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1. ~~tabol iSMO das I jpoproteinas

As I ipoprote inas são COMP I e:<os Macr'otrloleculares

'-''1S de lipi,jeos e proteinas, sintetizadas principal-

,~IO figado e intestino e reMovidas da corrente sanguinea

tanto pelo figado quanto pelos tecidos extra-hepáticosc99.136>.

Sua principal função fisiológica consiste no transporte

plc!strlático ,jos lipideos, oriundos ,ja dieta ou produzidos

endogenatrlente, tais COIIIO o colesterol e seus ésteres, os

triacilgliceróis e os fosfolipideosc:!J,>.

De UM Modo ger'a I, as lipoprotefnas plasllláticas são

~ - '"
'-ulas esféricas, que apresentaM UM n~cleo constitufdo de

"",jeos apoIares (esteres decolesterol e triacilgliceróis) e

UMa caMada superficial contendo lipídeos polares (fosfol ;pídeos

e cotesterol n~o esterificado) e protefnasC:!4>.

Os cOIIIPonentes proteicos das I ;poproteínas, as

.apolipoproteinas (apo), têM denoMina~~o alfanuMerica: apo A-I,

apo A-lI, apo A-IV, apo 8-48, apo 8-100; apo C-I, apo C-lI, apo

C-III. apo D, 'apo E e outras<?). As diversas apolipoprotefnas

têM peso Molecular variando aMPlaMente, desde 6,6 KDa (apo C-I)

até 650 kDa (apo(a)JC7&>. As apol ipoprote inas têM fundia

estrutural e tatl'lbeM participaM COIIIO cofatol"es eM reações

enziMáticas no Metabol iSlllo das I ipoprote inas ou na interaç:ão

C 0111 receptores celularesc4a.7a.1o1.121.168). A cOMPosiç:ão

lipídica e as interaç:ões entre as Moléculas de lipídeos e

apolipoproteínas taMbéM são fatores iMPortantes que influenciaM
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a via Metab61 ica da partícula de lipoproteína e sua afinidade a

UM deterMinado receptor celular(~~.1~2).

As lipoprotefnas plasMâticas
~sao classificadas eM

cinco grandes classes: os quilotllícrons (d < 1.00 g/ttlL). as

lipoproteinas de Muito baixa densidade (VLDL. d < 1,006 g/ML),

as I i poprote fnas de densidade interMediária (IDL, d = 1.006 a

1 ,019 9 / Ml) . as 1 ipoproteinas ,j e b a i :<a densidade (LDL, d =

1,019 a 1,063 g/ML) e as 1 ipoproteínas de alta densidade (HDL,

d = 1, 063 a 1,21 9/ML). Cada classe COlllpreen,je l~M grupo

heterogêneo de partículas e apresenta propriedades físico-

quíMicas e Metabol icas distintas(11.~4.136).

As células absortivas do intestino delgado sintetizaM

e secreta", os quiloMfcrons. As VLDL são sintetizadas e

s e c r e t a das .p e I o s hepatócitos. As HDL originaM-se tanto no

. fígado quanto no intestino.

Os qui 10Mícrons, I ipoprote ínas r i c as efll

triacilglicer6is, são forfllados a partir dos lipídeos da dieta.

Os quilofllfcrons recéM-;intetizados são constituídos ,je .

triacilgliceróis (907.)~ fosfolipídeos (6 a 87.)~ ésteres de

colesterol ( 1 a 27.), colesterol (17.) e apoli poprote fnas (1 a

27.)«(54.131). As apol jpoproteínas cOMPreendeM a apo A-I (501.),

a apo A-IV (217.), a apo B-48 (257.) e as apo Cs (41.)(171). A

apo B-48 é essencial para a síntese dos quiloMícrons e

posterior secre~~o na I infa Mesentérica(131).

As VLDL são I ipoproteínas ricas e. triacilgliceróis

que transportaM os I ip í.deos sintetizados no fígado para os

tecidos extra-hepáticos. As VLOL são constituídas de
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triacilgl iceróis fosfolipídeos ésteres ,je(507.) , (197.),

colesterol (157.), colesterol (77.) e apol ipoproteínas (97.) <:'504).

