
 

 

 

 

OSCAR GIESE LAVERDY NETO 
 

 
 

 

Efeitos do controle glicêmico sobre os lípides séricos e na 
transferência lipídica para a HDL em pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2: novos achados no status do colesterol não 
esterificado 

 

 
 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre em Ciências 
 
Programa de Endocrinologia 
Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Lerario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2014 



 

 

 

 

OSCAR GIESE LAVERDY NETO 
 

 
 

 

Efeitos do controle glicêmico sobre os lípides séricos e na 
transferência lipídica para a HDL em pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2: novos achados no status do colesterol não 
esterificado 

 

 
 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre em Ciências 
 
Programa de Endocrinologia 
Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Lerario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
 

reprodução autorizada pelo autor 

   

                    Laverdy Neto, Oscar Giese 
Efeitos do controle glicêmico sobre os lípides séricos e na transferência 

lipídica para a HDL em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 : novos achados 
no status do colesterol não esterificado  /  Oscar Giese Laverdy Neto.  --  São 
Paulo, 2014. 

 

 Dissertação(mestrado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. 
Programa de Endocrinologia. 

 

 Orientador: Antônio Carlos Lerario. 
 
 

 

 Descritores:  1.Diabetes mellitus tipo 2  2.Dislipidemias  3.Metabolismo dos 
lipídeos  4.Lipoproteínas HDL  5.Doenças cardiovasculares  6.Colesterol 

 
 

 

 USP/FM/DBD-305/14  

   



 

 

 

 

Dedicatória 
 
 
 
 

Dedico essa dissertação à minha mãe, Erondina, e à minha noiva, Nubia Caroline, 

mulheres da minha vida, que sempre me apoiaram e incentivaram nessa etapa da 

minha formação. 

 

Também dedico ao meu falecido pai, Oscar, que foi um grande homem e médico e 

onde quer que esteja deve estar feliz pelo caminho que segue a minha carreira. 



 

 

 

 

Agradecimentos 
 

Ao Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão, um gênio da medicina e da ciência, por ter 

acreditado em mim e por sempre ter me incentivado e apoiado na área científica, 

que até 3 anos atrás era uma novidade para mim. Com certeza tem sido meu grande 

professor e fonte de inspiração nesses últimos anos. Que continuemos esse 

caminho juntos. 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Antonio Carlos Lerário, por ter me aceitado como aluno 

na pós-graduação. 

 

Ao Prof. Dr. Bernardo Léo Wajchenberg pelos ensinamentos na área da 

endocrinologia. 

 

À minha mãezinha querida por ser minha grande incentivadora e pelo apoio em 

momentos difíceis. Te amo! 

 

À minha noiva, pelo amor, apoio e companheirismo nesses 8 anos juntos. Te amo! 

 

Ao Tio Régis, meu padastro querido, a quem tenho muito carinho e admiração. 

 

Aos meus irmãos, Ricardo, Carolina, Marcela e Lenny, que são meus orgulhos. Amo 

todos vocês! 

 

Aos meus amigos-irmãos, Hemanoel, Adriano, Jota, Anderson e Lendl, inseparáveis 

desde a faculdade. 

 

À Marília, ex pós-graduanda e agora doutora, pela ajuda essencial na elaboração do 

meu mestrado.  

 

À querida Maria Aparecida da Silva (Cida), secretária da endocrinologia, sempre 

prestativa, me ajudando em momentos importantes na pós-graduação.  



 

 

 

 

 

A todos os funcionários do laboratório de metabolismo de lípides pela grande ajuda 

e ensinamentos na área da ciência. Obrigado a todos! 

 

À FAPESP pelo apoio financeiro. 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim, e no 
outro dia também” 

 
(Robert Collier) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 

desta publicação: 

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver). 

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria 

F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria 

Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed 

in Index Medicus. 

 

  



 

 

 

 

Sumário 
 
LISTA DE ABREVIATURAS 
LISTA DE TABELAS 
LISTA DE FIGURAS 
RESUMO 
ABSTRACT 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 1 
1.1. Características dos lipídios e das lipoproteínas  ......................................... 3 
1.2. A via da sinalização da insulina e a resistência insulínica  ........................ 5 
1.3. A Hipertrigliceridemia no diabetes mellitus tipo 2  ...................................... 7 
1.4. Metabolismo e funções da HDL ................................................................... 10 
1.5. Mudanças na HDL provocadas pelo diabetes mellitus tipo 2  .................. 13 
1.6. Alterações na LDL provocadas pelo diabetes mellitus tipo 2  .................. 15 
1.7. A transferência de lípides para HDL  ........................................................... 17 
2. OBJETIVOS  ..................................................................................... .............22 
2.1.    Primário  ......................................................................................................... 22 
2.2.    Secundários ................................................................................................... 22 
3. MÉTODOS  ..................................................................................................... 23 
3.1.    Casuística  ..................................................................................................... 23 
3.2.    Análise laboratorial  ...................................................................................... 25 
3.3. Preparo da nanoemulsão lipídica artificial ................................................. 27 
3.4. Ensaio de transferência dos 4 principais lípides de uma nanoemulsão 
lipídica artificial para a HDL  .................................................................................. 28 
3.5. Análises estatísticas .................................................................................... 30 
4. RESULTADOS  .............................................................................................. 31 
5. DISCUSSÃO  ................................................................................................. 48 
6. CONCLUSÕES  ............................................................................................. 56 
7. REFERÊNCIAS  ............................................................................................. 57 

 
 
 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
ABCA1                      Transportador cassete de ligação de ATP A1 

ABCG1                      Transportador cassete de ligação de ATP 

ACC                          Acetil-CoA carboxilase 

AGE                          Produto final de glicação avançada 

AGL                          Ácidos graxos livres 

Akt                            Proteína quinase B 

Apo                           Apolipoproteína 

ARF-1                        Fator 1 de ribosilação do ADP 

AMPK                        Proteína quinase ativada por AMP 

CE                             Colesterol esterificado 

CETP                         Proteína de transferência de éster de colesterol 

ChREBP                     Proteína ligadora dos elementos responsivos a carboidratos 

CNE                           Colesterol não esterificado 

CoA                           Coenzima A 

COL                           Colesterol 

DAC                           Doença arterial coronariana 

DCV                           Doença cardiovascular 

DM2                           Diabetes mellitus tipo 2 

ERK2                         Quinase regulada por sinal extracelular 2 

FAS                           Ácido graxo sintetase 

FL                              Fosfolipídios 

Fox                            Proteína forkhead caixa 

GLUT                         Transportador de glicose 

HbA1c                        Hemoglobina glicada 

HDL                           Lipoproteína de densidade alta 

HDL-c                        Colesterol da lipoproteína de densidade alta 

HL                             Lipase hepática 

HOMA-IR                   Modelo de avaliação da homeostase de resistência à insulina 

HSL                           Lipase hormônio-sensível 

IDL                            Lipoproteína de densidade intermediária 



 

 

 

 

IkB                             Inibidor kappa B 

IKK                            Quinase do inibidor kappa B 

IL                               Interleucina 

IMC                           Índice de massa corpórea 

iNOS                         Óxido nítrico sintase induzida 

IR                              Receptor de insulina 

IRS                              Substrato do receptor de insulina 

JNK                             c-Jun N-terminal quinase 

LCAT                         Lecitina-colesterol aciltransferase 

LDL                           Lipoproteína de densidade baixa 

LDL-c                        Colesterol da lipoproteína de densidade baixa 

LDLR                         Receptor da lipoproteína de densidade baixa 

LPL                           Lipoproteína lipase 

mTOR                       Alvo da rapamicina em mamíferos 

MPO                         Mieloperoxidase 

NFκB                         Fator nuclear kappa B 

NO                            Óxido nítrico 

PDH                          Piruvato Desidrogenase 

PI3K                          Fosfatidilinositol 3-quinase 

PIP2                          Fosfatidilinositol 4,5-bifosfato 

PIP3                          Fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato 

PKC                          Proteína quinase C 

PLD1                         Fosfolipase D1 

PLTP                         Proteína de transferência de fosfolipídeos 

PON1                        Paraoxonase-1 

PPAR                        Receptores ativados por proliferadores de peroxissoma 

VLDL                         Lipoproteína de densidade muito baixa 

SOCS                        Supressor da sinalização de citocinas 

SR-BI                          Receptor de varredura classe B tipo I 

SREBP-1c                   Proteína ligadora dos elementos regulados por esteróis 

TG                               Triglicerídeos 

TLR                             Receptor do tipo Toll 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Características das principais lipoproteínas .............................................. 3 

 

Tabela 2 - Funções das principais apolipoproteínas .................................................. 4 

 

Tabela 3 - Características clínicas e físicas dos pacientes com diabetes tipo 2 com 

HbA1c ≤ 6,5% e com HbA1c > 6,5% ........................................................................... 31 

 

Tabela 4 - Dados laboratoriais dos pacientes com diabetes tipo 2 com HbA1c ≤ 6,5% 

e com HbA1c > 6,5% ................................................................................................. 33 

 

Tabela 5 - Diâmetro e composição lipídica da HDL dos pacientes com diabetes tipo 2 

com HbA1c ≤ 6,5% e com HbA1c > 6,5% ................................................................... 34 

 

Tabela 6 – Dados laboratoriais dos pacientes com diabetes tipo 2 com HbA1c ≤ 6% e 

com HbA1c ≥ 8% ....................................................................................................... 36 

 

Tabela 7 - Diâmetro e composição lipídica da HDL e transferência lipídica para HDL 

dos pacientes com diabetes tipo 2 com HbA1c ≤ 6% e com HbA1c ≥ 8% ................. 37 

 

Tabela 8 - Dados clínicos e laboratoriais dos 72 pacientes com diabetes tipo 2 com 

AGL ≤ 0,45 mEq/L e dos 71 pacientes com AGL > 0,45 mEq/L ............................... 38 

 

Tabela 9 – Diâmetro e composição lipídica da HDL e transferência lipídica para HDL 

dos 72 pacientes com diabetes tipo 2 com AGL ≤ 0,45 mEq/L e dos 71 pacientes 

com AGL > 0,45 mEq/L ............................................................................................ 39 

 

Tabela 10 – Metas lipídicas dos pacientes com diabetes tipo 2 com HbA1c ≤ 6,5% e 

com HbA1c > 6,5%, conforme estabelecido pela American Diabetes Association ... 40 

 



 

 

 

 

Tabela 11 - Dados laboratoriais dos pacientes com diabetes tipo 2 com e sem uso de 

insulina ..................................................................................................................... 41 

 

Tabela 12 - Diâmetro e composição lipídica da HDL e transferência lipídica para HDL 

dos pacientes com diabetes tipo 2 com e sem uso de insulina................................. 42 

 

Tabela 13 - Dados laboratoriais e das transferências lipídicas in vitro da 

nanoemulsão para a HDL de pacientes com diabetes tipo 2 com e sem uso de 

insulina pareados para glicemia de jejum e HbA1c ................................................... 43 

 

Tabela 14 - Diâmetro e composição lipídica da HDL e transferência lipídica para HDL 

dos pacientes com diabetes tipo 2 com e sem uso de insulina pareados para 

glicemia de jejum e HbA1c ......................................................................................... 44 

 
Tabela 15 - Correlações entre HbA1c e as características clínicas e os parâmetros 

glicêmicos e lipídicos dos pacientes com diabetes tipo 2 ................................... 45-46 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Patogênese da dislipidemia do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) .................. 2 

 

Figura 2 – Comparação da lipoproteína de densidade baixa (LDL) com a nanopartícula 

lipídica artificial (LDE) ........................................................................................................... 19 
 

Figura 3 – Ensaio de transferência lipídica para HDL in vitro ............................................. 29 

 

Figura 4 – Transferências in vitro de colesterol não esterificado e esterificado, 

fosfolipídios e triglicerídeos da nanoemulsão lipídica para a HDL no grupo HbA1c ≤ 

6,5% (n=62) e no grupo HbA1c > 6,5% (n=81) .......................................................... 35 

 



 

 

 

 

RESUMO 
 

Laverdy Neto OG. Efeitos do controle glicêmico sobre os lípides séricos e na 

transferência lipídica para a HDL em pacientes com diabetes mellitus tipo 2: novos 

achados no status do colesterol não esterificado [dissertação]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 
Introdução:Uma das causas da doença cardiovascular do diabético é a dislipidemia 

associada ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2), caracterizada basicamente por 

hipertrigliceridemia e baixa concentração de HDL-colesterol. O bom controle da 

glicemia geralmente resulta em diminuição dos triglicerídeos plasmáticos, mas há 

controvérsia na literatura quanto aos níveis de HDL-colesterol e outros parâmetros 

lipídicos. As transferências lipídicas para a HDL têm importante função na sua 

formação e remodelamento e no seu papel antiaterogênico do transporte reverso do 

colesterol. A transferência de lípides entre as lipoproteínas é bidirecional e depende 

da estrutura e concentração da lipoproteína doadora e receptora, assim como da 

ação das proteínas de transferências, CETP e PLTP. Objetivo:Investigar as 

relações dos níveis glicêmicos com as transferências lipídicas para a HDL e com 

outros parâmetros do metabolismo lipídico  em pacientes com DM2. Métodos:143 

pacientes com DM2, que não estavam usando drogas hipolipemiantes, foram 

selecionados e separados em dois grupos: grupo com hemoglobina glicada (HbA1c) 

≤ 6,5% (n=62)  e grupo com HbA1c > 6,5% (n=81). O método in vitro de transferência 

lipídica para a HDL foi realizado através da incubação sob agitação, por 1 hora, de 

uma nanoemulsão doadora contendo colesterol esterificado e não esterificado, 

fosfolipídios e triglicerídeos, marcados radioativamente, com o plasma do paciente, 

seguido de precipitação química e contagem dos lipídios radiomarcados transferidos 

para HDL. Outras determinações plasmáticas do metabolismo lipídico também foram 

realizadas. Foi também verificado o percentual de pacientes nos dois grupos com o 

perfil lipídico dentro das metas estabelecidas pela American Diabetes Association. 

Pacientes com ou sem uso de insulina e com níveis maiores e menores de ácidos 

graxos livres (AGL) foram comparados quanto aos parâmetros estudados. 

Resultados:O grupo HbA1c>6,5% apresentou maior trigliceridemia (205±115 vs 



 

 

 

 

140±54mg/dl; p<0,0001) e colesterol não esterificado (36,4±7,6 vs 33,7±5,7mg/dl; 

p<0,05), além de apresentar maior concentração de triglicerídeos na partícula de 

HDL (9,2±2,8 vs 8,1±2,3%; p<0,05), do que o grupo HbA1c≤6,5%. As concentrações 

de triglicerídeos, colesterol total e não esterificado e também o colesterol da fração 

não-HDL correlacionaram-se positivamente com a HbA1c (r=0,25, r=0,19, r=0,18, 

r=0,17, respectivamente, p<0,05). A concentração de colesterol esterificado da HDL 

correlacionou-se negativamente com a HbA1c (r=-0,19, p<0,05). Os pacientes com 

HbA1c≤6,5% atingiram mais a meta trigliceridêmica do que os com HbA1c>6,5% (66 

vs 37%; p<0,001). Os pacientes com maiores níveis de AGL tiveram maior 

trigliceridemia (196±105 vs 153±81 mg/dl; p<0,01) e atividade de LCAT (1,36±0,10 

vs 1,29±0,10 470/390nm; p<0,01), além de uma maior concentração de triglicerídeos 

na partícula de HDL (9,4±2,9 vs 7,8±2,0%; p<0,001), em relação aos pacientes com 

menores níveis de AGL. A transferência dos quatro lipídios da nanoemulsão para a 

HDL foi igual na comparação de todos os grupos deste estudo. Conclusão:Os 

resultados deste estudo mostraram pela primeira vez que junto com os triglicerídeos, 

o colesterol não esterificado é também um marcador de pobre controle glicêmico em 

pacientes com DM2.   

 

Descritores: Diabetes Mellitus tipo 2; Dislipidemias; Metabolismo dos Lipídeos; 

Lipoproteínas HDL; Doenças cardiovasculares; Colesterol. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Laverdy Neto OG. Effects of glycemic control upon serum lipids and lipid transfers to 

HDL in patients with type 2 diabetes mellitus: novel findings in unesterified 

cholesterol status [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2014.  

 
Introduction:One cause of cardiovascular disease (CVD) of patients with type 2 

diabetes mellitus (T2DM) is diabetic dyslipidemia, characterized primarily by 

hypertriglyceridemia and low HDL-cholesterol. Good blood glucose control usually 

results in decreased plasma triglycerides, but there is controversy in the literature as 

to the levels of HDL-cholesterol and other lipid parameters. Lipid transfers to HDL 

play an important role in the formation and remodeling of HDL and on its 

antiatherogenic role of reverse cholesterol transport. The transfer of lipids between 

lipoproteins is bidirectional and depends on the structure and concentration of the 

donor and acceptor lipoprotein as well as the action of the transfers proteins, PLTP 

and CETP. Objective:Investigate the relationship of blood glucose levels with lipid 

transfers to HDL and other parameters of lipid metabolism in patients with T2DM. 

