três grupos, adulto jovem, meia-idade e idoso sem evidência clínica
de DAC; **P<O,05 quando comparado entre os grupos de idosos, com e sem Doença Arterial
Coronariana
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Como demonstrado na Tabela 4, a idade se correlacionou

positivamente com a taxa de transferência do 3H-éster de colesterol (r=O,3365;

p=O,0036), com a concentração de colesterol total (r=0,4965; p=O,0001) e com

a concentração de HDL colesterol (r=O,3559; p=O,0023). Também houve

correlação positiva com o Tamanho de HDL (r=O,3695; p=O,0013) (Figura 3).

Importante ressaltar que foi encontrada uma tendência, não comprovada

estatisticamente entre a idade e a taxa de transferência do 3H-triglicerídeos

(r=O,2248; p=O,0559).
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Tabela 4- Correlação entre a idade e taxa de transferência do colesterol livre
C4C-CL), éster de colesterol eH-CE), triglicerídeos (3H-TG) e fosfolipídeos C4C
PL) radioativos, tamanho da HDL, a atividade da PON1, o perfil lipídico,
concentração das apolípoproteínas.

PARÂMETROS IDADE

r p

14C_ cholesterol 0,0107 0,9274

3H_ éster de colesterol (%) 0,3365 0,0036

3H-triglicerídeos (%) 0,2248 0,0559

14C-fosfolípide (%) 0,1520 0,1993

Tamanho da HDL (nm) 0,3695 0,0013

. PON 1 -0,1983 0,1429

Colesterol total (mg/dL) 0,4965 0,0001

HDL-C (mg/dL) 0,3559 0,0023

LDL-C (mg/dL) 0,0568 0,6606

Triglicerídeos (mg/dL) 0,0688 0,6043

Apolipoproteína A-I(g/L) 0,1667 0,2070

Apoliporoteína B (g/L) 0,0424 0,7498

Dados expressos como coeficiente de correlação (r) de Sperman
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Figura 3-Correlações entre idade e HDL-C, Colesterol Total, Tamanho de HDL e
taxa de transferência de éster de colesterol eH-CE). (Continua)
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Figura 3-Correlações entre idade e HDL-C, Colesterol Total, Tamanho de HDL e
taxa de transferência de éster de colesterol (3H-CE). (Conclusão)
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Na tabela 5, a taxa de transferência do 14C-colesterol livre se

correlacionou positivamente com a taxa de transferência do 3H_ éster de

colesterol (r=0,4616; p=O,0001) e com a taxa de transferência do 3H_

triglicerídeos (r=0,4178; p=0,0002). Não houve correlação entre taxa de

transferência do 14C-colesterol livre e as concentrações de colesterol total

(p=0.6816), HDL colesterol (0,8702), Triglicerídeos (p=0,3033) e LDL colesterol

(p=0,1960). O tamanho de HDL (p=0,0751), a paraoxonase (p=0,5849) e as

concentrações de apo A1 (0,2697) e apoB (0,0863) também não se

correlacionaram com taxa de transferência do 14C-colesterol livre.

A tabela 5 também mostra, que taxa de transferência do 3H_

éster de colesterol se correlacionou positivamente com a taxa de

transferência do 3H-triglicerídeos (r= 0,7394; p=0,0001), com a taxa de

transferência do 14C-colesterol (r= 0,4616; p=0,0001), e com a taxa de

transferência do 14C-fosfolipídeos (r=0,2430; p=0,0383). Não houve correlação

com o colesterol total (p=0,7923), HDL colesterol (p=0,0955), LDL colesterol

(p=O,5435), triglicerídeos (0,7502), apo A1 (p=0,3724), apoB (p=0,1839).

Também não houve correlação entre a taxa de transferência do 3H_ éster de

colesterol e o tamanho de HDL (p=0,9865) e a paraoxonase (p=0,7674).

Na Tabela 6, e demonstrado que a taxa de transferência do 3H_

triglicerídeos se correlacionou positivamente com a taxa de transferência do

14C-colesterol (r= 0,4178; p=0,0002) e com a taxa de transferência do 3H_ éster

de colesterol (r= 0,7394; p=0,0001).Foi encontrada também correlação positiva

desta taxa de transferência com a concentração de apoB (r=0,3729;

p=O,0036).Não houve correlação entre a taxa transferência do 3H-triglicerídeos
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e a taxa de transferência do 14C-fosfolípide (p=O,5282), o tamanho da HDL

(p=0,4266), atividade da PON1 (p=O,2253). Não houve correlação também

entre a taxa de transferência do 3H-triglicerídeos e as concentrações de HDL

colesterol (p=O, 1761 ),triglicerídeos (p=O,2765), apo A1 (p=O,2170).