~~ssas apolipoproteínas. 507. são apo 8-100. 467. são apo Cs e 41.

são apo são nolipídeos sintetizadosE(24). VLOLOs das

retículo endoplasMático hepatócitos, que osendo1 i so dos

colesterol pode taMbéM originar-se di!. síntese de novo ou da

degrada~ão intracelular das 1 jpoproteínas. As apol ipoproteínas

das VLOL são sintetizi!.das no.retículo endoplasMático rugoso e

são associadas Após aaos I i p ídeos no aparelho de Golgi <4:5>.

síntese. essas glicosila~ão tantoapolipoproteínas sofreM no

'culo endoplasMático quanto no aparelho de Golgi<43>. A apo

0-100 deseMpenha iMPortante papel na estrutura~ão das VLDL. no

seu transporte I i bera~ão pelasintracelular nae sua

células<7;S). recéM-sintetizadas sãoAs VLDL arMazenadas eM

vesículas e p~steriorMente secretad~s na circula~ão plasMática.

onde sofreM transfcrrMa~ões dandoMetabõl icassérie deUMa

origeM aos seus reManescentes (IOL) e as LDL(?).

As são deconstituídas fosfo I i p í deosHDL (237.),

ésteres de colesterol (157.), colesterol (37.). triacilgliceróis

(87..) e ãPolipoprotefnas (517.)<15"'. 76). As HDL sintetizadas no

intestino têM constituinte protéicoCOMO principal a apo A-I

(607.) e Menores teores de apo A-lI (257.), apo E (5-107.) e apo

Cs (5-107.)<24). Por outro lado, nas HOL de origeM hepáticã a

apolipoproteína predoMinante é a apo E<I5 76).

As lipoproteínas recéM-secretadas sofreM vàrias

trans~or.a~ões antes célulasde pelascaptadassereM f!

reMovidas da circulaG:ão sistêMica. Essas transforMações
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consisteM principalMente nos seguintes processos: (1) hidrólise

dos triacilgliceróis e fosfolipfdeos das partfculas, catalisada

pelas lipases lipoprotéica e hepática; (2) transferência de

1 ip fdeos apol iprotefnas li poprote fnas (3)entre as ee

esterificaf;ão do colesterol das HDL, catalisada pela lecitina-

colesterol acil transferase.

No quiloMfcrons, partfculasIftetabol iSMO dos as

nascentes transfereM fosfolipídeos, apo A-I e apo A-IV para as

HDL e siMultanealftenteadquireM dessas. apo C e apo E(31. 131).

Esse processo teM in f c i o na circulaf;ão I infática e se acentua

quando os quiloMfcrons atingeM a circulaf;ão plasMática. A

aquisif;ão de ativaf;ão da enzilftaé fundalftentalapo C para a

I ipase lipoprotéica qual catalisa(LPL, E.C. 3.1.1.34), a a

hidrólise dos triacilgliceróis dessas lipoprotefnas<121>.

A lipase lipoprotéica célulassintetizadaé nas

parenqUiMatosas de vários órgãos, posteriorMente é transportada

para a superfície luMinal <apilar onde ocorre ado endotélio

sua atividade lipolftica<121.141>.

Durante o processo de hidrólise dos triacilgliceróis

dos qui 10i,rcrons, e 2-são ácidosliberados graxos

Monoacilgliceróis. Parte é rap"jdaMentedesses ácidos graxas

captada pelos tecidos periféricos onde pode ser utilizada COMO

fonte energética (Músculo cardíaco e esquelético) ou pode ser

arlftazenada na triacilgliceróis (tecido adiposo)<:54'.forMa de

o restante é transportado para o fígado, ligado à albuMina.

o qUiloMícrons no cOMPart iMento, "MetabolisMo dos

plas.ático resulta na 'orMa,io de partículas .enores que conti.
.". ~

''Ç:, -'.' ~--
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apenas 1.1/11 teor residual de triélcilgliceróis e élPresentalll u/lla

relaçio colesterol/fosfol ipideos aUMentada. Nesse processo a

apo C e transferida para as HDL. sendo que as apo 8-48 e apo E

perManeceM na superfície das 1ipoprotefnasCl~~). As partículas

resultantes. denoMinadas reManescentes de quilofllícron, são

principalMente captadas pelo fígado por endocitose Mediada por

receptores que reconheceM a apol i poprote ína E presente na

partícula (receptor E)<?~'.

A capta~ão dos reManescentes de quilomicron pelo

fígado participa na regu Iadio ,jo raetabol i SIllO corpóreo do

colesterol. pois prOMove uMa potente in ib idtO dil si"ntese do

colesterol nesse órgão. que ê responsável por lIIilisde 50Z do

nível deste esteróide presente no plasMaC1S?'.