Methods:143 patients with T2DM, who were not using lipid-lowering drugs, were 

selected and divided into two groups: group with glycated hemoglobin (HbA1c) ≤ 6.5% 

(n=62) and group with HbA1c > 6.5% (n=81). In vitro lipid transfers to HDL was 

performed by 1 hour incubation under stirring of a donor nanoemulsion containing 

radioactively labeled unesterified and esterified cholesterol, phospholipids and 

triglycerides with whole patient plasma, followed by chemical precipitation and 

counting of radiolabeled lipids transferred to HDL. Other determinations of plasma 

lipid metabolism were also performed. It was also checked the percentage of patients 

in both groups with lipid profile within the targets set by the American Diabetes 

Association criteria. Patients with or without insulin use and with higher and lower 

free fatty acids (FFA) levels were also compared for the studied parameters. 

Results:HbA1c>6.5% group had higher triglyceridemia (205 ± 115 vs 140 ± 54 mg/dl, 

p<0.0001) and unesterified cholesterol (36.4 ± 7.6 vs 33.7 ± 5.7 mg/dl, p<0.05) than 

the HbA1c≤6.5% group. The concentrations of triglycerides, total and unesterified 



 

 

 

 

cholesterol and also non-HDL cholesterol was positively correlated with HbA1c 

(r=0.25, r=0.19, r=0.18, r=0.17, respectively, p<0,05). The concentration of esterified 

cholesterol from HDL was negatively correlated with HbA1c (r = -0.19, p<0.05). 

Patients with HbA1c≤6,5% achieved more the triglyceridemic target than the patients 

with HbA1c>6.5% (66 vs 37%, p<0.001). Patients with higher levels of FFA had higher 

triglycerides levels (196 ± 105 vs 153 ± 81 mg/dl, P<0.01) and LCAT activity (1.36 ± 

0.10 vs 1.29 ± 0.10 470/390nm, p<0.01), in addition to a higher concentration of 

triglycerides in the HDL particle (9.4 ± 2.9 vs 7.8 ± 2.0%, p <0.001). The transfer of 

the four lipid of the nanoemulsion to HDL was equal in the comparison of all the 

studied groups. Conclusion:The results of this study showed for the first time that 

unesterified cholesterol, along with triglycerides, is also a marker of poor glycemic 

control in patients with T2DM. 

 

Descriptors: Diabetes Mellitus, type 2; Dyslipidemias; Lipid metabolism; Lipoproteins, 

HDL; Cardiovascular disease; Cholesterol.



1 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma das doenças crônicas mais 

prevalentes na atualidade, representando até 95% de todos os tipos de diabetes. É 

considerado uma epidemia global, afetando mais de 340 milhões pessoas no 

mundo, atualmente. A incidência do DM2 vem aumentando ao longo dos anos -

estima-se que em 2035 esta doença atinja mais de 530 milhões de indivíduos- com 

morbimortalidade crescente relacionada, principalmente, a causas macrovasculares 

(International Diabetes Federation, 2013). 

Neste cenário, a doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de óbito em 

pacientes com DM2, sendo responsável por mais de 60% desses óbitos. A 

incidência da DCV em pacientes diabéticos é 2 a 4 vezes maior do que em pacientes 

não diabéticos (Legato et al., 2006; Emerging Risk Factors Collaboration, 2010; 

American Diabetes Association, 2013a,b; Go et al., 2013;). Estudos epidemiológicos 

têm demonstrado que o DM2 é um fator de risco independente para a DCV e que ele 

amplifica os efeitos de outros fatores de riscos, como o tabagismo, a hipertensão 

arterial e a hipercolesterolemia (Stamler et al., 1993; Almdal et al., 2004). Além 

disso, o risco de mortalidade em pacientes diabéticos sem doença arterial 

coronariana (DAC) é similar àqueles com infarto agudo do miocárdio prévio, mas 

sem diabetes (Haffner et al., 1998). Assim, a DCV em pacientes com DM2 cursa 

com maior gravidade do que a DCV em não-diabéticos, tanto pela intensidade e 

frequência das complicações, quanto pela maior taxa de mortalidade (Saydah et al., 

2002).  

O processo aterogênico no DM2 não difere substancialmente do que ocorre 

em indivíduos não diabéticos. Envolve disfunção endotelial, processos de natureza 

inflamatório-proliferativa, depósito lipídico na parede arterial, alterações de 

coagulação e formação de espécies reativas de oxigênio. No entanto, devido às 

mudanças na composição e metabolismo das lipoproteínas no DM2, os pacientes 

diabéticos possuem um perfil lipidômico mais aterogênico (Hansson, 2005; Orasanu, 

Plutzky, 2009).  
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 Muito dessa aterogenicidade do DM2 deriva de uma complexa interação do 

metabolismo de lípides com a resistência e deficiência dos níveis de insulina, que é 

a base fisiopatológica do DM2, sendo que o risco de DCV nos pacientes com 

diabetes tipo 2, apesar de controvérsias, parece estar associado ao controle 

glicêmico (Pistrosch et al., 2011). Essas alterações no metabolismo das 

lipoproteínas são uma das principais razões para a aterogenicidade e alta 

morbimortalidade cardiovascular do diabetes tipo 2 e levam à dislipidemia diabética 

caracterizada basicamente pela tríade: hipertrigliceridemia, baixa concentração de 

HDL-colesterol e por uma LDL pequena e densa (Hseuh et al, 1998; Ginsberg, 

Huang, 2000; Orasanu, Plutzky, 2009). As alterações que ocorrem na dislipidemia do 

diabetes tipo 2 estão resumidas na Figura 1 e serão melhor caracterizadas 

posteriormente. 

 

 
Figura 1. Patogênese da dislipidemia do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). O aumento das vias 
de sinalização inflamatória intracelular provocado por AGL e citocinas inflamatórias leva à 
resistência insulínica, uma das principais causas das alterações do metabolismo de lípides 
no DM2, culminando com a tríade: hipertrigliceridemia, baixo HDL-colesterol e LDL pequena 
e densa. A hipertrigliceridemia estimula, através da CETP, a transferência de ésteres de 
colesterol da HDL e da LDL para a VLDL e de triglicerídeos da VLDL para a HDL e LDL. A 
HDL e a LDL rica em triglicerídeos sofrem ação da HL e da LPL. A LDL pequena e densa é 
mais aterogênica e a HDL pequena e densa é mais facilmente degradada nos rins. 
Abreviaturas: HDL, lipoproteína de densidade alta ; LDL, lipoproteína de densidade baixa; 
VLDL, lipoproteína de densidade muito baixa; AGL, ácidos graxos livres; ApoB, 
apolipoproteína B; ApoA1, apolipoproteína A1; TG, triglicerídeos; CE, ésteres de colesterol; 
CETP, proteína transportadora de ésteres de colesterol; LPL, lipoproteína lípase; HL, lípase 
hepática; PD, pequena e densa. Adaptado de Chehade et al., 2013. 
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1.1. Características dos lipídios e das lipoproteínas 
 
 

As lipoproteínas são complexos macromoleculares que carreiam proteínas e 

lipídios. Sua principal função é o transporte dos triglicerídeos e colesterol. 

As lipoproteínas têm sido caracterizadas pelo seu tamanho, densidade e 

composição, sendo divididas em cinco principais classes: quilomícrons, lipoproteína 

de densidade muito baixa (VLDL), lipoproteína de densidade intermediária (IDL), 

lipoproteína de densidade baixa (LDL) e lipoproteína de densidade alta (HDL). As 

características físicas e químicas das lipoproteínas estão descritas na Tabela 1.  
 

Tabela 1 - Características das principais lipoproteínas 
    Lipidíos (%)* 

Lipoproteína Densidade (g/dL) M (daltons) Diâmetro (nm) TG COL FL 

Quilomícrons 0,95 400x106 75-1200 80-95 2-7 3-9 

VLDL 0,95 – 1,006 10-80x106 30-80 55-80 5-15 10-20 

IDL 1,006 – 1,019 5-10x106 25-35 20-50 20-40 15-25 

LDL 1,019 – 1,063 2,3x106 18-25 5-15 40-50 20-25 

HDL 1,063 – 1,21 1,7-3,6-106 5-12 5-10 15-25 20-30 

VLDL, lipoproteína de densidade muito baixa; IDL, lipoproteína de densidade intermediária; LDL, 
lipoproteína de densidade baixa; HDL, lipoproteína de densidade alta; M, peso molecular; TG, 
triglicerídeos; COL, colesterol; FL, fosfolipídios. * Porcentagem da composição de lipídios em cada 
lipoproteína (as apolipoproteínas compõem a maior parte do restante das lipoproteínas). 

 
As proteínas presentes na superfície das lipoproteínas são chamadas de 

apolipoproteínas. Estas proteínas especializadas promovem estabilidade às 

lipoproteínas e são importantes reguladoras das suas funções, pois agem como 

ligantes de vários de seus receptores, assim como podem inibir ou ativar várias 

enzimas responsáveis pelo seu metabolismo. Das cinco principais classes de 

apolipoproteínas (apoA, apoB, apoC, apoD e apoE), duas apolipoproteínas se 

destacam:  apoA-I e apoB. A apoB se apresenta em uma forma completa sintetizada 

no fígado (apoB-100) e em uma forma truncada sintetizada no intestino (apoB-48). A 

apoB-48 está presente nos quilomícrons e seus remanescentes e a apoB-100 está 

presente na VLDL, IDL e LDL. Todas essas lipoproteínas que contêm a apoB têm o 
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potencial de penetrar a parede arterial e entrar no espaço subendotelial, onde são 

oxidadas, iniciando o processo de aterosclerose. A apoA-I é sintetizada no fígado e 

intestino delgado e está presente principalmente na HDL, que é considerada uma 

lipoproteína anti-aterogênica (Ginsberg, 1991). Sendo assim, as concentrações de 

apoB e de apoA-I são bons correspondentes do número de lipoproteínas que 

contém apoB (quilomícrons, VLDL, IDL e LDL) e que contém apoA-I (HDL, 

principalmente), respectivamente. As funções das principais apolipoproteínas estão 

resumidas na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Funções das principais apolipoproteínas 

Apolipoproteína Lipoproteína Funções 

apoA-I HDL, quilomícrons Componente estrutural da HDL; ativadora 
da LCAT. 

apoA-II HDL, quilomícrons Componente estrutural da HDL; inibe a 
lípase hepática. 

apoA-IV HDL, quilomícrons Possivelmente facilita a absorção intestinal 
lipídica e ajuda na regulação da saciedade. 

apoA-V HDL Inibe a produção da VLDL e estimula a 
LPL. 

apoB-48 Quilomícrons Necessária para a formação e secreção de 
quilomícrons no intestino delgado. 

apoB-100 VLDL, IDL, LDL Necessária para a formação e secreção da 
VLDL no fígado; ligante para o receptor de 
LDL. 

apoC-I Quilomícrons, VLDL, IDL, HDL Ativa a LCAT; inibe a CETP; inibe a 
captação hepática de quilomícrom e VLDL 
remanescente. 

apoC-II Quilomícrons, VLDL, IDL, HDL Cofator essencial para a ativação da LPL. 

apoC-III Quilomícrons, VLDL, IDL, HDL Inibe a LPL e a captação hepática de 
quilomícrom e VLDL remanescente. 

apoD Principalmente HDL Modula a atividade de LCAT; protege 
contra o estresse oxidativo. 

Apõe Quilomícrons, VLDL, IDL, HDL Ligante para o receptor de LDL; ligante 
para o receptor hepático de quilomícrom e 
VLDL remanescente. 

apo(a) Lp(a) Componente estrutural da Lp(a); inibidora 
da ativação de plasminogênio na Lp(a); 
preditor independente de DAC. 

HDL, lipoproteína de densidade alta; VLDL, lipoproteína de densidade muito baixa; IDL, lipoproteína 
de densidade intermediária; LDL, lipoproteína de densidade baixa; Lp(a), lipoproteína(a); LCAT, 
lecitina-colesterol aciltransferase; LPL, lipoproteína lípase; CETP, proteína de transferência de éster 
de colesterol; DAC, doença arterial coronariana.  



5 

 

 

 

Os quatro principais lipídios são: fosfolipídios, triglicerídeos e colesterol não 

esterificado e esterificado. Os fosfolipídios compõem a maior parte da superfície das 

lipoproteínas e são anfipáticos, permitindo a solubilização dos lipídios hidrofóbicos. 

Os triglicerídeos estão presentes no núcleo das lipoproteínas e são importantes 

fontes de energia para o fígado e tecidos periféricos, principalmente músculo, sendo 

o principal lipídio dos quilomícrons e da VLDL. O colesterol é o principal componente 

da HDL e LDL e serve como componente estrutural das membranas celulares e 

como precursor para hormônios esteróides e sais biliares. O colesterol não 

esterificado, também chamado de livre, é um lipídio anfipático e está localizado na 

superfície das lipoproteínas, podendo difundir-se facilmente no plasma. O colesterol 

esterificado é hidrofóbico e mais estável, localizando-se no núcleo das lipoproteínas 

(Ginsberg, 1991). 

 

 

1.2. A via da sinalização da insulina e a resistência insulínica 

 

 

 A insulina é um hormônio polipeptídico anabólico produzido pelas células beta 

pancreáticas, cuja síntese é ativada pelo aumento dos níveis circulantes de glicose e 

aminoácidos após as refeições. Sua ação ocorre em vários tecidos periféricos, 

incluindo fígado, músculo esquelético e tecido adiposo. Seus efeitos metabólicos 

imediatos incluem: aumento da captação de glicose, principalmente em tecido 

muscular e adiposo; aumento da síntese de proteínas, ácidos graxos e glicogênio; 

bloqueio da produção hepática de glicose e lipólise (Aronoff et al., 2004). 

 A sinalização intracelular da insulina começa com sua ligação a um receptor 

específico de membrana, uma proteína com atividade quinase intrínseca, 

denominado receptor de insulina (IR). A ativação do IR resulta em fosforilação em 

tirosina de diversos substratos, incluindo substratos do receptor de insulina 1 e 2 

(IRS-1 e IRS-2). A fosforilação dos IRS cria sítios de ligação para outra proteína 

citosólica, denominada fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), promovendo sua ativação. 

A ativação da PI3K induz a transformação do fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) em 

fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato (PIP3), aumentando a fosforilação em serina da 
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proteína quinase B (Akt), o que permite a translocação da proteína GLUT4 para a 

membrana celular, promovendo a entrada de glicose por difusão facilitada (Siddle, 

2011).  

 A presença de elevados níveis de ácidos graxos livres (AGL) circulantes está 

associada a uma menor fosforilação em sítios específicos e à menor ativação de 

proteínas-chave da via da insulina (IRS/PI3K). Evidências apontam uma relação 

direta entre AGL e resistência à insulina decorrente do acúmulo de triglicerídeos e 

metabólitos derivados de ácidos graxos (diacilglicerol, acetil-CoA e ceramidas) no 

músculo e fígado. O aumento desses metabólitos provenientes da oxidação lipídica 

no músculo é capaz de provocar a ativação da proteína quinase C (PKC) e da 

quinase do inibidor kappa B (IKK), enzimas que inibem o sinal da insulina através da 

fosforilação do IRS-1 em serina (Defronzo, 2010). 

 A origem das citocinas inflamatórias na obesidade decorre da migração de 

macrófagos para os adipócitos; em paralelo, ácidos graxos provenientes da dieta 

são capazes de ativar proteínas de membrana celulares denominadas TLR-4, tipo 

de Receptor do Tipo Toll (TLR), que funcionam como mediadores da via inflamatória 

com consequências negativas para ações da insulina em tecidos metabólicos. Esses 

receptores desempenham importante atividade proinflamatória e são sensíveis 

também aos ácidos graxos. Ao se ligarem a esse receptor de membrana celular, 

alguns ácidos graxos acionam vias de resposta inflamatória associadas à JNK (c-Jun 

N-terminal quinase), IκB (inibidor kappa B) e NFκB (fator nuclear kappa B), que 

bloqueiam a ação da insulina (Fröjdö et al., 2009; Defronzo, 2010). 

 Em condições basais, o NFκB está associado com o IκB no citoplasma. 

Aquando ocorre a ativação desta via por fatores inflamatórios (ex.: TNF-α, citocinas, 

ácidos graxos) a IKK fosforila o IκB, causando a poliubiquitinação do IκB e sua 

posterior degradação. O NFκB livre transloca-se para o núcleo, onde se liga a 

genes-alvo, estimulando mediadores inflamatórios (TNF-α, IL-1B, IL-6, PKC). A TNF-

α, IL-6 e PKC, bem como a IKK e JNK, levam à fosforilação de serina do IRS-1, 

inibindo a sinalização da insulina (Fröjdö et al., 2009; Defronzo, 2010). 

 O óxido nítrico (NO) é um importante sinalizador intracelular capaz de 

modificar a função proteica por diversos mecanismos em etapas pós-

transcripcionais, incluindo nitrosilação, nitração e S-nitrosação. A S-nitrosação é 
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capaz de modificar a função de proteínas envolvidas na via de sinalização da 

insulina. Em modelos de resistência à insulina foi observado a ativação da óxido 

nítrico sintase induzida (iNOS), proteína responsável pela produção de NO. Nesses 

modelos, a sinalização da insulina pela via IR/IRS-1/Akt estava diminuída, e os 

níveis de S-nitrosação dessas proteínas encontravam-se aumentados no músculo 

esquelético. Concluiu-se, assim, que a S-nitrosação de proteínas envolvidas na 

transmissão do sinal da insulina seria um novo mecanismo molecular de resistência 

à insulina associado à indução da iNOS (Carvalho-Filho et al., 2005, 2006).  