Foi citado também na tabela 6 as correlações entre as taxa de

transferência do 14C-fosfolipídeo, que de forma positiva se correlacionou

com o tamanho de HDL (r=O,2944; p=O,0115) e com a conecentracao de HDL

colesterol (r=O,3408; p=O,0030). É válido ressaltar, que esta taxa já citada

acima, também se correlacionou com a taxa de transferência do 3H-éster de

colesterol (r=O,2430; p=O,0383).

A taxa de transferência do 14C-fosfolipídeo não se correlacionou

com a atividade da PON1 (p=O,3472), com os valores de colesterol total

(p=O,7134), LDL- colesterol (p=O,8629), triglicerídeos (p=O,8841), apo B

(p=0,4913) e apoA1 (p=O,8138).
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Tabela 5- Correlação entre a taxa de transferência do colesterol livre C4C-CL) e
do éster de colesterol eH-CE) radioativos e o tamanho da HDL, a atividade da
PON1, o perfil lipídico, concentração das apolipoproteínas e idade.

PARÂMETROS 14C_CL (%) 3H-CE (%)

R P r P

14C_ colesterol - - 0,4616 0,0001

3H_ éster de colesterol (%) 0,4616 0,0001

3H-triglicerídeos (%) 0,4178 0,0002 0,7394 0,0001

14C-fosfolípideo (%) -0,1938 0,1005 0,2430 0,0383

Tamanho da HDL (nm) -0,2096 0,0751 -0,0020 0,9865

PON 1 -0,0745 0,5849 -0,0404 0,7674

Colesterol total (mg/dL) -0,0560 0,6816 -0,0359 0,7923

HDL-C (mg/dL) 0,0197 0,8702 0,1994 0,0955

LDL-C (mg/dL) 0,1665 0,1960 0,0786 0,5435

Triglicerídeos (mg/dL) -0,1363 0,3033 -0,0420 0,7520

Apolipoproteína A-I(g/L) -0,1460 0.2697 0,1183 0,3724

Apoliporoteína B (g/L) 0,2253 0,0863 0,1754 0,1839

Idade 0,0107 0,9274 0,3365 0,0030

Dados expressos como coeficiente de correlação (r) de Sperman
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Tabela 6- Correlação entre a taxa de transferência do triglicerídeos (3H-TG) e do
fosfolipídeo C4C-PL) radioativos e o tamanho da HDL, a atividade da PON1, o
perfil lipídico, concentração das apolipoproteínas e idade.

3H-TG 14C_PLPARÂMETROS

R P r P

14C-colesterol (%) 0,4178 .. 0,0002 -0,1938 0,1005

3H_ éster de colesterol (%) 0,7394 0,0001 0,2430 0,0383

3H-triglicerídeo (%) - - -0,0750 0,5282

14C-fosfolipídeo (%) -0,0750 0,5282

Tamanho da HDL (nm) -0,0944 0,4266 0,2944 0,0115

PON 1 -0,1646 0,2253 -0,1280 0,3472

Colesterol total (mg/dL) -0,1834 0,1761 0,0501 0,7134

HDL-C (mg/dL) 0,1233 0,3055 0,3408 0,0030

LDL-C (mg/dL) -0,0284 0,8263 -0,0223 0,8629

Triglicerídeos (mg/dL) 0,1440 0,2765 -0,0193 0,8841

Apolipoproteína A-I(g/L) 0,1631 0,2170 0,0313 0,8138

Apolipoproteína B (g/L) 0,3729 0,0036 -0,0913 0,4913

Idade 0,2248 0,0559 0,1520 0,1993

Dados expressos como coeficiente de correlação (r) de Sperman
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A proteção conferida a HDL provavelmente é conseqüência de várias

funções dessa lipoproteína. De fato, tem sido sugerido que há circunstâncias nas

quais altas concentrações de HDL colesterol não estão associadas a sua ação

protetora, visto que a heterogeneidade das suas propriedades funcionais depende

principalmente do grau de modicação oxidativa da partícula e de suas

subpopulações (BARTER; RYE, 2006; CUTRI; HIME; NICHOLLS, 2006). Portanto,

a qualidade da HDL é que determina sua função e sua atividade antiaterogênica

(BARTER, 2004).