A etilPa inicial do MetabolisMo das VLDL é sefllelhante

a dos quiloMícrons. Na circulação sist~lIIica.as VLDL nascentes

trocam eleMentos ,je superfície COIII as outras I jpoproteínas,

principalMente as HDL, enquanto seus triacilgliceróis são

hidrolisad&s pela lipase Iipoprotéica presente-nos cap i1 ares

dos tecidos periféricoscs4.121). Durante o processo 1 ipoI ít ico

forMaM-se partículas Menores. os reManescentes das VLDL (IDL),

que contêM Menos triaciIgliceróis, ilPOC e apo E que as suas

precursorasC? 127).

EM Muitas espécies, COMO no rato, a Maioria dos

retJtilnescentes de VLDL são captados pelo fígado por endocitose

mediada por receptores, sendo que apenas 57. dessas partículas

são convertidas eM LDLC72>. Já no hOMeM aproxiMadaMente 50 7.

das VLDL são transforMadas e. LDL<12?).
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As VLDL constitueM UMa classe ,je I ipoprotei"nas

bastante heterogênea. As sub-classes de VLDL apresentaM

COMPortaMentos Metaból icos distintos: as de Maior taManho dlo

origeM a reManescentes que contêM quantidades substanciais de

dPO E e são rapidaMente captados pelo 'igado, enquanto que as

Menores geraM reManescentes COM Menor teor de apo E e

apresentaM Maior teMPO de residência no plaSMa, sendo

predoMinanteMente convertidas eM LDL(~?140>.

A forMa~io das LDL a partir d~s reManescentes de VLDL

.!"\ '- ) é resultante da h i dr ó I i se dos triacilgl iceróis e

,ost"olipideos, beM COMO da perda de apo E. A hidrólise dos

lipídeos das IDL é proMovida pelá lipase hepática (HL, E.C.

3.1.1.3), 'enzi8lapresente na superfície das células endoteliais

hepáticas(~?121>. A perda de apo E parece resultar das

altera~ões estruturais das IDL que acoMPanhaM O catabol i S8l0

dessas partículas(~4).

As L D L c 081 P r e e n d e M t a 81b é M .UMa c l-asse de I i p o p r o t e i nas

8-100

(207.) (24). As LDL leves apresentaM Menor densidade, Maior

diâMetro e Maior teor de triacilgliceróis que as LDL pesadas

(Mais densas)(112). Devido características físico-

quitticas, as sub-classes apresentaM COMPortaMentos

Metabólicos distintos. leves são reMovidas da

circula,ão plasMatica COM veloéidade que as LDL

pesadas(41.102.11?> .

heterogêneas eM taManho e cOMPosidío. EM Média, as LDL são

constituídas de és teres de colesterol (387.), colesterol (97.),

triacilgliceróis (117.), fosfo I i p ídeos (227.) e apo

a essas

de LDL

As LDL

Maior
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Os remanescentes ,je VLOL" e as LDL são removidos da

circula~ão sistê..ica por intera~ão das apolipoprotefnas

constituintes COM receptores celulares. Esses receptores tê.

id'in idade tCinto pela apo E quanto pelCi apo 8-100 e por isso

receberaM a denoMina~ão de receptores 8,E<99>. Os

reManescentes de VLDL são cCiptados pelCi liga~ão da apo E,

presente na superffcie das partículas, COM os receptores a,E

dos hepatócitos<?2>. Jii as LOL, as quais I igaM-se aos

receptores 8,E por interMédio da apo 8-100, são reMovidas COM

lIIenoreficiência pelos receptores hepáticos e gradualmente

il.tingeM os cOMPartiMentos extra-vasculares de vários órgãos e

tecidos, de forMa que u/ta fra~ão apreciável é captada pelos

tecidos extra-hepáticos<e4>. No rato a Maior parte da LDL

formada é reMovida pelo fígado(~22).

As LOL, partículas ricas eM ésteres de colesterol,

são responsáveis pelo transporte do colesterol endógeno para os

tecidos periféricos, onde é utilizado na síntese de meMbranas

de células eM divisão e na forMadio de horMinios esteróides

pela córtex da supra-renal e gônadas<82>. Apesar de

deseMPenhareM esse iMPortante papel fisiológico, as LOL são

partículas altaMente aterogênicas quando se acuMulaM no

plasMa<14o>.

o transporte dos I i p r deos no plaSMa taMbéM é

realizado pelas HOL. o colesterol presente nas meMbranas

plasMáticas dos tecidos ou eritrócitos é reMovido e, a seguir,

esterificado pela lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT,

E.C. 2.3.1.43), a qual é ativada pela apo A-I presente na
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superfície das HDL<32.46.122>. SiMultaneaMente, esse lipfdeo é

transferido para as HDL nascentes, que se tornaM partículas

esféricas (de HDL3 para HDL2).