 Existem também outros reguladores negativos da via de transdução do sinal 

de insulina que estão estreitamente relacionados ao aumento do programa 

próinflamatório, incluindo a proteína mTOR (Alvo da Rapamicina em Mamíferos) que 

é capaz de fosforilar o IRS-1 em serina. A SOCS (Supressor da Sinalização de 

Citocinas), cujos genes são alvos das vias da JNK e IKK, também está implicada na 

resistência à insulina promovida pelo TNF-α. Isso mostra que diversas proteínas pró-

inflamatórias estão elevadas na obesidade e trazem como consequência a 

resistência à ação da insulina e outras alterações metabólicas (Fröjdö et al., 2009). 

 Portanto, a ativação dessas proteínas na obesidade, especialmente IKK, JNK 

e iNOS, ressalta a sobreposição das vias metabólicas e inflamatórias. Fica evidente 

que diversos fatores, atuando conjuntamente ou de forma independente, podem 

regular negativamente a ação da insulina, agindo tanto no receptor quanto em 

moléculas pós-receptor. Na obesidade inúmeras moléculas bioquímicas 

provenientes dos adipócitos ou dos macrófagos podem provocar a ativação de 

serina-quinases e outras moléculas capazes de fosforilar moléculas em resíduos de 

serina ou causar nitrosilação em proteínas como o IRS-1 e IRS-2, inibindo a 

sinalização da insulina.  

 

 

1.3. A Hipertrigliceridemia no diabetes mellitus tipo 2 
 
 
 A alteração lipídica mais comum na dislipidemia do DM2 é a 

hipertrigliceridemia. A importância do seu controle no DM2 deve-se ao fato da 
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hipertrigliceridemia estar associada como fator de risco independente e bem 

estabelecido de DAC (Murad et al., 2012). 

O metabolismo dos triglicerídeos está relacionado com a ação insulínica, 

como na síntese e ação da lipoproteína lípase (LPL), enzima que catalisa a 

degradação de triglicerídeos nas lipoproteínas ricas em triglicerídeos (VLDL e 

quilomícrons); e da lipase hormônio-sensível (HSL), que hidrolisa triglicerídeos e 

libera ácidos graxos dos tecidos como músculo e tecido adiposo. A insulina tem ação 

anti-lipolítica, inibindo a ação da HSL no tecido adiposo e estimulando a atividade da 

LPL. Assim, a resistência e o déficit de insulina, características do DM2, levam à 

intensificação da lipólise, ocasionada pelo aumento da ação da HSL, promovendo, 

portanto, maior liberação do tecido adiposo e aumento da circulação plasmática de 

AGL; além de aumentar a sua captação no fígado. Esse incremento do aporte 

hepático de ácidos graxos promove à intensificação da síntese hepática de 

triglicerídeos e formação da VLDL, que aliada à diminuição da degradação de 

triglicerídeos da VLDL e quilomícrons pela LPL, leva à hipertrigliceridemia (Ginsberg, 

1991; Taskinen, 2003; Vergès, 2010).  

 A VLDL é uma lipoproteína rica em triglicerídeos cuja síntese e secreção 

estão aumentadas no DM2. Sua síntese é realizada no fígado e inicia-se no retículo 

endoplasmático rugoso, onde a apoB-100, principal apolipoproteína estrutural da 

VLDL, recebe lipídios pela ação da Proteína de Transferência Microssomal (MTP), 

levando a formação da pré-VLDL. Após aquisição de novos lipídios, a pré-VLDL 

transforma-se em VLDL2, subfração pequena e pobre em triglicerídeos. A VLDL2 sai 

do retículo endoplasmático para o Complexo de Golgi regulada pelo Fator 1 de 

Ribosilação do ADP (ARF-1). No Complexo de Golgi a Fosfolipase D1 (PLD1) e a 

Quinase Regulada por Sinal Extracelular 2 (ERK2) promovem a adição de novos 

lipídios à VLDL2, que é convertida em uma lipoproteína maior, a VLDL1. A resistência 

insulínica no DM2 está associada a maiores quantidades de ácidos graxos livres na 

circulação e no fígado e a maior produção de VLDL1 (Vergès, 2010). 

Estudos mostram que a insulina tem um efeito inibitório na secreção e síntese 

e estimula a degradação da apoB, além de reduzir diretamente a produção e 

secreção da VLDL pelos hepatócitos. A ativação da via PI3K/AKT pela insulina 

estimula a expressão da cisteína protease ER60, que promove a degradação da 
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apoB. A insulina também inibe os fatores de transcrição FoxO1 e FoxA2, que 

estímulam da expressão da MTP, proteína responsável pela lipidação da apoB na 

formação da VLDL. Ainda, a insulina, também através do estímulo da PI3K, inibe a 

PLD1 e o ARF-1, fatores envolvidos na formação da VLDL1, e inibe a secreção da 

apoB. Assim, independente do efeito da insulina nos ácidos graxos livres, a 

resistência insulínica intensifica o aumento da síntese e secreção da VLDL e apoB, 

assim como diminui a sua degradação (Ginsberg, 1991; Goldberg, 1996; Taskinen, 

2003; Vergès, 2010). 

A hiperinsulinemia e hiperglicemia do DM2 estimulam a lipogênese “de novo”, 

na qual a glicose serve como precursora e a acetil-CoA como substrato imediato 

para a síntese de ácidos graxos no fígado. A acetil-CoA é produzida na mitocôndria 

a partir do piruvato, produto da degradação da glicose (glicólise), por ação da 

Piruvato Desidrogenase (PDH). A síntese de ácidos graxos ocorre a partir da adição 

sucessiva de dois carbonos a uma acetil-CoA inicial, que é convertida a malonil-CoA 

por ação da enzima Acetil-CoA Carboxilase (ACC) e posteriormente a ácido graxo 

por ação da enzima Ácido Graxo Sintetase (FAS). A hiperinsulinemia aumenta as 

atividades da PDH e ACC e estimula a expressão da Proteína Ligadora dos 

Elementos Regulados por Esteróis (SREBP-1c), fator de transcrição de genes 

envolvidos na síntese de ácido graxo, como ACC e FAS. Já a hiperglicemia estimula 

a expressão da Proteína Ligadora dos Elementos Responsivos a Carboidratos 

(ChREBP), fator de transcrição que  promove a síntese da PDH, ACC e FAS. Esse 

excesso de ácidos graxos no fígado, tanto pelo aumento da lipogênese ¨de novo¨ 

quanto pelo aumento da lipólise no DM2, na presença de níveis adequados de 

glicogênio, é usado na formação de novas moléculas de triglicerídeos. (Taskinen, 

2003; Vergès, 2010). 

O fluxo aumentado de ácidos graxos livres no fígado resulta em diminuição da 

captação hepática de insulina através da inibição da sua ligação ao receptor, 

reduzindo sua degradação hepática e causando hiperinsulinemia sistêmica. Os 

ácidos graxos livres em excesso também levam ao comprometimento funcional das 

células β pancreáticas, como parte do processo de lipotoxicidade. O excesso de 

ceramidas (metabólitos derivados da oxidação dos AGL), o estresse do retículo 

endoplasmático e o aumento da geração de espécies reativas de oxigênio, 
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provocados pelo excesso de AGL e também por outras citocinas inflamatórias 

derivadas do tecido adiposo, são responsáveis pela apoptose das células β 

pancreáticas. O aumento de AGL nas células β também regulam negativamente a 

expressão do gene da insulina através da ativação da JNK e ERK 1 e 2, diminuindo 

a sua biossíntese.  Além disso, a diminuição da secreção da insulina pelo pâncreas 

também está relacionado com o excesso de AGL (Boden, Shulman, 2002; Yang, Li, 

2012). 

O processo de resistência insulínica e o excesso de ácidos graxos livres 

apresentam, portanto, uma relação direta bidirecional e mostram-se como 

importantes fatores precursores da dislipidemia do DM2. 

 

 

1.4. Metabolismo e funções da HDL 
 
 

A HDL compreende uma classe heterogênea de lipoproteínas com densidade 

> 1.063 g/ml e com tamanho variável de 7 a 14 nm. É formada no compartimento 

intravascular pela aquisição de lipídios (fosfolipídios e colesterol não esterificado), 

provenientes da lipólise das lipoproteínas ricas em triglicérides, na apoA-I, 

originando, inicialmente, partículas de HDL em forma de discos (HDL nascente ou 

pré-β-HDL). HDLs nascentes pobres em lipídios, contendo a apoA-I,  também são 

secretadas pelo fígado e intestino. Essas partículas captam o excesso de colesterol 

não esterificado das células dos tecidos periféricos e da superfície das lipoproteínas 

ricas em triglicérides, sendo convertidas a partículas menores, as HDL3. As HDL3, 

então, são progressivamente transformadas em partículas de forma esférica, as 

HDL2, através da aquisição de lípides e da esterificação do colesterol pela ação da 

enzima lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT), que usa a apoA-I como cofator 

(Ginsberg, 1991).  

A LCAT controla o efluxo de colesterol através da criação de um gradiente de 

colesterol não esterificado da membrana celular para HDL, além de inibir a sua 

recaptação pelas células. A aquisição de lípides e esterificação do colesterol 
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ocorrem de forma contínua e tem como produto final a HDL madura ou α-HDL 

(Wang et al., 2004; Ballantyne, 2009).  

Há uma troca contínua de lipídios entre a HDL e as outras lipoproteínas, que 

é promovida pelas proteínas de transferência de lípides. Essas proteínas transferem 

lípides -colesterol esterificado e não esterificado, triglicerídeos e fosfolípides- de uma 

classe de lipoproteínas para outra, sendo as principais: a proteína transportadora de 

éster de colesterol (CETP), que transfere colesterol esterificado e triglicerídeos entre 

as lipoproteínas, e a proteína transportadora de fosfolípides (PLTP), que transfere 

fosfolipídios e colesterol não esterificado, além de outros compostos anfipáticos 

(Lyons, Jenkins, 1997; Dullaart et al., 2004). A transferência de lípides entre as 

lipoproteínas é bidirecional e depende da concentração e da estrutura da 

lipoproteína doadora e receptora, assim como da ação das proteínas de 

transferências CETP e PLTP (Lamarche et al, 1999; Rashid et al., 2003; Ferretti et 

al., 2006; Norata et al., 2006;). A HDL é, portanto, constantemente remodelada e a 

esterificação do colesterol associada à transferência de lípides é essencial para o 

papel dessa lipoproteína no transporte reverso do colesterol. 

A principal função da HDL é a de promover o transporte reverso do colesterol, 

que é considerado um importante determinante do papel antiaterogênico dessa 

lipoproteína. Neste processo, o colesterol não esterificado das células periféricas é 

transferido para as partículas de HDL através da ligação da apoA-I ao transportador 

cassete de ligação de ATP A1 (ABCA1) e G1 (ABCG1) das células. A transferência 

de colesterol não esterificado para a HDL nascente é feito através do ABCA1 e para 

a HDL madura pelo ABCG1. O efluxo de colesterol das células para as partículas de 

HDLs maduras pode também ser realizado através de difusão passiva pelo receptor 

de varredura classe B tipo I (SR-BI), que tem a capacidade de promover o transporte 

de colesterol não esterificado tanto para dentro como para fora das células, 

dependendo do gradiente de concentração de colesterol entre a HDL e a célula 

receptora/doadora. O SR-BI também promove a captação seletiva do colesterol 

esterificado da HDL pelas células periféricas, sendo que esse processo é 

unidirecional e ocorre sem a endocitose de toda partícula da HDL. A colisão das 

moléculas de colesterol não esterificado com as partículas de HDL no meio aquoso 

extracelular também provoca a captação de colesterol pela HDL. Na HDL, o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lyons%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9211066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jenkins%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9211066
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colesterol não esterificado é esterificado sob a ação da LCAT, como já citado 

anteriormente. O colesterol na sua forma esterificada é capturado pelo fígado, 

através dos receptores SR-BI, ou transferidos para outras lipoproteínas, através da 

CETP, as quais também serão captadas pelo fígado, onde o colesterol é convertido 

em ácidos biliares e excretado pelas fezes. Nesse processo, portanto, o transporte 

reverso do colesterol controla o excesso de colesterol no nosso organismo 

(Ballantyne, 2009; Rosenson et al., 2012).  

Estudos têm mostrado que a HDL tem papel protetor na secreção de insulina 

e aumenta a captação de glicose no músculo esquelético. A HDL pode reverter os 

efeitos deletérios da LDL oxidada sobre a secreção de insulina, assim como o 

ABCA1 tem capacidade de modular a secreção de insulina. A apo-AI é capaz de 

estimular a fosforilação da AMPK, enzima regulatória metabólica, promovendo maior 

absorção glicose em miócitos (Brunham et al., 2007; Drew et al., 2009; Siebel et al., 

2013). Além disso, há evidências que a baixa concentração de HDL está relacionada 

com o agravamento do diabetes. A célula β pancreática expressa receptores SR-BI 

que captam a HDL. A HDL, por sua vez, protege essa célula do estresse induzido 

pela hiperinsulinemia e hiperglicemia, diminuindo a inflamação e o acúmulo de 

colesterol nas Ilhotas de Langerhans e evitando, assim, a apoptose dessas células. 

Esse mecanismo de proteção da HDL nas células β pancreáticas estaria relacionado 

com a ativação da via antiapoptótica da Akt e inibição da caspase-3, proteína com 

papel central na fase de execução da apoptose celular, além da inibição da 

apoptose induzida pela IL-1β (Abderrahmani et al., 2007; Fryirs et al, 2010; 

Pétremand et al., 2012). 

A HDL também tem atividade antioxidante, anti-inflamatória, antitrombótica e 

vasodilatadora, que contribuem para a ação antiaterogênica dessa lipoproteína 

(Meyers et al., 2004; Wang et al., 2004). 
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1.5. Mudanças na HDL provocadas pelo diabetes mellitus tipo 2 
 
 

Como já bem estabelecido na literatura, o HDL-colesterol correlaciona-se 

inversamente com a incidência de doença cardiovascular, sendo um fator de risco 

independente para o desenvolvimento de DCV (Gordon et al., 1977, 1989; Genest et 

al., 1991; Manninen et al, 1992). Na dislipidemia diabética não apenas a 

concentração da HDL-colesterol está reduzida, mas também a sua composição está 

alterada. 

O HDL-colesterol está diminuído no DM2, em parte, devido ao aumento dos 

triglicerídeos. A hipertrigliceridemia favorece a transferência, mediada pela CETP, de 

éster de colesterol da HDL para lipoproteínas ricas em triglicérides, como os 

quilomícrons e VLDL, e de triglicerídeos dessas lipoproteínas para a HDL. Com isso 

há a formação de uma HDL rica em triglicerídeos, que se torna suscetível à ação da 

lípase hepática (HL), enzima responsável pela hidrólise de triglicerídeos e cuja 

expressão está aumentada no DM2. Desse processo resulta uma HDL pequena e 

densa, que se dissocia da apoA-I e é degradada nas células tubulares renais, 

consequentemente, diminuindo sua concentração (Ginsberg, 1991, 1996; Goldberg, 

2001; Taskinen, 2003). O aumento da ação da CETP, nesse contexto, parece estar 

relacionado com a hipertrigliceridemia e ser independente da ação ou concentração 

da insulina (Maclean et al., 2001; Dullaart et al., 2004). 

No DM2, as concentrações diminuídas de HDL se refletem em decréscimo 

nas subfrações da HDL constituídas por partículas maiores, principalmente a HDL2. 

Não apenas a concentração do HDL-colesterol está alterada no DM2, mas também 

aspectos funcionais e metabólicos da HDL que são importantes para sua ação 

antiaterogênica. Essas alterações funcionais da HDL no DM2 devem-se, em parte, a 

alterações na própria composição da HDL, relacionadas aos efeitos da doença sobre 

enzimas, cofatores enzimáticos, receptores e outras proteínas envolvidas no 

metabolismo desta lipoproteína (Goldberg, 2001; Taskinen 2003).  

O DM2 está associado com o aumento da atividade da mieloperoxidase 

(MPO) na HDL (Sorrentino et al., 2010). Zheng et al. (2004) demonstraram que a 
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MPO catalisa a oxidação da HDL e da apoA-I, resultando na inibição seletiva do 

efluxo de colesterol dependente do ABCA1. Além disso, a LDL minimamente 

oxidada, que está aumentada no DM2, tem demonstrado ser um potente inibidor da 

atividade de LCAT (Bielicki et al., 1996). Além da sua importância no transporte 

reverso de colesterol, a LCAT também tem atividade antioxidante ao promover a 

hidrolisação do fator ativado de plaqueta (PAF) e das fosfatidilcolinas truncadas, 

gerados durante a oxidação das lipoproteínas, resultando na supressão dos seus 

efeitos proinflamatórios e citotóxicos (Liu; Huang, 2001). A LCAT também tem 

impacto positivo sobre a concentração das enzimas antioxidantes paraoxonase-1 

(PON1) e PAF-acetilhidrolase (Forte et al., 1999). Isto sugere que a redução da 

atividade de LCAT no DM2 não só pode afetar o transporte reverso de colesterol, 

mas também conduzir a uma diminuição da capacidade antioxidante da HDL. 