Estudos observacionais mostram que a HDL pode representar um

fator de longevidade (BARTER, 2004; ARAI; HIROSE, 2004; HEIJMANS, 2006;

TERRY, 2007). Em 2004, foi realizado um estudo em que foi comparado indivíduos

saudáveis entre 85-89 anos com indivíduos mais jovens, com e sem doença

coronariana. O nível de HDL-C foi maior que 40mg/dL em 92% dos indivíduos mais

velhos comparados com 69% de indivíduos saudáveis com idade entre 38-69 anos,

e 46% de indivíduos coronários de idade entre 32-69 anos (BARTER, 2004). Esses

dados condizem com os resultados do presente estudo, no qual foi encontrado

maior concentração dessa lipoproteína nos indivíduos mais velhos que não

evidenciaram a DAC. Este aumento foi responsável pela maior concentração de

colesterol total encontrada nesses pacientes, já que não houve diferença nos outros

lipídeos entre os três grupos: adulto jovem, meia-idade e idosos sem evidência

clínica de DAC.

Há evidências convincentes de que pelo menos algumas das funções

potencialmente antiaterogênicas da HDL estão relacionadas com subpopulações

específicas dessa lipoproteína, não se relacionando com a fração total da mesma
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(BARTER; RYE, 2006). Neste contexto, lipoproteínas de diâmetro maior são vistas

como as mais protetoras, pois são mais aceptoras de colesterol liberado de

macrófagos na parede da artéria, sendo partículas mais ricas de éster de colesterol

(BARTER; RYE , 2006). No presente trabalho, o grupo de idosos sem evidência

clínica de DAC apresentou maior tamanho de partícula de HDL comparado com os

outros dois grupos, adulto jovem e meia-idade. Este resultado foi também

encontrado no estudo no qual idosos sem doença coronariana e seus descendentes

apresentaram maior diâmetro das partículas de HDL e LDL, independente dos

níveis de HDL-C e apoA1, sugerindo que o tamanho de partícula esteja relacionado

com longevidade (BARTER, 2004). Desse modo, no presente estudo, o maior

diâmetro da partícula de HDL encontrado no grupo de indivíduos idosos, pode estar

relacionado com a ausência de evidência clínica da DAC nesses pacientes.

A HDL também possui diversas propriedades antiaterogênicas, entre

elas, antioxidante, antiinflamatória, antitrombótica e o transporte reverso de

colesterol (SVIRIDOV; NESTEL, 2002; RADER, 2002; BARTER et ai, 2003;.

MEYERS; KASHYAP, 2004). No que diz respeito a sua função antioxidante, ela foi

avaliada neste estudo pela medida da atividade da enzima PON1. Alguns estudos

mostraram a diminuição da atividade dessa enzima com a idade (FERRE et aI.,

2004; SERES et aI., 2004). A explicação para esse fato é que, com a idade se

observa aumento do colesterol total, aumentando a oxidação da LDL, a qual inativa

a atividade da PON1 (FERRE et aI., 2004; SERES et ai, 2004). Em contradição, no

presente estudo não foram encontradas diferenças entre a atividade da enzima nos

diferentes grupos.
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Apesar de ser importante na prevenção da oxidação de lipídeos

(DURRINGTON; MACKNESS; MACKNESS, 2001), o resultado encontrado no

presente trabalho pode ser devido a grande quantidade de fatores que influenciam a

modulação dessa enzima, como fatores ambientais, fármacos, fumo, álcool e

dieta. Em conseqüência, a concentração dessa enzima pode variar, in vivo, em até

40 vezes dentro de uma mesma população (COSTA et aI., 2005).

A mais conhecida e mais importante função antiaterogênica da HDL

é sua habilidade de promover o efluxo de colesterol das células (SVIRIDOV;

NESTEL, 2002; RADER, 2002; BARTER et aI., 2003; MEYERS; KASHYAP,

2004). Neste processo, destacamos três importantes mecanismos para sua

realização: efluxo de colesterol celular, esterificação do colesterol e troca de

lipídeos entre as lipoproteínas. Sabe-se que a forma livre do colesterol, situada na

camada superficial da partícula da lipoproteína, é mais instável do que sua forma

esterificada e pode dissociar-se com facilidade das lipoproteínas e difundir-se no

meio aquoso plasmático. No entanto, a atividade de esterificação do colesterol da

partícula de HDL tem sido pouco estudada. Com o intuito de avaliar o

comportamento dessas duas formas de colesterol, foi realizado um estudo em

nosso laboratório para verificar a captação de colesterol livre e sua forma

esterificada em fragmentos arteriais e venosos de pacientes com DAC (COUTO et

aI., 2007). Vinte quatro horas antes da cirurgia de revascularização, foi injetada

nesses pacientes, LDE marcada radioativamente com colesterol livre e éster.