Os ésteres de colesterol, forMados no plasMa por a~io

'~ LCAL po,jelll ser transferidos para as VLDL e LDL, as quais

~...o subsequenteMente captadas por vários órgãos e

tec i dos <.to.82 >.

Os processos de tranferência de lipfdeos entre as

lipoproteínas no plasMa são Mediados pela aç:ão de protefnas

especi'ficas, as proteínas de transferência dos és teres de

colesterol (CETP), dos fosfol i p fdeos (PLTP) e dos

triacilgliceróis (TGTP)(3 1:56). A transferência dos ésteres

de colesterol de UMa partfcula de 1 i poprote fna a outra é

associada COM a transferência recfproca .de triacil-

gl iceróis<62.116).

EIII várias espécies anilltais, COMO no hOMeM e no

coelho, a atividade da 'CETP é elevada e o colesteroI recélll-

esterificado das HDL é rapidaMente distribufdo para as demais

Ijpoproteínas plasllláticas, as quais são principallltente captadas

pelo ffgado<122>. Nas especies onde a atividade da CETP está

dilllinufda, COMO no rato, os esteres de colesterol perManeceM

nas HDL. que são reMovidas principalMente pelos receptores E e

e,E hepáticos<32.13a>.
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2. Captac:ão celular das 1 jpopratefnas

Os receptores fazeM parte do MecanisMo de reMo~io das

lipoprotefnas do plaSMa beM forMa de supriMento deCOMO UMa

colesterol céll.l1as(99).triacilglicerôis Ose para ctS

receptores, são peli:1 Manutençãoportanto, dctresponsáveis

hOMeostase ,jos I i p f d eo s e e nosdas lipoprotefnas no plasMa

tecidos e, células do acúMuloteMPO, protegeMao MesMO as

desses Ijpfdeos, principalMente do colesterol.

A superffcie celular de. fibroblastos hUManos e UMa

variedade de outras células contiM receptores de alta afinidade

para as LDL, os sãoreceptores 8,E(13.48>. Esses receptores

estruturas regiõesglicoproteicas estão agrup,,-dasque eM

definidas onde.,ja MeMbrana celular, LDL I iga porsea

interMédio da apo 8-100 presente na partfcula.

A iMPortância da apo 8-100 na interaç:ão entre a LDL e

O receptor B,E foi e).:per i ênc i asestabelecida eM onde foraM

introduzidas Modificaç:ões qUfMicas eM resfduos de aMinoácidos

especfficos na lII.oIécuIadessa apoI ipoprotefna. As Modifica~ões

dos resfduos de I is ina ou arginina da apo B-100 por agentes

quíMicos inibeM I i gaç:ão da e,ELDL deaos receptoresa

fibrobIastos(100.16e>.

o receptor e,E hUMano é constitufdo de 839 resfduos

de aMino'cidos e apresenta cinco dOMfnios, sendo que o priMeiro

te. carga Ifquida negativa e corresponde ao sftio de ligaç:ão do

receptor COM a apolipoprotefna I igante<2o.63.173>~

A interaç:io da LDL receptor e,ECOM O prOMove a

endocítose da lipoprotei'na. Esse processo inicia-se COM a
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invaginac;ão e posterior fornac;ão de vesi"cula nas regiões da

MeMbrana celular onde ~e localizaM os receptores. Essas

vesiculas endoci"ticas, denoMinadas endossoMas, MigraM ittravés

do citoplasllla e se fundene COM os I isossolllas<47>. o conplexo

receptor-l ipoprotefna se dissocia e O receptor livre é então

reciclado para a superfi"cie celular<12.13>. A seguir, ocorre a

degradac;ao hidroli"tica ,ja apo 8-100, por at;ão. de proteases

1 isossoMais, beM COMO a hidról ise dos ésteres de colesterol

pela lipase ácida lisossoMal<48). o colesterol liberado pode

ser utilizado para a sfntese ,ja MeMbrana celular e taMbéM

participa efetivaMente na regulac;io da sua própria biossi"ntese

pela célula(16.9Y).

o colesterol incorporado pela célula atua sobre três

vias Metabólicas que asseguraM a hOMeostase: (1) supressão da

3-hidroxi-3-Metilglutaril coenzi.a A redutase (H,.G CoA

redutase. E.C. 1.1.1.34), enziMa chave na biossi"ntese do

.colesterol'; (2) ativac;ão da acil CoA:colesterol aciltransferase

(ACAT, E.C. 2.3.1.26.) , que esterifica o colesterol

preferencial.ente COM ácido oleico. e (3) diMinuic;áo da síntese

de receptores para LDL. o que inibe o fIuxo adicional de

colesterol plas.ático para a célula<16.166).