Produtos finais de glicação avançada (AGE) -modificações irreversíveis de 

proteínas ou lipídios não enzimaticamente glicados e oxidados após o contato com 

aldoses- estão elevados no diabetes. A glicação não enzimática da HDL a torna 

altamente suscetível a oxidação. A HDL glicada-oxidada perde o seu efeito 

ateroprotetor contra a peroxidação lipídica e contra os efeitos tóxicos da LDL 

oxidada, além de promover diretamente danos na célula endotelial (Hoang et al., 

2007). A glicação da apoA-I promove alterações no seu grupo carbonila, o que 

diminui a estabilidade da interação lipídio-apolipoproteína, afetando a coesão 

estrutural das partículas de HDL (Calvo et al., 1988). A glicação da apoA-1 também 

prejudica a conexão do ABCA-I e SR-BI com a HDL, diminuindo o efluxo de 

colesterol para esta lipoproteína (Hoang et al., 2007). Ainda, no DM2 há uma 

diminuição da expressão do ABCA1, que parece estar relacionada com o aumento 

dos AGEs e ácidos graxos, hiperinsulinemia e com a própria inflamação gerada pelo 

DM2 (Uehara et al., 2002; Mcgillicuddy et al., 2005; Passarelli et al., 2005; Iborra et 

al., 2011; Park et al., 2012). O excesso de AGEs também leva a diminuição da 

expressão e função do ABCG1 (Ohgami et al., 2003; Mauldin et al., 2006, 2008; 

Gantman et al., 2010; Iborra et al., 2011). 

Todas essas alterações levam a alterações na concentração e composição da 

HDL, reduzindo o importante papel da HDL no transporte reverso do colesterol, 
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influenciando de maneira negativa a homeostase do colesterol e favorecendo a 

aterogênese.  

 

 

1.6. Alterações na LDL provocadas pelo diabetes mellitus tipo 2 
 
 
 Os níveis plasmáticos do LDL-colesterol são, geralmente, similares entre 

diabéticos e não diabéticos. Apesar de não haver alterações quantitativas nas 

concentrações do LDL-colesterol no DM2, o acúmulo de VLDL, refletido em 

hipertrigliceridemia, provoca alterações estruturais na partícula de LDL, levando ao 

aumento da subfração pequena e densa da LDL (Goldberg, 2001; Taskinen, 2003). 

 As partículas de LDL são o produto final da degradação da VLDL e são 

compostas por uma grande quantidade de ésteres de colesterol no seu núcleo e 

têm, essencialmente, a apoB-100 na sua superfície. A maioria das LDLs são 

removidas do plasma pela sua interação com o receptor de LDL, presente 

principalmente no fígado, que é o principal responsável pela regulação dos seus 

níveis plasmáticos (Ginsberg, 1991). 

 A LDL e a VLDL estão relacionadas com a disfunção das células β 

pancreáticas. Roehrich et al. (2003) foram os primeiros a demonstrar que as células 

β pancreáticas expressam receptores de  LDL e VLDL, podendo se ligar e 

internalizar essas lipoproteínas. Além disso, eles mostraram que as partículas de 

VLDL e LDL reduziram a expressão de insulina e a proliferação das células β 

pancreáticas, além de ter uma relação direta com o aumento da taxa de apoptose 

dessas células. 

 Uma característica comum da dislipidemia diabética é a presença de uma 

LDL pequena e densa, também chamada de “padrão B”. O acúmulo de VLDL, 

refletido em hipertrigliceridemia, provoca um aumento da transferência de 

triglicerídeos da VLDL para a LDL e de colesterol da LDL para a VLDL, mediado 

pela CETP, assim como ocorre com a HDL. Essa partícula de LDL rica em 

triglicerídeos é mais suscetível à ação da lipase hepática, que hidrolisa os 

triglicerídeos dessa lipoproteína, levando à formação da subfração pequena e densa 
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da LDL. Essa subfração da LDL penetra mais facilmente na íntima das artérias, além 

de oxidar-se com maior facilidade. A LDL pequena e densa é, portanto, mais 

aterogênica que suas outras subfrações, como a LDL grande e flutuante, chamada 

de “padrão A” (Taskinen, 2003). 

 Estudos também sugerem que pacientes diabéticos tendem a secretar 

partículas de VLDL grandes e flutuantes, que, devido a sua grande quantidade de 

triglicerídeos, durante a sua degradação são mais propensas a formarem LDL ricas 

em triglicerídeos, os quais serão hidrolisados, também gerando LDL pequenas e 

densas (Krauss; Siri, 2004). 

 A LDL pequena e densa é mais suscetível à glicação do que as LDLs maiores 

e menos densas. A glicação da LDL é um processo também comum no DM2, 

gerando alterações estruturais dessa lipoproteína e prolongando a sua meia-vida. 

Neste processo, modificações dos resíduos de lisina e arginina da apoB fazem com 

que a LDL formada não seja reconhecida pelos receptores clássicos da LDL, mas 

sim por receptores “scavenger” (removedores) de macrófagos (Soran, Durrington, 

2011; Younis et al., 2013). 

 A LDL pequena e densa e a LDL glicosilada, são mais eletronegativas e, 

assim, mais suscetíveis à oxidação. A LDL oxidada é uma partícula imunogênica, 

sofrendo ação de auto-anticorpos e produzindo imunocomplexos. Essas LDLs são 

internalizadas nos macrófagos, que têm mais afinidade por essas partículas do que 

pelas não oxidadas, induzindo a formação de células espumosas, características da 

lesão aterosclerótica precoce. A LDL oxidada também estimula a adesão, ativação e 

migração dos monócitos, que junto com a célula espumosa são responsáveis pela 

intensa atividade inflamatória no subendotélio dos vasos sanguíneos, levando à 

formação da placa aterosclerótica (Mitra et al., 2011; Bardini et al., 2012). 

A expressão dos receptores da LDL (LDLR) é regulada pela insulina. Sendo 

assim, pacientes com DM2 e significante deficiência insulínica possuem uma menor 

expressão de LDLR e menor captação de LDL pelo fígado, havendo, assim, redução 

do “clearance” da LDL (Duvillard et al., 2003). Além disso, os níveis de colesterol 

contido em cada partícula de LDL são menores na subfração pequena e densa, 

como explicado acima, mas o número absoluto dessa subfração está aumentado em 

pacientes diabéticos (Taskinen, 2003). Sabendo-se, então, que todas as 
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lipoproteínas contendo apoB, exceto os quilomícrons nascentes, são pró-

aterogênicos, a avaliação da concentração da apolipoproteína B parece ser mais 

crítica em termos de risco aterogênico, do que a simples avaliação dos níveis de 

colesterol. 

 

 

1.7. A transferência de lípides para HDL 
 

 

 Os primeiros estudos da transferência de fosfolipídios e colesterol entre as 

lipoproteínas foram realizadas por Hagerman e Gould em 1951, durante 

investigações de transferências lipídicas entre membranas. As transferências de 

ésteres de colesterol da HDL para a LDL foi primeiramente documentada por 

Rehnborg e Nichols, em 1964. Zilversmith et al. (1975) reportaram a natureza das 

proteínas nas transferências lipídicas, descrevendo uma glicoproteína de alto peso 

molecular que promovia a transferência de ésteres de colesterol entre todas as 

classes de lipoproteínas no plasma humano. Em 1980, Ihm et al. descobriram uma 

outra glicoproteína que mediava a transferência de fosfolipídios entre as 

lipoproteínas. Atualmente, essas proteínas envolvidas no transporte de lipídios são 

conhecidas como CETP e PLTP (descritas em tópico anterior). 

 A HDL foi primeiramente caracterizada usando a ultracentrifugação do plasma 

para separação das lipoproteínas de diferentes densidades, em 1950. Na década de 

1970 vários estudos foram publicados mostrando uma relação inversa entre o HDL-

colesterol plasmático e a DCV, o que depois foi confirmado por numerosos estudos 

ao redor do mundo. No entanto, o HDL-colesterol só foi reconhecido como um fator 

de risco independente para DAC na década de 1980 e desde então colocado como 

um dos poucos fatores de riscos “tradicionais” usados para avaliar o risco 

cardiovascular na população (Kingwell et al., 2014). Apesar de haver uma forte 

correlação entre o HDL-colesterol e a incidência de DCV, a simples dosagem do 

HDL-colesterol não é suficiente para estabelecer a grande variedade de funções 

antiaterogênicas da HDL. Sabe-se que altas concentrações de partículas da HDL na 

circulação aumentam a extração de colesterol das células periféricas e a sua 
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esterificação. Altas concentrações da HDL também dispõem um maior campo para 

várias proteínas exercerem suas funções protetoras relacionadas com essa 

lipoproteína. Além disso, muitos outros fatores intervenientes podem alterar o 

paradigma da concentração do HDL-colesterol. 

 O fato das transferências lipídicas desempenharem um papel fundamental na 

composição, concentração, metabolismo e, consequentemente, no perfil das 

subclasses da HDL no plasma, o que pode afetar o seu papel ateroprotetor, sugere a 

oportunidade de estabelecer novos marcadores da função da HDL, observando sua 

participação em diversos processos patológicos. 

 O fenômeno de transferências lipídicas entre as diferentes classes de 

lipoproteínas tem sido extensivamente explorado e vários de seus aspectos já foram 

estudados em diversas condições clínicas.  No entanto, uma visão mais abrangente 

das trocas de lipídios envolvendo a HDL está faltando e pode ser de grande 

interesse. A HDL é o principal local de esterificação do colesterol no plasma e o 

principal condutor do transporte reverso de colesterol, que é, essencialmente, um 

fenômeno de transferência de lipídios.  

Uma abordagem da transferência de lipídios para HDL mostra-se necessária; 

com o objetivo de estudar sistematicamente o fenômeno em grandes populações. 

Como requisito, a nova abordagem deve ser prática e padronizada o suficiente para 

adequar-se como um procedimento de rotina em um laboratório.  Uma avaliação 

integrada das principais espécies de lipídios envolvidos nas transferências seria 

também de grande interesse, uma vez que a troca de uma determinada espécie de 

lipídio muitas vezes ocorre em conjunto com os outros, sendo que todas essas 

trocas de lipídios influenciam o metabolismo e a função da HDL. Com o objetivo de 

atingir essas metas, foi desenvolvido um ensaio in vitro que tenta cumprir esses 

requisitos e está atualmente sendo estudado quanto às relações clínicas 

decorrentes da mensuração dos parâmetros de transferência obtidos neste ensaio. 

O ensaio consiste na incubação de uma nanoemulsão lipídica doadora com o 

plasma total. A nanoemulsão possui nanopartículas lipídicas artificiais que 

mimetizam a LDL, chamadas de LDE (Figura 2), e é preparada a partir da mistura de 

fosfatidilcolina e oleato de colesterol, com pequenas quantidades de trioleína e 

colesterol não esterificado. Após a incubação da nanoemulsão, com os lipídios 
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marcados radioativamente, com o plasma do indivíduo a ser estudado, em um banho 

de agitação durante 1 h a 37 °C, as lipoproteínas contendo apoB e a nanoemulsão 

são precipitadas. A radioatividade do sobrenadante (HDL) é então medida e os 

dados são calculados como porcentagem da radioatividade dos lipídios transferidos 

para HDL. Este ensaio será explicado com maiores detalhes posteriormente no 

tópico de Métodos. 

 

 

 
Figura 2. Comparação da lipoproteína de densidade baixa (LDL) com a 

nanopartícula lipídica artificial (LDE). 

 

 

Nas amostras de plasma a maioria dos componentes que fisiologicamente 

influenciam as transferências estão presentes, como o CETP, PLTP e LCAT. Os 

dados gerados pelo ensaio de transferência lipídica para HDL são dependentes da 

ação das proteínas de transferência, LCAT, composição e concentração da HDL e 

das lipoproteínas que contêm apoB. O método de ensaio de transferência foi 

validado para a precisão e reprodutibilidade. As amostras de plasma são 

armazenadas a -80 ºC e podem ser utilizadas neste ensaio por até 1 ano sem 

alterações nos resultados. 

 

LDE LDL 
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Estudos realizados até hoje com este ensaio mostram uma diminuição da 

transferência de colesterol não esterificado para HDL na presença de DAC. Isto foi 

encontrado em dois estudos usando pacientes não diabéticos e em um estudo 

usando pacientes com DM2. Os dois estudos sem pacientes diabéticos compararam: 

pacientes com DAC precoce versus pacientes sem DAC (Azevedo et al., 2011); e 

pacientes idosos com DAC versus pacientes idosos sem DAC (Couto et al., 2007). O 

estudo usando pacientes diabéticos comparou pacientes com DM2 e DAC versus 

pacientes com DM2 sem DAC (Sprandel et al., 2012). Na DAC em pacientes não 

diabéticos, a transferência de triglicerídeos também foi diminuída em relação aos 

controles (Couto et al., 2007; Azevedo et al., 2011). No entanto, em diabéticos tipo 2 

com DAC, apesar de não haver diferença na transferência de triglicérides, quando 

comparada com os diabéticos tipo 2 sem DAC, houve também diminuição da 

transferência de colesterol esterificado para HDL nos pacientes com DM2 e DAC 

(Sprandel et al., 2012). Em estudo comparando pacientes diabéticos tipo 2 com 

pacientes sem diabetes, foi observado aumento da transferência de triglicerídeos e 

ésteres de colesterol nos pacientes com DM2 (Oliveira et al., 2012). Também em 

outro estado relacionado com a resistência insulínica, a Síndrome do Ovário 

Policístico, foi observado uma correlação positiva entre a transferência de 

triglicerídeos para HDL e o Modelo de Avaliação da Homeostase de Resistência à 

Insulina (HOMA-IR) (Rocha et al., 2010). Já em outro estudo observou-se que 

pacientes com síndrome metabólica, uma importante condição de resistência 

insulínica, apresentaram uma menor transferência de colesterol esterificado e não 

esterificado e triglicerídeos, quando comparados com pacientes que não preenchiam 

critérios para síndrome metabólica (Casella-Filho et al., 2011).  

Portanto, o objetivo desse novo método é de revelar mudanças no perfil de 

transferência de lipídios para HDL, o que pode fornecer novos marcadores de 

doença ou pode ser utilizado para avaliação de drogas, de estilo de vida e de 

nutrição e seus efeitos sobre a função de HDL; ou, eventualmente, ajudar a elaborar 

novas ferramentas terapêuticas e de diagnóstico. 
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 Apesar do metabolismo de lípides no DM2 e sua relação com a aterosclerose 

ser complexo, com muitos aspectos ainda por serem desvendados, sabe-se que a 

dislipidemia do DM2 é consequência direta da resistência insulínica e da 

hiperglicemia. Pode-se esperar, assim, que um melhor controle glicêmico possa per 

se favorecer uma melhor regulação do metabolismo lipídico intravascular. Assim, 

com a oportunidade de usar esse novo método de ensaio de transferência lipídica 

para HDL com o plasma de pacientes com DM2, podemos analisar se o controle 

glicêmico no DM2 teria alguma influência na transferência de lipídios para HDL, 

podendo contribuir para um perfil mais ou menos aterogênico da HDL nesses 

pacientes. Desta maneira, procuramos de alguma forma colaborar com a 

controvérsia do impacto do controle glicêmico na DAC no paciente com DM2. 
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2. OBJETIVOS  
 

 

2.1. Primário: 
 

- Investigar, em pacientes com DM2, como o controle glicêmico está 

relacionado com o ensaio in vitro das transferências simultâneas de lípides de uma 

nanoemulsão lipídica artificial para a HDL. 

 

 

2.2. Secundários: 
 

- Investigar, em pacientes com DM2, a relação do controle glicêmico com 

outros parâmetros do status lipídico: concentração plasmática de colesterol total e 

frações, colesterol não esterificado, triglicérides, ácidos graxos livres, 

apolipoproteínas A-I e B, concentração e atividade de CETP, atividade de LCAT e 

tamanho e composição lipídica da HDL; 

- Avaliar se o melhor controle glicêmico resulta em perfil lipídico plasmático 

mais adequado nos pacientes com DM2, segundo as metas lipídicas estabelecidas 

pela American Diabetes Association (ADA); 

- Avaliar pacientes com maiores e menores níveis de ácidos graxos livres 

quanto aos parâmetros lipídicos mencionados acima; 

- Analisar se o tratamento com insulina influencia os parâmetros de 

metabolismo lipídico mencionados acima. 
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3.  MÉTODOS 
 

 

3.1. Casuística 
 
 
 Este estudo foi conduzido de acordos com os princípios éticos, seguindo as 

orientações contidas na declaração de Helsinki. De acordo com as normas do HC-

FMUSP, o termo de consentimento livre e esclarecido foi assinado por todos os 

pacientes ou responsáveis antes que os procedimentos de pesquisa fossem 

iniciados. O protocolo de estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Instituição (número de registro da pesquisa na CAPPesq: 9797). 

Foram selecionados 143 pacientes com DM2 no Ambulatório do Instituto do 

Coração (InCor) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Todos os 

pacientes eram participantes do estudo MASS (Medicine, Angioplasty and Surgery 

Study), projeto criado em 1984 pelo Prof. Dr. Whady A. Hueb para estudo de 

seguimento clínico em longo prazo de pacientes portadores de obstruções 

coronarianas. Todos os pacientes do estudo foram submetidos à 

cineangiocoronariografia. 