Como resultado, foi encontrada maior captação de colesterol livre de que sua

forma esterificada nos tecidos vasculares.
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Pode-se supor, portanto, que haja situações em que mecanismos de

menor eficiência na captação e esterificação de colesterol resultem em maior

predisposição para aterosclerose.

A HDL pode sofrer modificações em sua estrutura e composição,

acarretando em alterações funcionais da partícula (FERRETI, 2005; NORATA;

PIRILLO; CATAPANO, 2006). É descrito na literatura que alterações na

composição e metabolismo da HDL podem estar associadas a doenças,

resultando na instabilidade da partícula (KONTU8H; CHAPMAN, 2006). Estas

alterações metabólicas levam a partícula de HDL a perder sua atividade biológica

normal e adquirir novas propriedades (KONTU8H; CHAPMAN, 2006). Como

conseqüência desta instabilidade, a lipoproteína pode sofrer alteração em sua

capacidade de receber os Iipídeos constituintes. As concentrações das demais

lipoproteínas plasmáticas e a atividade de enzimas envolvidas no metabolismo

lipídico são provavelmente determinantes de alterações funcionais da HDL

(CABANA et aI., 1996; FERRETI et aI., 2005; NORATA; PIRILLO; CATAPANO.,

2006).

Dentre as alterações, destacamos a que esta relacionada à troca de

lipídeos entre lipoproteínas, importante mecanismo no transporte reverso de

colesterol, e que foi avaliada no presente trabalho por meio da capacidade da

HDL em receber lipídeos. Esse mecanismo foi analisado por meio da taxa de

transferência de cada lipídeo da LDE para HDL. Na análise da transferência de

colesterol livre, não houve diferença entre as taxas de transferência para HDL nos
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grupos adulto jovem, meia-idade e idoso sem evidência clínica da DAC, não

havendo alteração na capacidade da HDL em receber este Iipídeo. Portanto, essa

ausência de alteração sugere que esta via do transporte reverso de colesterol não

sofreu alteração com o avançar da idade.

Ao analisar a taxa de transferência de éster de colesterol da LDE para

HDL, houve aumento no grupo de idosos sem evidência clínica de DAC, quando

comparado com os grupos adulto jovem e meia-idade. Importante destacar que,

dois fatores influenciam esta transferência: a presença de proteína de transferência

específica, denominada CETP, e a concentração e composição das lipoproteínas

doadoras e receptoras (LAMARCHE; RASHID; LEWIS, 1999; RASHID et ai, 2003).

A CETP promove dois tipos de troca entre as lipoproteínas. A primeira e mais

comum, é a troca de éster de colesterol por triglicerídeo. A segunda promove troca

somente de éster de colesterol entre as Iipoproteínas (RAJARAM; CHAN;

SAWYER, 1994). O aumento dessa taxa de transferência pode ser devido a

quantidade de éster de colesterol presente nessa partícula que recebe além de TG,

o próprio CE, num processo ciclo dependente.

Outro achado desse estudo foi a maior taxa de transferência de

fosfolipídeos nos idosos que não evidenciaram a DAC, quando comparada com os

grupos adulto jovem e meia-idade. Esse fato pode ser explicado em virtude da

partícula necessitar de mais fosfolipídeos para sua síntese de monocamada, uma

vez que ela capta mais éster de colesterol, aumentando seu núcleo, tornando-se

maior.

No que diz respeito às correlações, podemos destacar a correlação

positiva encontrada entre as taxas de transferência de colesterol livre, de
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triglicerídeos e de éster de colesterol. A correlação entre colesterol livre e

triglicerídeos representa uma das maiores funções da HDL, que é promover o

transporte reverso de colesterol. O colesterol é captado na sua forma livre e

esterificado, via LCAT, com posterior troca por triglicerídeos com as lipoproteínas

plasmáticas (EISENBERG, 1984). Em virtude disso, sugere-se que quanto mais

colesterol livre é captado pela HDL, mais colesterol é esterificado, e

conseqüentemente, mais triglicerídeos é recebido pela HDL em troca desse

colesterol.