No fígado, o colesterol liberado pelas LDL pode ser

excretado pelos canalículos biliares. ser oxidado a ácidos

bil iares priMários. os quais taMbéM são excretados pelo sisteMa

biliar. ou ser utilizado na biossíntese de lipoproteínas(99).

A atividade dos receptores e.E no fígado e eM outros

órgios é regulada pela concentra~ão intracelular de colesterol.
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EM cães tratados COM dieta rica eM colesterol, observou-se que

a atividade hepatócitos diMinl.Íiudos a,Ereceptores dos

'gnificativaMente a que quantidade substanc i.tI deMedida eM

..:olesterol, sob de reManescentes de quilofllicrons, foia forMa

cCiptada pelo fígado c:!.). nas condiç:õescontrário,Ao que

induzeM hepáticocatabol iSMO colesterol,doo C 0l1li0 no

trataMento COIII colestiraMina, a atividade dos receptores e,E

está órgãoC7<r.1'-'''').aUMentada Vários estudosnesse

demonstraraM que doses farfllacológicas de 17cr-etinil estradiol

induzeM o nÚMero de no fígadoaUMento do receptores B,E de

ratos, que é responsável pelo aUMento da velocidade de reMoç:ão

plasMática LDL<:z:s.S1.1.<r).das eM drásticaIsto resulta

diminuiç:ão dos níveis de LDL no plasMa.

No hOMeM. podeM ocorrer vários tipos de alteraç:ões na

expressão dos receptores COMO: Modificaç:õesB,E, tais

estruturais, difllinuiç:ão ausência de atividade,OU MeSMO OU

ainda distúrbios processo entrada'le do cOMPlexono

lipoproteína-receptor no citoplasMac1o.eO). Essas alteraç:ões

prejudicaM o catabol iSMO das LDL, resultando eM várias forMas

de hipercolesteroleMia estão associadas àque frequenteMente

aterosclerose precoce(S:Z 9.eO).

Estudos filiais recentes MostraraM que a diMinuição do

catabolisfllo das LDL taMbéM por alteraç:õespode ser causada

estruturais da apo 8-100, o ligante da LDL para o receptor

B,Eca..:I..O).

AléM das LDL, outras lipoproteínas podeM 1igar-se ao

receptor a,E. Os reManescentes de quilo.rcrons e das VLDL. as
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~-VLDL (VLDL ricas eM colesterol) e as HDL ricas ett apo E

isoladas de pacientes COM h iperalfal ipoproteineMia 1 i gallt-se

aos receptores a,E de fibroblastos eM cultura~ por interMédio

da apo E<2~.3a.166.17~).

A HDL rica eM apo E, taMbéM conhecida por HDLc, foi

isolada pela priMeira vez do plasMa de"cães que receberaM UMa

alilltentCic;:ão rica eM colesterol < 128). Essa I i poprote fna

apresenta UMa capacidCide de ligac;:ão COM o receptor S,E de

fibroblastos cuja afinidade é vinte vezes MCiior que a dCi

própria LDL. EM cOMParac;:ão COIII a LDL, qUCitro vezes Menos

partfculas de HDLc são necessáriCis para saturar todos os sftios

disponíveis nos receptores B,E, indicCindo que cCida partícula

de HDLc se I i gCi a 4 sítios do receptor B,E, enquanto a LDL se

liga a apenas UIlt<70.128). Por outro 1ado, a capacidade de

li gac;:ão de HDLc co. o receptor B,E é proporcional ao conteúdo

de apo E da partícula<99>.

A apo E, aléM de Mediar a interac;:ão dCis lipoprotefnas

ricas e. apo E COM os receptores B,E, pode Modular o

MetabolisMO daquelas que contêM apo B-100. ExeMPlo disso é o

COMPortaMento Metabólico dos reManescentes de VLDL: essas

partículas ricas eM apo E são reMovidas da circulCic;:ãosistêMica

COM Maior velocidade que as LDL, que cOflltêM apenas a apo

8-100<:5:5). Os reManescentes de VLDL, ricos eM apo E, são

reMovidos da circulac;:ão COM Maior velocidade que as LDL, que

contê. apenas a apo B-100.