Os critérios de inclusão foram: pacientes de ambos os sexos, de idade entre 

40 e 85 anos, com ou sem doença cardiovascular, com DM2 diagnosticada pela 

medida de glicemia ou hemoglobina glicada (HbA1c), de acordo com os critérios da 

American Diabetes Association (ADA). 

Os critérios de exclusão foram: hipertensão grave definida como pressão 

arterial ≥ 180/110 mmHg, de acordo com os critérios do “VII Joint International 

Committee”; trigliceridemia > 400mg/dl; insuficiência renal (creatinina plasmática 

acima dos valores de referência); doença hepática (atividade da aspartato 

aminotransferase, alanina aminotransferase, gama glutamiltransferase e fosfatase 

alcalina acima dos valores de referência); doenças da tireóide; história prévia de 

acidente vascular cerebral hemorrágico; hemorragia recente (menos de 6 meses); 

trombocitopenia; punção de medula espinhal recente (menos de 6 meses); e cirurgia 

recente (menos de 6 meses). 
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Os pacientes participantes foram alocados em dois grupos de estudo, de 

acordo com o valor de corte de HbA1c definido como meta (≤ 6,5%) pela American 

Association of Clinical Endocrinologists (AACE) e pela International Diabetes 

Federation (IDF): 

- 62 pacientes com HbA1c ≤ 6,5%. 

- 81 pacientes com HbA1c > 6,5%. 

A meta lipídica de colesterol HDL, LDL e não-HDL foi também avaliada: 

comparação da porcentagem de pacientes que atingiram essas metas nos 2 grupos 

citados acima. 

Dois grupos extremos: HbA1c ≤ 6% (n=37) vs HbA1c ≥ 8% (n=36), foram 

também analisados quanto aos parâmetros lipídicos propostos. 

Foram também estudados 2 grupos quanto ao uso de insulina: pacientes que 

estavam em uso de insulina (n=42) vs pacientes que não estavam em uso de 

insulina (n=101), e comparados os seus parâmetros glicêmicos e lipídicos medidos 

neste estudo. 

Também foram analisados 2 grupos, separados pela mediana, quanto aos 

níveis de ácidos graxos livres:  72 pacientes com AGL ≤ 0,45 mEq/l e 71 pacientes 

com AGL > 0,45 mEq/l. 

 Análise de correlação foi feita entre a HbA1c e todos os parâmetros 

laboratoriais realizados neste estudo.  

Os pacientes que estavam em uso de drogas hipolipemiantes tiveram essas 

medicações suspensas por pelo menos 40 dias antes da coleta das amostras de 

sangue. 

Foram registrados o peso, índice de massa corpórea (IMC), circunferência 

abdominal, tabagismo, tempo de diabetes, uso de hipoglicemiantes orais, uso de 

insulina e os parâmetros bioquímicos descritos abaixo. 
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3.2. Análise laboratorial 
 
 

As amostras de sangue foram coletadas após 12 horas de jejum e colocadas 

em freezer a -80 ºC. Todas as análises séricas/plasmáticas foram realizadas no 

máximo 1 ano após o seu congelamento. 

A HbA1c foi medida por método imunoturbidimétrico (certificada pela National 

Glycohemoglobin Standardization Program), que utiliza a ligação de antígeno e 

anticorpo para determinar diretamente a concentração da HbA1c no sangue total. A 

concentração da glicose plasmática foi medida por método colorimétrico enzimático 

(Labtest, Lagoa Santa, Brasil), através de reação catalisada pela hexoquinase. 

A determinação dos triglicerídes foi feita pelo método colorimétrico enzimático 

(Labtest, Lagoa Santa, Brasil), onde a lipoproteína lipase promove a hidrólise dos 

triglicerídeos, liberando glicerol; após várias reações enzimáticas, há a formação da 

quinoneína, que é o indicador colorimétrico gerado. O colesterol total também foi 

determinado por método colorimétrico enzimático (Labtest, Lagoa Santa, Brasil), 

onde os ésteres de colesterol são hidrolisados a colesterol não esterificado e ácidos 

graxos; o colesterol não esterificado sofre várias reações enzimáticas, gerando como 

produto final a antipirilquinonimina, a qual serve como indicador colorimétrico. O 

HDL-colesterol foi determinado pelo método colorimétrico enzimático do colesterol 

no sobrenadante após a precipitação química das lipoproteínas que contêm 

apolipoproteína B, utilizando-se reagente precipitante constituído por cloreto de 

magnésio e ácido fosfotungstico (Labtest, Lagoa Santa, Brasil). A quantidade de 

colesterol LDL foi calculada pela fórmula Friedewald, sendo a diferença entre o 

colesterol total e a soma de colesterol HDL e do colesterol VLDL. O colesterol VLDL 

foi calculado dividindo os níveis de triglicérides no plasma por 5. O colesterol não-

HDL foi calculado como o valor do colesterol total menos o do HDL-colesterol.  

O colesterol não esterificado foi determinado pelo método colorimétrico 

enzimático (Wako Chemicals, Richmond, EUA), onde a reação 3,5-dimetoxi-N-etil-N-

(2-hidroxi-3-sulfopropil)anilina sódica com a 4-aminoantipirina provoca uma 

condensação oxidativa na presença da peroxidase, gerando um produto que é 

quantificado por colorimetria. Os ácidos graxos livres foram também determinados 
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pelo método colorimétrico enzimático (Wako Chemicals, Richmond, EUA), 

baseando-se na acilação da coenzima A (CoA) pelos ácidos graxos, na presença da 

acil-CoA sintetase; a acil-CoA é peroxidada, dando origem ao peróxido de 

hidrogênio que favorece a reação N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3-m-toluidina com 

a 4-aminoantipirina, formando um corante que mantém relação direta com a 

quantidade de AGL. 

As concentrações plasmáticas das apolipoproteínas A-I e B foram 

determinadas pelo método imunoturbidimétrico (Roche, Mannhein, Alemanha). 

Nesse método os anticorpos anti-apolipoproteína reagem com o antígeno na 

amostra, formando complexos antígenos-anticorpos; após a aglutinação estes 

podem ser determinados por turbidimetria. 

 A concentração de CETP foi estabelecida pelo imunoensaio CETP ELISA 

(ALPCO Diagnostics, New Hampshire, EUA), onde a CETP presente no plasma 

reage com dois anticorpos monoclonais e a concentração da proteína é proporcional 

à absorbância da amostra. A atividade de CETP foi determinada por método 

fluorimétrico: esse método utiliza uma molécula doadora contendo um lipídio neutro 

fluorescente, que é transferido a uma molécula aceptora na presença de CETP; a 

transferência mediada pela CETP do lipídio neutro fluorescente para a molécula 

receptora resulta em um aumento na fluorescência (Abcam, Cambridge, Reino 

Unido). A atividade de LCAT foi definida por método imunofluorimétrico (Calbiochem, 

Darmstadt, Alemanha), utilizando espectofotometria de fluorescência para obter 

resultados quantitativos à técnica fluorescente para anticorpo. 

 Para determinação das concentrações dos lípides da HDL as partículas de 

HDL foram separadas por precipitação das lipoproteínas contendo apo B (sulfato de 

dextrano 0,2%/ MgCl2 3M). A mistura foi agitada por 30 segundos e posteriormente 

centrifugada por 10 minutos a 3.000 rpm. No sobrenadante foi determinada a 

concentração de colesterol não esterificado e fosfolípides pelo método colorimétrico 

enzimático da Wako Chemicals (Richmond, EUA). Os triglicerídeos da HDL foram 

determinados pelo método enzimático “Triglicérides GPO-ANA” (Labtest, Lagoa 

Santa, Brasil) através do sistema de medida colorimétrica. A concentração de 

colesterol esterificado foi obtida pela diferença entre a concentração de colesterol 

total e colesterol não esterificado da fração HDL multiplicado por 1,67. 
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 O tamanho das lipoproteínas foi medido por espalhamento de luz (light 

scattering), utilizando o equipamento Laser Light Scattering (ZetaPALMS, 

Brookhaven Instruments Corporation, EUA). A HDL foi separada por precipitação 

química das partículas lipoprotéicas que contém apo B, através da adição de 500 μL 

polietilenoglicol 8000 (200g/L). O sobrenadante contendo HDL foi diluído em solução 

de NaCl (0,15M) e, em seguida, passado em filtro Millipore 0,22 μm de diâmetro. A 

medida do diâmetro da HDL foi medido por espalhamento de luz, coletado em um 

ângulo de 90º e 658 nm e expresso pelos resultados médios obtidos em 5 corridas 

de 1 minuto e 30 segundos cada (Lima; Maranhao, 2004). 

 

 

3.3.  Preparo da nanoemulsão lipídica artificial 
 

 

A nanoemulsão lipídica artificial possui nanopartículas que mimetizam a LDL, 

chamadas de LDE. Foi preparada segundo técnica descrita por MARANHÃO et al. 

(1993). Em um frasco foram pipetados 40 mg de fosfatidilcolina, 20 mg de oleato de 

colesterol, 1mg de trioleína e 0,5 mg de colesterol, diluídos em clorofórmio: metanol 

(2:1). Posteriormente, foram adicionados à mistura de lípides os isótopos 3H-éster de 

colesterol e 14C-fosfatidilcolina ou 3H-triglicerídeos e 14C-colesterol não esterificado. 

Os solventes residuais foram, então, evaporados da mistura sob fluxo de nitrogênio 

e dissecação a vácuo por 16 horas a 4ºC. Após a adição de 10 mL de tampão tris-

HCl 0,01M, pH 8, a mistura de lípides foi emulsificada por irradiação ultrassônica, 

utilizando-se equipamento Branson modelo 450A (Arruda Ultra-Som, São Paulo, 

Brasil), potência 125 watts, durante 3 horas sob atmosfera de nitrogênio, com 

temperatura variando entre 51 a 55ºC. Para obtenção da nanoemulsão lipídica 

artificial na faixa de diâmetro, tamanho e densidade desejados, a solução lipídica foi 

purificada em duas etapas de ultracentrifugação (ultracentrífuga, rotor Beckman SW-

41). Na primeira etapa, o material da parte superior do tubo, resultante da 

centrifugação a 200.000 x g por 30 minutos a 4ºC, foi removido por aspiração (1 mL) 

e desprezado. Ao restante do material foi adicionado brometo de potássio (KBr), 

ajustando a densidade para 1,21 g/mL. Após a segunda centrifugação (200.000 x g 
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por 2 horas a 4ºC), a nanoemulsão lipídica artificial, medindo em torno de 30 a 60 

nm, foi recuperada na parte superior do tubo por aspiração. O excesso de KBr foi 

removido por diálise, contra 2 trocas de 1000 volumes tampão tris-HCl 0,01M, pH 8. 

Finalmente, a emulsão foi esterilizada por filtração em membrana Milipore de 0,22 

µm de porosidade sob fluxo laminar e armazenada a 4ºC por até 15 dias. 

 
 
3.4. Ensaio de transferência dos 4 principais lípides de uma nanoemulsão 
lipídica artificial para a HDL 

 

 O ensaio de transferência de lípides foi realizado segundo descrito por Lo 

Prete et al. (2009) – Figura 3. As amostras da nanoemulsão lipídica foram 

preparadas 7 dias antes da realização do ensaio. Todas as amostras de plasma dos 

pacientes estavam armazenadas a -80 ºC, sendo que as amostras mais antigas 

tinham sido coletadas 11 meses antes da realização do ensaio.  Este ensaio foi 

realizado em uma só vez com todas as amostras de plasma dos pacientes. 

 Para a execução do ensaio, a fim de evitar a demora na separação de lipídios 

antes da contagem radioativa, dois conjuntos de nanoemulsões marcadas são 

produzidos, por exemplo, um com 3H-trioleína e 14C-colesterol não esterificado e o 

outro com 3H-oleato de colesterol e 14C-fosfatidilcolina. 

 Uma alíquota de 200 µL de plasma dos participantes foi incubada com 50 µL 

da nanoemulsão marcada com os lípides radioativos a 37ºC, sob agitação durante 1 

hora. Após esse procedimento, foram adicionados 250 µL de reagente precipitante 

(0,2% dextrano / 0,3 mol/L MgCl2) seguido de agitação por 30 segundos e 

centrifugação por 10 minutos, a 3000 rotações por minuto. O infranadante, contendo 

a nanoemulsão e as lipoproteínas plasmáticas que contém apoB, foi desprezado. O 

sobrenadante, contendo a HDL, foi submetido à contagem da radioatividade 

presente, que corresponde à transferência dos lípides radioativos da nanoemulsão 

para as partículas de HDL do indivíduo. Foi calculada a porcentagem de 

transferência de cada um dos lípides radioativos, considerando como 100% a 

radioatividade total utilizada na incubação. No final, foi efetuada a correção dos 

valores pelo HDL-colesterol do indivíduo e os resultados expressos em porcentagem 

de lípides transferidos por mL de plasma por mg/dL de HDL-colesterol. 
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Figura 3. Ensaio de transferência lipídica para HDL in vitro. O ensaio é realizado 
utilizando uma nanopartícula doadora semelhante à estrutura da LDL. Dois 
conjuntos de nanoemulsões lipídicas são preparados, um com 3H-trioleína e 14C-
colesterol não esterificado e o outro com 3H-oleato de colesterol e 14C-
fosfatidilcolina. O plasma é incubado com a nanoemulsão marcada radioativamente, 
durante 1 hora a 37 ºC, num agitador. Após a incubação as lipoproteínas contendo 
apoB e a nanoemulsão são quimicamente precipitadas. A radioatividade do 
sobrenadante que contém a fração de HDL é medida num analisador de cintilação 
líquida. Os dados são expressos como porcentagem (%) da radioatividade total 
incubada medida no sobrenadante (HDL). Abreviaturas: HDL, lipoproteína de 
densidade alta; LDL, lipoproteína de densidade baixa; VLDL, lipoproteína de 
densidade muito baixa; 14C, carbono 14; 3H, trício; CE, colesterol esterificado; TG, 
triglicerídeos; PL, fosfolipídios; UC, colesterol não esterificado. 
 

 

3.5. Análises estatísticas 
 
 

Todos os dados obtidos nos grupos estudados foram comparados utilizando 

testes estatísticos apropriados, dependendo da sua distribuição. As médias e seus 

desvios-padrão foram comparados utilizando o teste t de “Student” não pareado e a 

correção de “Welch” foi aplicada quando os grupos não assumiram variâncias 

iguais. O teste de “Fisher” foi utilizado para comparar as porcentagens, analisando 

as suas tabelas de contingência. As análises de correlação simples entre variáveis 

foram realizadas através do teste de coeficiente de correlação linear de “Pearson” 

(r). 

Foi realizada análise de regressão linear múltipla para avaliar a contribuição 

independente do controle glicêmico e dos parâmetros clínicos (idade, sexo, tempo 

de diabetes, circunferência abdominal, uso de insulina, tabagismo, hipertensão 

arterial e doença arterial coronariana) na concentração de triglicérides e colesterol 

não esterificado no plasma. O modelo foi baseado nas variáveis clínicas e físicas 

que tiveram correlação significativa (p < 0,05) com os triglicerídeos e com o 

colesterol não esterificado na análise bivariada. 

 Em todas as análises efetuadas, os parâmetros analisados foram 

considerados significativamente diferentes quando p < 0,05. 

 Foi utilizado o software GraphPad InStat versão 3.10 para estas análises. 
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4. RESULTADOS 
 
 
 Conforme mostrado na Tabela 3, os grupos com HBA1c ≤ 6,5% e com HBA1c > 

6,5% não diferiram em relação à idade, gênero e IMC. O grupo HBA1c > 6,5% 

apresentou uma tendência não significante para maior circunferência abdominal em 

relação ao grupo HBA1c ≤ 6,5%  (107 ± 14 vs 103 ± 13; p = 0,083). Os dois grupos 

também foram similares quanto à porcentagem de participantes tabagistas, com 

hipertensão arterial e com doença arterial coronariana. No entanto, a proporção de 

pacientes sob tratamento com insulina foi maior no grupo HBA1c > 6,5% do que no 

grupo HBA1c ≤ 6,5% (43% vs 11%; p < 0,0001). Além disso, o tempo de diagnóstico 

de diabetes também foi maior no grupo HBA1c > 6,5% em relação ao grupo HBA1c ≤ 

6,5% (10,7 ± 7,9 vs 6,3 ± 5,4 anos; p < 0,001). 

 

Tabela 3 - Características clínicas e físicas dos pacientes com diabetes tipo 2 
com HbA1c ≤ 6,5% e com HbA1c > 6,5%. 