Outra importante correlação foi encontrada entre as taxas de

transferência do éster de colesterol e triglicerídeos. Isso pode ser explicado, pois

ambos são partículas hidrofóbicas e, portanto, necessitam de proteína de

transferência para serem transferidos. Reporta-se aqui, a CETP, onde tanto o éster

de colesterol como os triglicerídeos são transferidos por essa via (STEIN; STEIN,

2005) e, portanto, obedecem a mesma relação de transferência.

Neste trabalho, também foram encontradas correlações positivas entre

idade, taxa de transferência de éster de colesterol e tamanho de partícula de HDL.

Logo, quanto maior a idade dos indivíduos maior quantidade de éster de colesterol

foi recebida, resultando em maior tamanho de partícula. Baseado na literatura, estes

resultados conferem a estes indivíduos possivelmente uma maior ateroproteção

((BARTER, 2004; ARAI; HIROSE, 2004; HEIJMANS, 2006; TERRY, 2007). Esses

resultados estão relacionados com o grupo de indivíduos que não apresentavam

qualquer tipo de doenças.

Em princípio, os indivíduos idosos sem evidência clínica da DAC,

aparentemente têm alguma proteção contra a mesma. Desse modo, com o intuito
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de saber se os resultados encontrados no presente trabalho sustentam a afirmação

acima, foi realizada a comparação desse grupo com um grupo de idosos que

apresentavam a doença arterial coronariana. Para que não houvesse interferência

no metabolismo de lipídeos, a terapia com hipolipemiantes foi suspensa.

Algumas diferenças foram encontradas com relação as análises

bioquímicas entre os dois grupos, como menor concentração de LDL-C e maior

concentração de HDL-C no grupo de idosos que não apresentavam a doença. A

menor concentração de HDL-C pode ser oriunda tanto da maior remoção desta

lipoproteína da circulação quanto da menor formação de seus pré-cursores. Esses

dados estão em concordância com outros trabalhos, em que pacientes com DAC

apresentam alteração no perfil lipídico, em virtude dos altos níveis de LDL-C, e que

há correlação inversa entre os níveis de HDL-C e a presença da doença (BISHOP.;

DUBEN-ENGELKIRK.; FODY, 2000; NORATA; PIRILLO; CATAPANO, 2006).

Outro resultado importante deste trabalho foi o menor tamanho de

partícula de HDL encontrado no grupo DAC. Esses resultados estão de acordo com

os dados da literatura, nos quais o menor tamanho está relacionado com menor

conteúdo de éster de colesterol, resultando em partículas mais aterogênicas. Ao

comparar esses dois grupos, foi encontrada menor taxa de transferência de éster de

colesterol e triglicerídeos no grupo de idosos que apresentavam DAC. Embora

controversos, muitos estudos mostram que pacientes com DAC apresentam

diminuição na atividade da CETP, proteína responsável pela troca tanto de éster de

colesterol quanto de triglicerídeos. Assim sendo, a possível diminuição da atividade

dessa proteína nos pacientes com DAC pode ser a responsável pelas menores

taxas de transferência desses dois lipídeos encontradas neste trabalho. No entanto,



79

Discussão

com relação à taxa de transferência do colesterol livre, embora não tenha havido

diferença entre os grupos estudados, foi encontrada tendência de diminuição no

grupo DAC (p=O,OS02).

Com base nesses resultados sugere-se que pacientes com DAC

apresentam alterações. no tamanho e funcionalidade da partícula de HDL em

promover o transporte reverso de colesterol.
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• O grupo de indivíduos idosos sem DAC apresenta maior tamanho

de partícula de HDL quando comparado com os outros grupos (Adulto jovem e

Meia idade), sendo possivelmente partículas mais protetoras;

• Não há diferença na atividade da PON1 entre os grupos

estudados;

• As taxas de transferência de lipídeos são maiores no grupo de

idosos sem evidência clínica de DACquando comparadas com os grupos

adulto jovem e meia idade, indicando maior capacidade receptora de lipídeos

neste grupo;

• O grupo de idosos sem DAC apresenta maiores taxas de

transferência de lipídeos e maior tamanho de partícula quando comparados

com o grupo de idosos com DAC, sugerindo que este último grupo apresenta

alteração na funcionalidade da partícula de HDL.
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