A apo E cOMPreende UMa 'classe de apolipoproteínas que

difere. e. ta.anho ou carga. Essa co.plexidade resulta de

I T
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Muta~ões genéticas Modifica~ões pós-transcrição a nfvele de

das ca.je ias Iigadas a Molécula de apo E(180)..je carbo i dratos

o pol iMorf'istllo E é três alelosdevido a presenç:a deda apo

cOMuns (E:2. único lócus<98.180). A..3 e ..4) presentes eM UM

__d'- inação desses alelos pode gerar seis diferentes fenótipos,

três trêshOMOzigóticos E3/3 E4/4)(E2/2. ee.

heterozigóticos (E3/2. E4/2 e E4/3)<9S.1S0). o fenótipo E3/3 é

o Mais COMUM e está presente eM 607. da populaç:ão. o f'enótipo E

2/Z (apo substituição daE2) ,jifere (apo E3) pelado E3/3

arginina posição sequência depela cistina 158 dana

aMinoácidos da o f'enótipo E4/4 (apo E4)apo E. enquanto que

difere substituiç:ão cistefna-112 pelada E3 daapo por

arginina. Essas diferenç:as na estrutura priMária influenciaM a

capacidade de I iga~ão da apo E pelo receptor a.E. sendo que a

'-2 possui vezes Idenor peloafinidade apro~iMada.ente 100

receptor B.E indivfduos queapo E3. apresentaM oOsque a

fenótipo apo E2 tê. . nfveis plo..sMáticos das VLDL de seuse

reManescentes estão aaUMentados. associados COMqu.e

disbetalipoproteineMia faMil iar III)(hiperl ipoproteineftlia e

representaM riscos desenvolviMento dapotencialeM pCira o

aterosclerose<9s.1S0). No fenót~po E4/4 (apo E4) a capacidade

de ligaç:ão os níveisé poreMa.Ereceptor norMal.ao

plasMáticos de colesterol e de LDL estão elevados <9&.16~.1S0).

Outro tipo E. atuade receptor. os receptor COIIIO

Mediador da captaG:ão dos quiloldfcrons peloreManescentes de

f f gado < ~::!) . Esse receptor foi inicialMente identificado na

lIeMbrana plasMática e de cãesfígadodo de ratos
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adultos<1&.ó"'). PosteriorMente, verificou-se que pacientes COM

hipercolesteroleMia faMiliar, coelhos Watanabe combeM COMO

hiperlipideMia hereditária (WHHL), apresentavaM catabolisMO dos

remanescentes de quilomícrons norMal<49.e2).

A capta,io hepática dos reManescentes de quiloMícrons

pelos receptores E é Mediada pela apo E, sendo que a apo C te.

UM papel regulatorio. quiloMícrons dao enriqueciMento de

linTa COM a apo E resultou eM rápida capta,ão hepática dos seus

reManescentes, enquanto que a adi~ão de apo C aos quiloMícrons

enriquecidos captaç:ão peloE inibiucom apo a sua.

fígado<1I5a.1ó&). Por outro lado, há evidências de que a apo B-

48 não participa na interaç:ão dos reManescentes de quiloMícrons

COM o receptor E<66.1?9).

AléM da afinida.de pelos reManescentes desua alta

quiloMícrons, os hepáticos taMbéM ligam a HDLc,receptores E

sendo a iMPortância nessa ligaç:ão(143).apo E de fundamental

Isto através quíMica doslIIodificaç:ãofoi deMonstrado da

resíduos de arginina e lisina da apo E(64). Quando a apo E foi

Modificada houve uMa reduç:ão significativa na velocidade de

captaç:ão hepática da HDLc.

RecenteMente foi 91 icoprote ína (LRP)detectada UMa

que apresenta o receptorestreita hOlllologia estrutural C 0111

B, E < !S9') . Essa proteína ocorre na superfície celular de várias

células principal.ente nos hepatócitos e teM capacidade de

ligar lipoproteínas seMelhantericas eM E de Modo aoapo

receptor E<6.a3.93.142).
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EM hUManos, LDL se 1iga~ ~s células através2/3 das

dQs receptores a,E e vias, C08l0 a doso restante por outras

receptores sequestradores. estâo presentes nas células doque

retículo célulasMacrófagosendotel iaI, e asCOMO os

e n ,j o t e 1 i Ct i s ( :1 ;3 . :; o . 7""0 ) . Por 1ado, esses receptoresoutro

proMoveM taMbéM a capta,ão das LDL lIIodificadas(:1""o.:;3.1:19).

Os lIIacrófagos receptores 8,E e 1.1111expressaM poucos

grande núlltero para LDL ModificCida(.1.4). Ade receptores

intera,ão desses últiMos resultaModificadaLDL naCOM a

Modificada

colesterol

Parte do

colesterol é parte é ACATpelasecretado e esterificado e

arMazenado no citoplasllla(.1...,,).