Parâmetros HbA1c ≤ 6,5% HbA1c > 6,5% p 

Números de pacientes (M/F) 62 (34/28) 81 (41/40)  

Idade (anos) 64 ± 9 62 ± 8 0,163 

Tempo de diabetes (anos) 6,3 ± 5,4 10,7 ± 7,9 < 0,001 

IMC (kg/m²) 30,1 ± 5,4 31,3 ± 7,5 0,288 

Circunferência abdominal (cm) 103 ± 13 107 ± 14 0,083 

Uso de insulina (%) 11% 43% < 0,0001 

Tabagismo (%) 6% 12% 0,272 

Hipertensão arterial (%) 97% 89% 0,114 

Doença arterial coronariana (%) 55% 53% 0,867 

Dados expressos como média ± desvio padrão ou porcentagem (%). HbA1c, hemoglobina glicada; M, 
sexo masculino; F, sexo feminino; IMC, índice de massa corpórea. 
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 A Tabela 4 mostra os dados bioquímicos séricos dos pacientes com HBA1c ≤ 

6,5% e com HBA1c > 6,5%. Os níveis de hemoglobina glicada foram 30% maiores 

(8,2 ± 1,6 vs 5,9 ± 0,3%; p < 0,0001) e a glicemia de jejum 20% maior (141 ± 39 vs 

111 ± 20 mg/dl; p < 0,0001) no grupo HBA1c > 6,5% do que no grupo HBA1c ≤ 6,5%, 

indicando pior controle glicêmico nos pacientes do grupo HBA1c > 6,5%. 

 O colesterol total, LDL, não-HDL e HDL foi similar em ambos os grupos. A 

concentração sérica do colesterol livre foi 7% maior no grupo HBA1c > 6,5% do que 

no grupo HBA1c ≤ 6,5% (36,4 ± 7,6 vs 33,7 ± 5,7 mg/dL; p = 0,021). A razão 

colesterol total/colesterol não esterificado mostrou-se igual nos dois grupos (Tabela 

4). 

 A concentração de triglicerídeos foi aproximadamente 30% maior nos 

pacientes do grupo HBA1c > 6,5%  do que nos pacientes do HBA1c ≤ 6,5% (205 ± 

115 vs 140 ± 54 mg/dl; p < 0,0001), porém a concentração de ácidos graxos livres 

estava igual em ambos os grupos. A razão triglicerídeos/HDL-colesterol, que tem 

valor preditivo na doença cardiovascular (Gaziano et al., 1997), foi maior no grupo 

HBA1c > 6,5% comparado ao grupo HBA1c ≤ 6,5% (5,91 ± 4,85 vs 4,36 ± 4,32; 

p=0,049), como pode ser visto na Tabela 4. 

 Houve também uma tendência não significante para o aumento dos níveis de 

apolipoproteína B no grupo HBA1c > 6,5% em relação ao grupo HBA1c ≤ 6,5% (103 ± 

20 vs 97 ± 20 mg/dL; p = 0,078). Apolipoproteína A1, atividade de LCAT e atividade 

e concentração de CETP foram similares em ambos os grupos (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Dados laboratoriais dos pacientes com diabetes tipo 2 com HbA1c ≤ 
6,5% e com HbA1c > 6,5%. 

Parâmetros HbA1c ≤ 6,5% HbA1c > 6,5% p 

Glicemia de jejum (mg/dL) 111 ± 20 141 ± 39 < 0,0001 

HbA1c% 5,9 ± 0,3 8,2 ± 1,6 < 0,0001 

Colesterol (mg/dL)    

Total 204 ± 34 211 ± 48 0,331 

LDL-c 139 ± 32 135 ± 44 0,547 

HDL-c 38 ± 9 38 ± 10 > 0,999 

Não-HDL-c 166 ± 34 172 ± 50 0,418 

CNE (mg/dl) 33,7 ± 5,7 36,4 ± 7,6 0,021 

Triglicerídeos (mg/dL) 140 ± 54 205 ± 115 < 0,0001 

Apolipoproteínas (mg/dL)    

B 97 ± 20 103 ± 20 0,078 

A-I 133 ± 22 137 ± 28 0,356 

Ácidos graxos livres (mEq/L) 0,46 ± 0,22 0,50 ± 0,20 0,258 

CETP (µg/mL) 2,2 ± 0,9 2,4 ± 1,2 0,275 

Atividade de CETP (pmol/µL.h) 67,8 ±12,2 71,2 ± 15,9 0,164 

Atividade de LCAT (470/390nm) 1,34 ± 0,12 1,33 ± 0,10 0,588 

Colesterol total/CNE 6,15 ± 0,99 5,90 ± 1,08 0,157 

Triglicerídeos/HDL-colesterol 4,36 ± 4,32 5,91 ± 4,85 0,049 

Dados expressos como média ± desvio padrão. HbA1c, hemoglobina glicada; LDL, lipoproteína de 
baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta densidade; CNE, colesterol não esterificado; CETP, 
proteína de transferência de éster de colesterol; LCAT, lecitina-colesterol aciltransferase. 

 

 A Tabela 5 mostra que, em relação ao diâmetro da partícula de HDL, não 

houve diferença entre os grupos HBA1c ≤ 6,5% e HBA1c > 6,5%. Na mesma tabela 

pode ser visto a composição lipídica da HDL nesses dois grupos. A proporção de 

colesterol não esterificado e esterificado e fosfolipídios na HDL não diferiram entre 

os dois grupos. No entanto, a porcentagem de triglicérides na HDL do grupo HBA1c > 

6,5% foi maior do que no grupo HBA1c ≤ 6,5% (9,2 ± 2,8 vs 8,1 ± 2,3%; p = 0,013). 
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Tabela 5 – Diâmetro e composição lipídica da HDL dos pacientes com diabetes 
tipo 2 com HbA1c ≤ 6,5% e com HbA1c > 6,5%.  

Parâmetros HbA1c ≤ 6,5% HbA1c > 6,5% p 

Diâmetro da HDL (nm) 9,0 ± 0,9 8,8 ± 0,9 0,190 

Composição lipídica da HDL (%)    

Colesterol não esterificado  6,1 ± 1,8 5,8 ± 1,8 0,325 

Colesterol esterificado 34,7 ± 5,4 33,8 ± 7,3 0,417 

Fosfolipídios 51,1 ± 5,8 51,3 ± 7,1 0,857 

Triglicerídeos 8,1 ± 2,3 9,2 ± 2,8 0,013 

Dados expressos como média ± desvio padrão. HbA1c, hemoglobina glicada; HDL, lipoproteína de 
alta densidade. 

 

 Na Figura 4 mostra-se que as transferências lipídicas in vitro de colesterol não 

esterificado (8,1 ± 1,2 vs 8,0 ± 1,2%), colesterol esterificado (4,1 ± 0,6 vs 4,1 ± 

0,8%), triglicerídeos (5,0 ± 0,6 vs 5,2 ± 0,7%) e fosfolipídios (26,4 ± 1,0 vs 26,4 ± 

1,0%) da nanoemulsão lipídica doadora para a HDL foram similares nos grupos 

HBA1c ≤ 6,5% e HBA1c > 6,5%. 
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Figura 4. Transferências in vitro de colesterol não esterificado e esterificado, 
fosfolipídios e triglicerídeos da nanoemulsão lipídica para a HDL no grupo 
HbA1c ≤ 6,5% (n=62) e no grupo HbA1c > 6,5% (n=81).  
 

 Quando comparado 37 pacientes com  HbA1c ≤ 6,0% com 36 pacientes com 

HbA1c ≥ 8,0%, pacientes com extremos de hemoglobina glicada, as diferenças 

significativas nos níveis de triglicerídeos (144 ± 59 vs 202 ± 119 mg/dL; p = 0,009) e 

colesterol não esterificado (33,1 ± 5,4 vs 37,3 ± 5,9 mg/dL; p = 0,002) 

permaneceram. À exceção dos níveis de glicemia de jejum e hemoglobina glicada, 

não houve diferença entre os dois grupos em relação aos outros parâmetros 

avaliados (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Dados laboratoriais dos pacientes com diabetes tipo 2 com HbA1c ≤ 
6% e com HbA1c ≥ 8%. 

Parâmetros HbA1c ≤ 6% HbA1c ≥ 8% p 

Número de pacientes  37 36  

Glicemia de jejum (mg/dL) 109 ± 19 155 ± 45 < 0,0001 

HbA1c% 5,7 ± 0,2 9,7 ± 1,4 < 0,0001 

Colesterol (mg/dL)    

Total 205 ± 32 220 ± 49 0,125 

LDL-c 142 ± 30 143 ± 44 0,910 

HDL-c 38 ± 10 39 ± 10 0,671 

Não-HDL-c 167 ± 32 180 ± 52 0,201 

CNE (mg/dL) 33,1 ± 5,4 37,3 ± 5,9 0,002 

Triglicerídeos (mg/dL) 144 ± 59 202 ± 119 0,009 

Apolipoproteínas (mg/dL)    

B 97 ± 21 104 ± 18 0,131 

A-I 134 ± 22 141 ± 30 0,259 

Ácidos graxos livres (mEq/L) 0,41 ± 0,17 0,48 ± 0,20 0,111 

CETP (µg/mL) 2,3 ± 0,9 2,3 ± 1,1 > 0,999 

Atividade de CETP (pmol/µL.h) 65,8 ± 9,1 68,8 ± 14,2 0,285 

Atividade de LCAT (470/390nm) 1,32 ± 0,11 1,31 ± 0,12 0,712 

Colesterol total/CNE 6,25 ± 0,88 5,93 ± 1,08 0,169 

Triglicerídeos/HDL colesterol 4,88 ± 5,46 5,75 ± 4,71 0,469 

Dados expressos como média ± desvio padrão. HbA1c, hemoglobina glicada; LDL, lipoproteína de 
baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta densidade; CNE, colesterol não esterificado; CETP, 
proteína de transferência de éster de colesterol; LCAT, lecitina-colesterol aciltransferase. 
 

 Em relação à composição lipídica da HDL nos grupos de extremos de HbA1c, 

foi observada uma tendência, não significante, para maior porcentagem de colesterol 

esterificado no grupo HbA1c ≤ 6% (35,5 ± 5,6 vs 32,6 ± 8,5%; p = 0,089) e também 

uma tendência para maior porcentagem de triglicerídeos no grupo HbA1c ≥ 8% (9,0 ± 

2,9 vs 8,0 ± 2,1%; p= 0,095). Já em relação ao diâmetro e às transferências lipídicas 

para HDL, não houve diferença entre esses dois grupos (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Diâmetro e composição lipídica da HDL e transferência lipídica para 
HDL dos pacientes com diabetes tipo 2 com HbA1c ≤ 6% e com HbA1c ≥ 8%.  

Parâmetros HbA1c ≤ 6% HbA1c ≥ 8% p 

Diâmetro da HDL (nm) 9,0 ± 0,9 8,9 ± 0,9 0,637 

Composição lipídica da HDL (%)    

Colesterol não esterificado 6,4 ± 1,6 5,9 ± 1,9 0,228 

Colesterol esterificado 35,5 ± 5,6 32,6 ± 8,5 0,089 

Fosfolipídios 50,0 ± 5,8 52,6 ± 7,8 0,111 

Triglicerídeos 8,0 ± 2,1 9,0 ± 2,9 0,095 

Transferências lipídicas (%)    

Colesterol não esterificado 8,2 ± 1,1 8,1 ± 1,5 0,746 

Colesterol esterificado 4,3 ± 0,5 4,2 ± 0,7 0,484 

Fosfolipídios 26,5 ± 1,0 26,5 ± 1,1 > 0,999 

Triglicerídeos 5,2 ± 0,6 5,2 ± 0,7 > 0,999 

Dados expressos como média ± desvio padrão. HbA1c, hemoglobina glicada; HDL, lipoproteína de 
alta densidade. 
 

 Quando nós comparamos os 71 pacientes com os níveis mais elevados de 

ácidos graxos livres (AGL > 0,45 mEq/L) com os 72 pacientes com os níveis menos 

elevados de ácidos graxos livres (AGL ≤ 0,45 mEq/L), as concentrações de 

triglicerídeos estavam maiores no grupo com maiores níveis de AGL (196 ± 105 vs 

153 ± 81 mg/dL; p = 0,007). Além disso, o grupo com maiores concentrações de 

AGL apresentava maior circunferência abdominal (107 ± 15 vs 102 ± 12 cm, p = 

0,029), maior atividade de LCAT (1,36 ± 0,10 vs 1,29 ± 0,10 470/390nm; p < 0,0001) 

e maior relação triglicerídeos/HDL-colesterol (5,63 ± 4,59 vs 4,01 ± 2,75; p = 0,011). 

Também se verificou uma tendência, não significante, para uma glicemia de jejum 

mais elevada (135 ± 36 vs 124 ± 35 mg/dL; p = 0,066) nos pacientes com maiores 

níveis comparado com os pacientes com menores níveis de AGL. Não houve 

diferença entre esses dois grupos em relação aos outros parâmetros avaliados 

(Tabela 8). 
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Tabela 8 – Dados clínicos e laboratoriais dos 72 pacientes com diabetes tipo 2 
com AGL ≤ 0,45 mEq/L e dos 71 pacientes com AGL > 0,45 mEq/L. 

Parâmetros AGL ≤ 0,45 AGL > 0,45 p 

Idade (anos) 63 ± 8 63 ± 9 > 0,999 

Tempo de diabetes (anos) 8,3 ± 6,2 8,4 ± 7,6 0,931 

IMC (kg/m²) 29,7 ± 5,0 31,3 ± 6,8 0,111 

Circunferência abdominal (cm) 102 ± 12 107 ± 15 0,029 

Uso de insulina (%) 27% 26% > 0,999 

Tabagismo (%) 10% 13% 0,580 

Hipertensão arterial (%) 92% 92% > 0,999 

Doença arterial coronariana (%) 57% 52% 0,718 

Ácidos graxos livres (mEq/L) 0,32 ± 0,09 0,65 ± 0,17 < 0,0001 

Glicemia de jejum (mg/dL) 124 ± 35 135 ± 36 0,066 

HbA1c % 7,3 ± 1,9 7,2 ± 1,6 0,734 

Colesterol (mg/dL)    

Total 204 ± 44 212 ± 42 0,268 

LDL-c 134 ± 39 140 ± 39 0,359 

HDL-c 40 ± 8 38 ± 9 0,162 

Não-HDL-c 163 ± 45 174 ± 43 0,137 

CNE (mg/dL) 34,6 ± 6,7 35,7 ± 7,1 0,342 

Triglicerídeos (mg/dL) 153 ± 81 196 ± 105 0,007 

Apolipoproteínas (mg/dL)    

B 100 ± 21 102 ± 19 0,552 

A-I 136 ± 27 134 ± 23 0,634 

CETP (µg/mL) 2,4 ± 1,1 2,2 ± 1,1 0,279 

Atividade de CETP (pmol/µL.h) 69,7 ± 12,0 70,1 ± 16,7 0,869 

Atividade de LCAT (470/390nm) 1,29 ± 0,10 1,36 ± 0,10 < 0,0001 

Colesterol total/CNE 5,97 ± 1,07 6,05 ± 1,02 0,648 

Triglicerídeos/HDL-colesterol 4,01 ± 2,75 5,63 ± 4,59 0,011 

Dados expressos como média ± desvio padrão. AGL, ácidos graxos livres; IMC, índice de massa 
corpórea; HbA1c, hemoglobina glicada; LDL, lipoproteína de baixa densidade; HDL, lipoproteína de 
alta densidade; CNE, colesterol não esterificado; CETP, proteína de transferência de éster de 
colesterol; LCAT, lecitina-colesterol aciltransferase. 
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 Quanto ao diâmetro da HDL e às transferências lipídicas para HDL, não 

houve diferença entre os grupos com maiores e menores níveis de ácidos graxos 

livres. A proporção de triglicerídeos na HDL foi maior no grupo com AGL > 0,45 

mEq/l (9,4 ± 2,9 vs 7,8 ± 2,0%; p < 0,001) e foi observado uma tendência não 

significante para uma maior porcentagem de colesterol não esterificado na HDL do 

grupo com AGL ≤ 0,45 mEq/l (6,1 ± 2,0 vs 5,6 ± 1,5%; p = 0,093) (Tabela 9). 

 
Tabela 9 – Diâmetro e composição lipídica da HDL e transferência lipídica para 
HDL dos 72 pacientes com diabetes tipo 2 com AGL ≤ 0,45 mEq/L e dos 71 
pacientes com AGL > 0,45 mEq/L. 

Parâmetros AGL ≤ 0,45 AGL > 0,45 p 

Diâmetro da HDL (nm) 8,9 ± 0,9 8,9 ± 1,0 > 0,999 

Composição lipídica da HDL (%)    

Colesterol não esterificado 6,1 ± 2,0 5,6 ± 1,5 0,093 

Colesterol esterificado 34,6 ± 5,5 34,5 ± 7,5 0,928 

Fosfolipídios 51,5 ± 6,2 50,5 ± 7,0 0,367 

Triglicerídeos 7,8 ± 2,0 9,4 ± 2,9 < 0,001 

Transferências lipídicas (%)    

Colesterol não esterificado 8,1 ± 1,4 7,9 ± 1,1 0,344 

Colesterol esterificado 4,1 ± 0,7 4,1 ± 0,7 > 0,999 

Fosfolipídios 26,4 ± 1,0 26,4 ± 1,0 > 0,999 

Triglicerídeos 5,1 ± 0,6 5,1 ± 0,7 > 0,999 

Dados expressos como média ± desvio padrão. AGL, ácidos graxos livres; HDL, lipoproteína de alta 
densidade. 
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 A Tabela 10 mostra a porcentagem de pacientes, em cada grupo, que 

atingiram as metas lipídicas para diabéticos recomendadas pela American Diabetes 

Association e pelo American College of Cardiology (Brunzel et al., 2008). A 

porcentagem de pacientes com os níveis recomendados de LDL-colesterol (<100 

mg/dL) foi maior no grupo HbA1c > 6,5% do que no grupo HbA1c ≤ 6,5% (26% vs 

10%; p = 0,016). No entanto, não houve diferença entre os dois grupos em relação à 

porcentagem de pacientes que atingiram os níveis recomendados de HDL-colesterol 

(>40 mg/dL) e não-HDL-colesterol (<130 mg/dL). Por outro lado, a porcentagem de 

pacientes com os níveis recomendados de triglicerídeos (<150 mg/dL) foi maior no 

grupo HbA1c ≤ 6,5% do que no grupo HbA1c > 6,5% (66% vs 37%; p < 0,001). 