A regula,ão .do colesterol pelosdCi hOMeostCise

receptores para é fundaMentalMente diferenteLDL ~odificada

daquela dos receptores B,E. Enquanto atividade dosa

receptores B.E é controlCi,ja deintracelularespelos n i ye i s.

colesterol, nos receptores para LDL Modificada esse controle é

inadequado. A incubadío de Macrofagos derivados de lIIonócitos

hUManos COM LDL acetilada, por longo teMpo, resulta no CiUMento

significativo conteúdo ésteres,jo intracelular de de

colesterol (:1""0). acúMulo nos iIIacrófagoso 1 ipídeosdesses

provoca transforflla,ão eM célulasdosa MeSMos espulltosas,

settelhantes àquelas lesões ateroscleró-encontradas nas

ticas(14).

endocitose da partícula, sendo a apo 8-100

hi,jrol isada a alllinoácidos e os és teres de

h i dro 1 i SCi,jOS pela colesterol esterase 1 i SOSSOIIla 1.
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Foi observado que as células endoteliais e as células

da Musculatura I i sa da caMada íntiMa das artérias podeM

Modificar a estrutura da LDL. principalMente por processos

oxidativos dos lipí,jeos 01.1 da apo 8-100(29). Por outro lado,

essas células apresentaM quantidade substancial de receptores

para LDL Modificada e podeM acuMular ésteres de colesterol no

seu interior<29>.

A iMPortância fisiologica do receptor para LDL

Modificada e o Modo pelo qual a LDL é alterada não estão

totalMente elucidados. A Modifica~ão qUíMica da LDL poderia

~"-'1r!"er .Ln ~ por a~ão do dialdeído Malõ'nico, o qual é

- ..;('ado pelas plaquetas ou produzido durante a pero}: i daç:ãa

I ipi"dica<39>. Portanto. a Modifica~ão da LDL pode contribuir

para o acúMulo de ésteres de colesterol nas células no processo

de aterogênese.

Os Macrófagos e as células endoteliais taMbéM

~presentaM receptores específicos para as ~-VLDL. Iipoproteínas

ricas eM colesterol, que se acuMulaM no plaSMa de aniMais

aliMentados COM dieta rica eM colesterol e de pacientes COM

hiperl jpoproteineMia tipo 111<36.615.80>. Apos a captaç:ão, as

~-VLDL são dedradadas nos 1 iSOSSOMOS, e o colesterol liberado é

esterificado no citoplasMa onde se acuMula<14.115'i'). o

acúMulo dos és teres de colesterol nessas células proMove a

transforMa~ão das MesMas eM células espUMosas, processo

fundaMental na gênese das lesões aterosclerótica<14.151.615).

A presenç:a de uMa a"p o I i p o p r o t e í na específica na

superfície da partícula não é o único fator que deterMina a
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interação da 1 i poprote ína COM UM dado receptor. o conteúdo

lipídico ou o taManho da partícula de lipoproteína influenciaM

de Modo significativo nessa interaç:ão. COMO ViMOS, durante a

conversão das VLDL eM LDL na circulaç:ão sistêMica, ocorre

diMinuiç:ão no taManho das VLDL beM COMO no seu teor de

tr i ac i 19 1 í c er Ói s. Essas alteraç:ões da COMPOS i dío lipídica,

principalMente no nucleo das partículas, são acoMPanhadas por

reduç:ão do teor de apo E e por Mudanç:as na conforMaç:ão da apo

B-l00<8~.1.0b). À Medida eM que as lipoproteínas que contêM apo

B-100 tornaM-se Menores, diMinui a participaç:ão da apo E na

captaç:iio celular das partículas enquanto a da apo B-100

aUMenta. Estudo .i..n. vitro Mostrou que a reduç:ão dos

triacilgliceróis na LDL favorece o reconheciMento de

deterMinantes antigênicos da apo B-100 por anticorpos

monoclonais e taMbéM potencializa a interaç:ão dessa

apol jpoproteína COM os receptores B,ECo!). Por outro lado, o

enriqueciMento da tDL COM triacilgliceróis provoca a diMinuiç:ão

da imunorreatividade da apo B-100 e reduz a sua capacidade de

1 igaç:ão COM os receptores B,E<7S).

3. Apol i poprote ína B

A apol ipoproteína B (apo B) é UM COMPonente

estrutural das 1 ipoproteínas ricas eM triacilgliceróis e das

LDL, constituindo aproxiMadaMente 251. das proteínas dos

quilomícrons , 501. das proteínas das VLDL e 95 a 98 7. das

proteínas da LDL(2~.1S2).