 

Tabela 10 – Metas lipídicas dos pacientes com diabetes tipo 2 com HbA1c ≤ 
6,5% e com HbA1c > 6,5%, conforme estabelecido pela American Diabetes 
Association. 

Metas lipídicas HbA1c ≤ 6,5% HbA1c > 6,5% p 

Colesterol     

LDL-c (< 100 mg/dL) 10% 26% 0,016 

HDL-c (> 40 mg/dL) 44% 34% 0,290 

Não-HDL-c (< 130 mg/dL) 13% 24% 0,131 

Triglicerídeos (< 150 mg/dL) 66% 37% < 0,001 

Dados expressos como porcentagem de pacientes que atingiram a meta lipídica (em parênteses). 
HbA1c, hemoglobina glicada; LDL, lipoproteína de baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta 
densidade. 

  

A Tabela 11 exibe os dados bioquímicos dos pacientes tratados com insulina 

e dos não tratados com insulina. A glicemia de jejum (137 ± 40 vs 124 ± 33 mg/dL) e 

a HBA1c (8,4 ± 1,9% vs 6,7 ± 1,3%) estavam maiores nos pacientes que estavam em 

uso de insulina do que nos não estavam em uso de insulina (p = 0,046 e p < 0,0001, 

respectivamente). Não houve diferença nos níveis de colesterol total, LDL, HDL, 

não-HDL e não esterificado, triglicerídeos e ácidos graxos livres entre os pacientes 
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tratados e não tratados com insulina. Também os resultados foram iguais em relação 

às apolipoproteínas A-I e B, concentração e atividade de CETP, atividade de LCAT e 

nas relações colesterol total/colesterol não esterificado e triglicerídeos/HDL-

colesterol entre os pacientes desses dois grupos.  

 

Tabela 11 - Dados laboratoriais dos pacientes com diabetes tipo 2 com e sem 
uso de insulina.  

Parâmetros Em uso de insulina Sem uso de insulina P 

Número de pacientes 42 101  

Glicemia de jejum (mg/dL) 137 ± 40 124 ± 33 0,046 

HbA1c % 8,4 ± 1,9 6,7 ± 1,3 <0,0001 

Colesterol (mg/dL)    

Total 210 ± 44 207 ± 42 0,702 

LDL-c 137 ± 40 136 ± 39 0,890 

HDL-c 37 ± 11 38 ± 9 0,572 

Não-HDL-c 172 ± 43 168 ± 44 0,619 

CNE (mg/dL) 36,0 ± 6,5 34,9 ± 7,1 0,388 

Triglicerídeos (mg/dL) 197 ± 122 169 ± 87 0,124 

Apolipoproteínas (mg/dL)    

B 98 ± 19 101 ± 21 0,425 

A-I 136 ± 27 135 ± 25 0,832 

Ácidos graxos livres (mEq/L) 0,48 ± 0,21 0,48 ± 0,21 >0,999 

CETP (µg/mL) 2,4 ± 1,2 2,3 ± 1,0 0,609 

Atividade de CETP (pmol/µL.h) 69,0 ± 12,4 70,0 ± 15,2 0,707 

Atividade de LCAT(470/390nm) 1,33 ± 0,13 1,33 ± 0,10 >0,999 

Colesterol total/CNE 5,88 ± 0,95 6,06 ± 1,08 0,349 

Triglicerídeos/HDL-colesterol 5,49 ± 4,80 5,10 ± 4,63 0,651 

Dados expressos como média ± desvio padrão. HbA1c, hemoglobina glicada; LDL, lipoproteína de 
baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta densidade; CNE, colesterol não esterificado; CETP, 
proteína de transferência de éster de colesterol; LCAT, lecitina-colesterol aciltransferase. 
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A Tabela 12 mostra que a composição e diâmetro da HDL e as transferências 

de lípides para HDL não diferiram entre os pacientes que estavam e os que não 

estavam em uso de insulina. 

 
Tabela 12 – Diâmetro e composição lipídica da HDL e transferência lipídica 
para HDL dos pacientes com diabetes tipo 2 com e sem uso de insulina.   

Parâmetros Em uso de insulina Sem uso de insulina p 

Diâmetro da HDL (nm) 9,0 ± 1,1 8,8 ± 0,8 0,227 

Composição lipídica da HDL (%)    

Colesterol não esterificado 6,1 ± 1,7 5,9 ± 1,8 0,540 

Colesterol esterificado 33,4 ± 5,8 34,5 ± 6,8 0,360 

Fosfolipídios 51,8 ± 6,7 51,0 ± 6,4 0,503 

Triglicerídeos 8,7 ± 2,8 8,7 ± 2,6 >0,999 

Transferências lipídicas (%)    

Colesterol não esterificado 8,0 ± 1,2 8,0 ± 1,2 >0,999 

Colesterol esterificado 4,1 ± 0,7 4,1 ± 0,7 >0,999 

Fosfolipídios 26,2 ± 0,9 26,4 ± 1,1 0,299 

Triglicerídeos 5,2 ± 0,7 5,1 ± 0,6 0,389 

Dados expressos como média ± desvio padrão. HDL, lipoproteína de alta densidade. 

 
Foi também realizada uma comparação de subgrupos de pacientes que 

estavam em uso ou não de insulina, nos quais os pacientes foram pareados para os 

níveis de glicemia de jejum e hemoglobina glicada (n=31 em ambos os grupos). 

Novamente, nenhuma diferença foi observada entre os parâmetros lipídicos 

estudados entre esses dois grupos (Tabela 13 e 14). 
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Tabela 13 – Dados laboratoriais dos pacientes com diabetes tipo 2 com e sem 
uso de insulina pareados para glicemia de jejum e HbA1c.  

Parâmetros Em uso de insulina Sem uso de insulina p 

Número de pacientes 31 31  

Glicemia de jejum (mg/dL) 130 ± 37 139 ± 36 0,336 

HbA1c % 7,5 ± 1,1 7,5 ± 0,7 >0,999 

Colesterol (mg/dL)    

Total 202 ± 43 198 ± 49 0,734 

LDL-c 134 ± 37 123 ± 46 0,304 

HDL-c 36 ± 11 39 ± 9 0,245 

Não-HDL-c 166 ± 43 158 ± 51 0,507 

CNE (mg/dL) 35,2 ± 7,0 35,1 ± 8,4 0,960 

Triglicerídeos (mg/dL) 187 ± 120 197 ± 105 0,728 

Apolipoproteínas (mg/dL)    

B 94 ± 19 102 ± 21 0,121 

A-I 137 ± 29 140 ± 29 0,685 

Ácidos graxos livres (mEq/L) 0,47 ± 0,23 0,49 ± 0,20 0,716 

CETP (µg/mL) 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 >0,999 

Atividade de CETP (pmol/µL.h) 67,6 ± 12,7 68,8 ± 15,2 0,737 

Atividade de LCAT(470/390nm) 1,34 ± 0,12 1,32 ± 0,08 0,443 

Colesterol total/CNE 5,80 ± 1,00 5,83 ± 1,14 0,913 

Triglicerídeos/HDL-colesterol 5,32 ± 4,61 5,73 ± 5,03 0,739 

Dados expressos como média ± desvio padrão. HbA1c, hemoglobina glicada; LDL, lipoproteína de 
baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta densidade; CNE, colesterol não esterificado; CETP, 
proteína de transferência de éster de colesterol; LCAT, lecitina-colesterol aciltransferase. 
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Tabela 14 – Diâmetro e composição lipídica da HDL e transferência lipídica 
para HDL dos pacientes com diabetes tipo 2 com e sem uso de insulina 
pareados para glicemia de jejum e HbA1c. 

Parâmetros Em uso de insulina Sem uso de insulina p 

Diâmetro da HDL (nm) 9,0 ± 1,2 8,7 ± 0,6 0,218 

Composição lipídica da HDL (%)    

Colesterol não esterificado 6,1 ± 1,9 5,6 ± 1,7 0,279 

Colesterol esterificado 33,3 ± 6,1 34,9 ± 5,5 0,282 

Fosfolipídios 51,8 ± 6,6 50,0 ± 6,3 0,276 

Triglicerídeos 8,8 ± 2,8 9,5 ± 2,7 0,320 

Transferências lipídicas (%) 
   

Colesterol não esterificado 8,1 ± 1,3 8,2 ± 1,3 0,763 

Colesterol esterificado 4,1 ± 0,8 4,2 ± 0,9 0,646 

Fosfolipídios 26,1± 0,9 26,5 ± 1,2 0,143 

Triglicerídeos 5,1 ± 0,7 5,0 ± 0,8 0,602 

Dados expressos como média ± desvio padrão. HDL, lipoproteína de alta densidade. 
 

Na análise de correlação simples realizada entre a HbA1c e todos os outros 

parâmetros avaliados neste estudo foi achada uma correlação positiva entre a HBA1c 

e tempo de diabetes (r = 0,24; p = 0,006), HBA1c e glicemia de jejum (r = 0,51; p < 

0,0001), HBA1c e triglicerídeos (r = 0,25; p = 0,002), HbA1c e colesterol total (r = 0,19; 

p = 0,022), HbA1c e colesterol não-HDL (r = 0,17; p = 0,049) e HbA1c e colesterol não 

esterificado (r = 0,18; p = 0,036). Também foi encontrado uma correlação negativa 

entre HbA1c e colesterol esterificado da partícula de HDL (r = -0,19; p = 0,038). Ainda 

houve uma tendência, não significante, para a correlação positiva entre HbA1c e 
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apoB (r = 0,16, p = 0,061). Em relação aos outros parâmetros avaliados, não houve 

correlação com a HbA1c (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Correlações entre HbA1c e as características clínicas e os 
parâmetros glicêmicos e lipídicos dos pacientes com diabetes tipo 2. 

Parâmetros Coeficiente de Correlação (r) p 

Idade 0,01 0,898 

Tempo de diabetes 0,24 0,006 

IMC 0,00 0,971 

Circunferência abdominal - 0,02 0,858 

Glicemia de jejum  0,51 < 0,0001 

Colesterol    

Total 0,19 0,022 

LDL-c 0,05 0,571 

HDL-c 0,09 0,298 

Não-HDL-c 0,17 0,049 

Colesterol não esterificado 0,18 0,036 

Triglicerídeos  0,25 0,002 

Apolipoproteínas    

B 0,16 0,061 

A-I 0,12 0,153 

Ácidos graxos livres  0,03 0,760 

CETP  0,05 0,575 

Atividade de CETP 0,06 0,563 

Atividade de LCAT  - 0,06 0,511 

Colesterol total/CNE - 0,01 0,893 

Triglicerídeos/HDL-colesterol 0,12 0,179 

Diâmetro da HDL  - 0,08 0,409 

  continua 
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Tabela 15 – Correlações entre HbA1c e as características clínicas e os 
parâmetros glicêmicos e lipídicos dos pacientes com diabetes tipo 2 
(conclusão). 

Parâmetros Coeficiente de Correlação (r) p 

Composição lipídica da HDL    

Colesterol não esterificado 0,00 0,955 

Colesterol esterificado - 0,19 0,038 

Fosfolipídios 0,14 0,130 

Triglicerídeos 0,13 0,158 

Transferências lipídicas para HDL   

Colesterol não esterificado 0,00 0,982 

Colesterol esterificado 0,06 0,517 

Fosfolipídios 0,01 0,876 

Triglicerídeos 0,14 0,106 

Coeficiente de correlação linear de Pearson (r). HbA1c, hemoglobina glicada; IMC, índice de massa 
corpórea; LDL, lipoproteína de baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta densidade; CETP, proteína 
de transferência de éster de colesterol; LCAT, lecitina-colesterol aciltransferase; CNE, colesterol não 
esterificado. 
 

 

 Na análise de correlação bivariada dos triglicerídeos com todas os parâmetros 

clínicos e físicos mencionados anteriormente, apenas a idade foi correlacionada com 

a concentração de triglicerídeos (r = - 0,17; p = 0,044). Assim, na análise de 

regressão linear múltipla foram utilizados idade e bom e mau controle glicêmico 

(HbA1c ≤ 6,5% e HbA1c > 6,5%, respectivamente) como variáveis independentes e  

triglicerídeo como variável dependente. Mesmo após ajuste da idade, os pacientes 

com mau controle glicêmico apresentaram trigliceridemia média de 63 mg/dL maior 

do que os pacientes com bom controle glicêmico (r2 = 0,129, p < 0,001). A idade não 

influenciou os níveis de triglicerídeos neste modelo (dados não mostrados em 

tabela).  
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 Não foi realizada a análise de regressão múltipla utilizando o colesterol não 

esterificado como variável dependente, pois o mesmo não se correlacionou com 

nenhum parâmetro clínico ou físico deste estudo. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Como observado nos estudos UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes 

Study), ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease), ACCORD (Action to 

Control Cardiovascular Risk in Diabetes) e VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial) 

(UKPDS Group, 1998; ACCORD Study Group, 2008; ADVANCE Collaborative 

Group, 2008; Duckworth et al., 2009) e em recentes meta-análises (Kelly et al., 2009; 

Ray et al., 2009; Turnbull et al., 2009; Boussageon et al., 2011), o tratamento 

intensivo do diabetes mellitus tipo 2 tem importante impacto no controle glicêmico, 

mas parece reduzir apenas de forma modesta o risco de eventos cardiovasculares. 

Desde o ensaio clínico UKPDS demonstrou-se que o fator de risco mais importante 

para eventos cardiovasculares em pacientes com DM2 está relacionado à 

dislipidemia, no caso maiores concentrações de LDL-colesterol (Turner et al., 1998). 

Em estudos de prevenção secundária de DCV, através do tratamento dos lipídios 

com estatinas (Pyorala et al., 1997; Goldberg et al.,1998), foi verificado em pacientes 

com DM2 redução da recorrência de eventos cardiovasculares agudos naqueles que 

atingiram os alvos mais rigorosos do LDL-colesterol. Lembrando-se que as estatinas 

têm também o efeito de aumentar o HDL-colesterol e diminuir os níveis de 

triglicerídeos no plasma, mesmo que de forma mais modesta (Blum et al., 2004), o 

que também tem impacto na mortalidade cardiovascular (Gaziano et al., 1997). 

O baixo impacto do controle glicêmico na redução do risco da DCV ressalta a 

importância de entender melhor o metabolismo lipídico e outros fatores relacionados 

com a aterogênese em pacientes diabéticos com bom e mau controle glicêmico. Em 

nosso estudo, pacientes com melhor controle glicêmico, avaliados através da 

hemoglobina glicada, tinham uma menor trigliceridemia, concordando com vários 

outros estudos na literatura (Ahmad, 2007; Khan H et al., 2007; Sánchez-Quesada et 

al., 2012). Também se verificou uma menor concentração de colesterol não 

esterificado no plasma, o que é um novo achado, pois ainda não tinha sido 

investigado na literatura a sua relação com o controle glicêmico. 

O catabolismo intravascular das partículas de VLDL e quilomícrons, 

lipoproteínas ricas em triglicerídeos sintetizadas no fígado e intestino, é dependente 

da LPL. Essa enzima está localizada na superfície endotelial dos capilares, onde se 
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liga a proteoglicanos e é estimulada pela apoC-II na superfície das lipoproteínas 

ricas em triglicerídeos. Sua síntese e atividade são estimuladas pela ação da 

insulina. A diminuição da atividade da LPL em pacientes com DM2 resulta na 

redução da hidrólise dos triglicerídeos da VLDL e dos quilomícrons e consequente 

hipertrigliceridemia. No diabetes, a hipertrigliceridemia é consequência também da 

mobilização de ácidos graxos livres liberados do tecido adiposo e muscular através 

da ação da HSL, resultando numa maior síntese de VLDL (Taskinen, 2003; Vergès, 

2010). No presente estudo, os pacientes com maiores concentrações de AGL 

tiveram maiores concentrações de triglicerídeos no plasma, maior relação de 

triglicerídeos/HDL-colesterol e uma tendência não significativa para maior glicemia 

de jejum. No entanto, não houve diferença das concentrações de AGL em relação 

aos grupos com melhor ou pior controle glicêmico. Há controvérsia na literatura em 

relação às concentrações de AGL e o controle glicêmico nos estudos que abordaram 

essa questão (Malmström et al., 1997; Morita et al., 2012; Sánchez-Quesada et al., 

2012). Em conformidade com os nossos resultados, a maioria dos estudos na 

literatura mostram que uma menor trigliceridemia está relacionada com um melhor 

controle glicêmico (Ahmad, 2007; Khan H et al., 2007; Sánchez-Quesada et al., 

2012); no entanto, alguns autores não encontraram essa relação (Bittolo Bon et al., 

1984; Abraira et al., 1995). A hipertrigliceridemia, tanto em jejum (Gaziano et al., 

1997; Austin et al., 1998; Sarwar et al., 2007) ou pós-prandial (Gaziano et al., 1997; 

Sposito et al., 2004), já foi estabelecida como um fator de risco independente para 

doença cardiovascular. Dessa forma, baixar os níveis de triglicerídeos através da 

melhora do controle glicêmico pode ser benéfico para a prevenção da DAC. 

Também vale ressaltar que a razão triglicerídeos/HDL-colesterol estava mais alta no 

grupo com pior controle glicêmico, indicando maior risco de doença cardiovascular 

nesse grupo (Gaziano et al., 1997). 

Um novo e importante achado do presente estudo foi que pacientes com DM2 

com pior controle glicêmico apresentaram maiores concentrações de colesterol não 

esterificado no plasma, assim como houve uma correlação positiva entre a HbA1c e a 

concentração de colesterol não esterificado. Há duas formas de colesterol no plasma 

e nos tecidos: o colesterol esterificado e o não esterificado ou livre. O colesterol não 

esterificado está localizado na camada externa das lipoproteínas e difunde-se 
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facilmente no ambiente aquoso. O colesterol esterificado está localizado no núcleo 

das lipoproteínas, sendo mais estável do que o não esterificado. Na circulação 

plasmática, o colesterol é esterificado pela LCAT, que tem a apoA-I como principal 

co-fator. Esse processo ocorre, principalmente, na HDL, visto que a maior 

concentração de apoA-I é encontrado nessa lipoproteína, que também abriga a 

LCAT. A esterificação do colesterol é crucial para o transporte reverso do colesterol 

e estabiliza o acúmulo plasmático de colesterol. No nosso estudo, a atividade de 

LCAT foi similar entre os grupos com HBA1c ≤ 6,5% e HBA1c > 6,5, assim como não 

apresentou correlação com a HbA1c. No entanto, é importante ressaltar que 

Nakhjavani et al. (2008) mostraram em seu estudo haver uma correlação negativa 

entre a HbA1c e a LCAT. Em estudo desenvolvido por Schernthaner et al. (1983), o 

colesterol não esterificado plasmático total não foi diferente em pacientes com DM2, 

quando comparados com pacientes sem DM2. Em outro estudo (Wang et al., 2012), 

pacientes com DM2 e intolerância à glicose tiveram maior conteúdo de colesterol 

não esterificado nas partículas de VLDL do que pacientes não diabéticos e sem 

intolerância à glicose. Nesse mesmo estudo, foi mostrado que a sensibilidade 

insulínica se correlacionou positivamente com o colesterol não esterificado nas 

subfrações da HDL. Vale ressaltar que a questão da relação do colesterol não 

esterificado plasmático com o controle glicêmico está sendo abordada de maneira 

inédita em nosso estudo.  

O excesso de colesterol não esterificado no grupo com pior controle glicêmico 

pode representar uma menor esterificação do colesterol e maior risco aterosclerótico 

nesse grupo. O fato da concentração de colesterol não esterificado na HDL não 

estar diferente nos grupos analisados quanto ao controle glicêmico indica que este 

tipo de colesterol pode estar em maiores concentrações nas lipoproteínas que 

contêm apoB ou livre no plasma no grupo com pior controle glicêmico. Esse excesso 

de colesterol não esterificado representa uma sobrecarga de colesterol que não está 

sendo captado e esterificado pela HDL. A captação e esterificação do colesterol pela 

HDL são protetoras, pois o excesso de colesterol não esterificado na superfície das 

lipoproteínas pode difundir-se facilmente no plasma e eventualmente precipitar nas 

artérias. Isso foi sugerido em um estudo de cinética plasmática do colesterol, usando 

uma nanopartícula artificial mimética à LDL (LDE) que carreava o colesterol 
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esterificado e não esterificado marcados radioativamente, em pacientes com DAC e 

sem DAC. No grupo de pacientes com DAC, o colesterol não esterificado dissociou-

se mais rapidamente das nanopartículas do que as moléculas de colesterol 

esterificado (Santos et al., 2003). Em outro estudo usando a mesma técnica, 

pacientes com DAC que foram submetidos à revascularização miocárdica 

apresentaram nas artérias maior conteúdo de colesterol não esterificado do que de 

colesterol esterificado radiomarcado (Couto et al., 2007), sugerindo que a deposição 

das moléculas de colesterol não esterificado mostrou-se independente da absorção 

arterial da nanopartícula artificial (LDE). Isso demonstra que o enriquecimento da 

artéria com o colesterol não esterificado plasmático, dissociado das lipoproteínas, 

pode alterar as funções antiateroscleróticas do endotélio arterial. Além disso, o 

excesso de colesterol não esterificado pode levar ao seu acúmulo nos macrófagos, 

promovendo eventos citotóxicos que podem levar a vários efeitos negativos, como o 

estresse oxidativo e a inflamação (Afonso et al., 2014). 

 Nossos resultados com a análise múltipla mostram que as associações do 

controle glicêmico com os triglicerídeos e com o colesterol não esterificado existem 

mesmo após ajustar para potenciais fatores confundidores. 

Em relação à concentração do LDL-colesterol, cujo aumento não faz parte do 

quadro da dislipidemia diabética, há também controvérsia, mas a maioria dos 

trabalhos indica que o controle glicêmico não influencia os níveis plasmáticos do 

LDL-colesterol (Beylot et al., 1983; Schernthaner et al., 1983; Bittolo Bon et al., 1984; 

Al-Muhtaseb et al., 1991; Abraira et al., 1995;), corroborando com os achados 

encontrados em nosso estudo.  

Os pacientes com DM2 possuem uma maior quantidade de LDL pequena e 

densa, subfração mais aterogênica da LDL. Apesar de neste estudo não ter sido 

realizado a análise da subfração pequena e densa da LDL, outros estudos 

mostraram uma relação direta da LDL pequena e densa com a trigliceridemia e com 

a relação triglicerídeos/HDL-colesterol (Austin et al., 1990; Chait et al., 1993; Boizel 

et al., 2000). Isso mostra que em nosso estudo, provavelmente, os pacientes com 

DM2 com pior controle glicêmico apresentavam maior quantidade de LDL pequena e 

densa, reforçando o mesmo achado encontrado em estudos prévios (Caixàs et al., 

1997; Sánchez-Quesada et al., 2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bittolo%20Bon%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22al-Muhtaseb%20N%22%5BAuthor%5D
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Uma tendência, não estatisticamente significante, para níveis elevados de 

apoB foi observada nos pacientes com pobre controle glicêmico. Apesar da maioria 

da apoB no plasma estar presente na fração LDL, o aumento das concentrações de 

VLDL e IDL, sugerido pela hipertrigliceridemia, pode ter contribuído para essa 

tendência. Outra interpretação para o aumento da apoB sem a elevação das 

concentrações de LDL-colesterol pode ser pelo fato da hipertrigliceridemia levar ao 

aumento da subfração de LDL pequena e densa (Taskinen, 2003; Vergès, 2010). O 

conteúdo de colesterol em cada partícula de LDL é menor nessa subfração, assim, 

há um aumento do número de partículas de LDL contendo apoB sem aumentar o 

LDL-colesterol. A hipertrigliceridemia sem o aumento significante da apoB não 

implica necessariamente em mudanças na composição da VLDL, visto que a maioria 

da apoB está presente na fração LDL. 

Há controvérsia na literatura em relação ao controle glicêmico e os níveis de 

HDL-colesterol. Vários estudos prévios mostraram, similarmente a este estudo, que 

o HDL-colesterol é independente da glicemia (Beylot et al., 1983; Bittolo Bon et al., 

1984; Hollenbeck et al., 1986; Abraira et al., 1995; Sánchez-Quesada et al.. 2012), 

embora em dois outros estudos o pobre controle glicêmico tenha determinado baixas 

concentrações de HDL-colesterol (Ahmad Khan, 2007; Gatti et al., 2009).  

Em relação à composição lipídica da HDL, é interessante salientar que a HDL 

dos pacientes com HbA1c > 6,5% apresentava maior concentração de triglicerídeos 

do que a dos pacientes com HbA1c ≤ 6,5%. Isto é esperado porque o enriquecimento 

com triglicérides geralmente ocorre nas frações HDL de indivíduos 

hipertrigliceridêmicos e os níveis de triglicerídeos foram maiores no grupo com HbA1c 

> 6,5%, fato que pode estar relacionado com a maior transferência de triglicerídeos 

da VLDL e quilomícrons para HDL, mediado pela CETP. Em estudo realizado por 

Wang et al. (2012), mostrou-se que pacientes com DM2 e pacientes com intolerância 

à glicose mais glicemia de jejum alterada apresentavam maiores concentrações de 

triglicerídeos na subfração pequena da HDL, quando comparados com pacientes 

com glicemia de jejum e tolerância à glicose normais; além de também mostrarem 

que a concentração de triglicerídeos na HDL pequena correlacionou-se 

negativamente com a sensibilidade à insulina. Em nosso estudo, a HbA1c  

correlacionou-se negativamente com o colesterol esterificado da HDL, mostrando 
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que os maiores níveis de HbA1c podem estar relacionados com uma maior 

transferência de colesterol esterificado da HDL para as outras lipoproteínas, 

principalmente às ricas em triglicerídeos. Wang et al. (2012) encontraram uma 

correlação positiva entre a sensibilidade insulínica e a concentração de colesterol 

esterificado na HDL, além de demonstrarem que a concentração de colesterol 

esterificado na HDL estava menor em pacientes com DM2 em relação aos pacientes 

não diabéticos, indo de encontro com nosso achado.  

Uma importante alteração na dislipidemia do DM2 é a redução da atividade de 

LCAT, enzima responsável pela esterificação do colesterol nas partículas de HDL, 

prejudicando um relevante passo no transporte reverso do colesterol. A 

hiperglicemia resulta na glicação não enzimática das proteínas plasmáticas, 

incluindo a apoA-I, principal e mais abundante apolipoproteína da HDL. A glicação 

altera a conformação da apoA-I em regiões críticas para a ativação da LCAT e para 

a ligação dos lipídios, além de diminuir o tamanho e a superfície da HDL discoide 

nascente, ou seja, nessa situação a HDL recebe e esterifica menos colesterol. A 

redução da atividade da LCAT é diretamente proporcional à extensão da glicação da 

apoA-I (Nobecourt et al., 2007). Embora não tenha havido diferença na atividade de 

LCAT entre os grupos com melhor ou pior controle glicêmico neste estudo, uma 

interessante linha de pesquisa seria a investigação do grau de glicosilação das 

lipoproteínas em relação ao controle glicêmico e à sensibilidade insulínica e seu 

impacto no metabolismo lipídico. 

Foi observado neste estudo que o grupo de pacientes diabéticos com maior 

concentração de AGL possuía maior atividade de LCAT. Este achado aventa a 

hipótese de que o maior acúmulo de AGL em pacientes diabéticos aumenta a 

esterificação do colesterol na HDL. Lembrando que os pacientes com DM2 

geralmente têm hipertrigliceridemia e, portanto, transferem maior quantidade de 

ésteres de colesterol da HDL, mediado pela CETP, para as lipoproteínas ricas em 

triglicérides (Taskinen, 2003). 

O diabetes mellitus tipo 2 altera a atividade de CETP e PLTP, o que tem 

impacto na transferência lipídica entre as lipoproteínas (Borggreve et al., 2003). No 

entanto, a concentração e atividade de CETP não tiveram relação com o controle 

glicêmico neste estudo. Embora bem estabelecido, através de experimentos in vitro 
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e in vivo que, a transferência de ésteres de colesterol, colesterol não esterificado, 

triglicerídeos e fosfolipídios é amplamente dependente de proteínas de transferência 

(Quig; Zilversmit, 1990), a porcentagem da transferência lipídica não dependente de 

proteínas transportadoras, que ocorre por simples difusão ou por outros 

mecanismos, ainda não foi documentada.  

Como reportado por Oliveira et al. (2012), pacientes com DM2 tem um 

aumento da transferência de triglicerídeos e ésteres de colesterol para a HDL, 

quando comparados com pacientes sem diabetes. Em outro estudo que avaliou a 

transferência de lípides para a HDL em pacientes com Síndrome do Ovário 

Policístico, outro estado de resistência insulínica, houve uma correlação positiva 

entre a transferência de triglicerídeos para a HDL e a resistência insulínica, estimada 

pelo HOMA-IR (Rocha et al., 2010). 

Em estudo prévio foi demonstrado que a transferência de colesterol não 

esterificado para a HDL estava diminuída em pacientes com DAC (Maranhão et al., 

2012). Em outro estudo, pacientes com DM2 e DAC também tiveram redução da 

transferência de colesterol não esterificado para a HDL, quando comparados com 

pacientes com DM2 e sem DAC (Sprandel et al., 2012). Em nosso estudo, os 

pacientes com menores níveis de HbA1c não se diferenciaram dos que tinham 

maiores níveis de  HbA1c em relação a transferência dos quatros principais lípides, 

avaliada pelo ensaio de transferência in vitro. Portanto, as alterações das 

transferências lipídicas para a HDL, que aparentemente estão relacionadas com a 

presença de DAC em pacientes com DM2 (Sprandel et al., 2012), não estão 

relacionadas com o melhor ou pior controle glicêmico.  

Em nosso estudo apenas um paciente estava tomando tiazolidinediona. Os 

outros pacientes estavam em uso de metformina ou sulfoniuréias, isolada ou em 

combinação, com ou sem uso de insulina. As tiazolidinedionas, as quais ativam os 

receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPAR), são a única classe 

de droga usada que podem afetar diretamente o metabolismo das lipoproteínas. A 

metformina ou as sulfoniuréias podem afetar indiretamente as lipoproteínas 

plasmáticas através da redução da resistência insulínica ou através do estímulo da 

secreção da insulina, respectivamente (Nathan et al., 2006). 
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O controle glicêmico dos 42 pacientes participantes deste estudo (29%) que 

estavam sob o tratamento de insulina foi significativamente pior do que os dos 101 

pacientes (71%) que não estavam usando insulina. Nenhuma diferença nas 

concentrações lipídicas plasmáticas, nas transferências lipídicas para a HDL ou nos 

outros parâmetros lipídicos avaliados neste estudo foi observada entre os pacientes 

que estavam ou não sob o uso de insulina. É notável que quando, em uma análise 

de subgrupo, os pacientes tratados ou não tratados com insulina foram pareados 

quanto aos níveis de hemoglobina glicada e glicemia de jejum, a ausência de 

diferença entre os dois grupos permaneceu. Em alguns estudos intervencionistas 

(Hollenbeck et al., 1986; Taskinen et al., 1988), a introdução da terapia insulínica 

melhorou o perfil lipídico dos pacientes, no entanto essa terapia concomitantemente 

melhorou o controle glicêmico desses pacientes. Esses achados sugerem que a 

terapia insulínica pode estar relacionada apenas com o controle glicêmico do 

diabetes e não ter influência direta no metabolismo dos lipídios. 

Seguindo as metas lipídicas recomendadas pela ADA (Brunzell et al., 2008), a 

porcentagem de pacientes com HBA1c ≤ 6,5% que estavam dentro dos limites 

lipídicos normais foi maior apenas em relação à concentração de triglicerídeos, 

corroborando com os resultados que mostraram uma relação direta entre a 

trigliceridemia e o controle glicêmico neste estudo. Um achado intrigante e difícil de 

interpretar foi a maior porcentagem de pacientes no grupo com HBA1c > 6,5% com 

níveis normais de LDL-colesterol comparados aos do grupo com HBA1c ≤ 6,5%. No 

entanto, concentrações elevadas de LDL-colesterol não é uma característica da 

dislipidemia diabética, podendo isso ser considerado um achado ocasional. 

Embora se tenha confirmado que o pobre controle glicêmico leva a uma maior 

trigliceridemia, nosso estudo mostra, pela primeira vez na literatura, que os altos 

níveis de glicemia e hemoglobina glicada são acompanhados por aumento do 

colesterol não esterificado nas lipoproteínas aterogênicas que contêm apoB e no 

plasma. Por outro lado, o HDL-colesterol e a transferência de lípides para a HDL não 

foram associados com mau controle glicêmico. Os resultados descritos acima podem 

lançar novas luzes sobre o entendimento da dislipidemia diabética, com possíveis 

implicações terapêuticas, já que tanto a trigliceridemia quanto os níveis e função da 

HDL são alvos terapêuticos fundamentais na prevenção da aterosclerose. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 
1 - O controle glicêmico não se relacionou com a transferência de nenhum 

dos quatro lípides da nanoemulsão artificial para a HDL. 

 

  2 - O melhor controle glicêmico relacionou-se com menores concentrações 

séricas de triglicerídeos, corroborando com os achados da literatura. 

 

3 – Foi demonstrado, pela primeira vez, que o melhor controle glicêmico 

relacionou-se com menores concentrações séricas de colesterol não esterificado. 

 

4 – Pacientes com HBA1c > 6,5% apresentaram maior concentração de 

triglicerídeos na fração HDL. 

 

5 – A hemoglobina glicada correlacionou-se negativamente com conteúdo de 

colesterol esterificado na HDL. 

 

6 – Maiores concentrações de ácidos graxos livres estão relacionadas com 

uma maior atividade da enzima LCAT. 

 

7 – O uso ou não uso de insulina não se relacionou com nenhum dos 

parâmetros lipídicos estudados. 
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