I I
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No plasMa apo 8 duas formashUMano, a ocorre eM

priMárias designadas 8-100 e 8-48, que possueM Massa Molecular

relativa (1'1...) de 513 246 KDa, respectivaMente<73.1~2>.KDa e

Essas duas forMas são produtos do MeSMO gene, sendo que a apo

8-48 Modificaç:ão pó s-transc r idí o apodaresulta de

8-100<26.27>. gl icoprote i'na constitui'da8-100 éA apo UMa

de resi"duos e contéMaMinoácidos 8-107. de4536 de

carboidratos(76.a9.17~.176.1a1).

A apo 8-48 é necessária à estrutura~ão e secreç:ão dos

quiloMi"crons pelos enterocitos, contribuindo desta forMa para o

transporte dos I ipi"deos provenientes dieta(131). A apoda

8-100, é éffgado efll seres hUMa.nos.produzida peloque

necessária para a síntese e secre~ão das VLDL, cujo catabol iSMO

ntravascular forMa~ão LDL(73.12"t).resulta das IDL ena

Estudos recentes é taMbéfllrevelaraM que o intestino hUMano

capaz de sintetizar e secretar apo 8-100(61.91).

Duas outras 8 -2 6 e 8-74, taMbéMforMas de apo 8,

foraM detectadas. Essas apol ipoprotei"nas representaM produtos

de degrada~ão 8-100 e podeM ser produzidos por a~ão deda apo

proteases circulaç:ão plasMáticatanto l..c. vitro quanto na

hUMana(17.:S6).

No rato, duas forMas de apo 8,foraM identificadas

uMa de 335 KDa e outra de I'1r= 240 KDa(3~.172>. A forlu1'1... =

de alta 1'1...(ap08H ou apo 8-100) .é sintetizada predoMinanteMente

pelo fígado e teM taxa cataból ica lenta, enquanto que a forMa

de baixa 1'1... (apoBI.. é8-48) tanto pelosintetizadaou apo

T
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intestino quanto pelo fígado e teM taxa catabalica

rápidac67.15o.151>.

COMO no hOMeM, as VLDL do rato contêM UMa única

Molécula de apo 8 por partículac34>. No rato, os reManescentes

de VLOL forMados a partir das VLOL COM apo 8-48 são Mais

rapidaMente reMovidos do plasMa que aqueles que contêM apo

8-100, o que contribui para a Maior reciclageM dos

tr i ac í I gl i cera i s hepáticos eM rela~ão ao que ocorre em

hUlllanosCJ,3>. EM estudos recentes, deMonstrou-se que o plaSMa

de ratos apresenta outra forMa de apo B de ri...= 320 KDa. a

apoB-95. entretanto a sua fundio e a sua rela~ão estrutural

COM a apo 8-100 não estão beM definidas<152.170).

COMO viMos, a apo 8-100 é o cOMPonente que I iga as

partículas de LDL aos receptores 8,E. os quais deterMinaM a

reMo~ão das LDL do plaSMa e regulaM a biossíntese celular do

colesterol<13..9>. Essa apolipoproteína apresenta dOMínios.

polares intercalados COM outros apoIares, que perMiteM a

associa~ão da apolipoproteína COM os I ip ídeos na Molécula de

LDL, beM COMO a sua intera~ão COM o receptor a.E. Devido a

essas características estruturais e a sua alta M a apo 8-100

apresenta-se sob a forMa alongada que envolve a partícula de

lDL(177). A apo B-100 possui cinco dOMínios, sendo que O

quarto dOMfnio, cOMPreendido entre os resíduos de aMinoácidos

3070-4100. apresenta carga I j"quida positiva e é o responsável

pela intera~ão da apo B-100 COM o receptor B,Ec76.aa.10e.111).

As regiões apoIares da Molécula de apo B-100 são

seMelhantes àquelas detectadas nas proteínas de MeMbrana.

I T
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ent~e as 1 ipoproteínas no plasllla(27). Devido a essas

características a apo B-100 acompanha a partícula de

lipoproteína desde a síntese até a sua degrada,ão intracelular.

Desta forMa, a apo B pode ser utilizada COMO trac;ador da

partícula de LDL e/ou VLDL nos estudos de Metabol iSMO

plasMático(179).

A Molécula de apo 8-100 t.a 61 b é 61 apresentá regiões

definidas capazes de ligar heparina e vários proteogl icanos

encontrados na parede arterial, os quais prOMove. a 1 jgac;ão das

VLDL ao endotélio capilar, onde os triacilgliceróis são

hidrolisados pela ac;ão da lipase lipoprotéica(17?). Por outro

1ado, essa ligac;ão pode facilitar a captac;ão das LDL pelas

células endoteliais, o que 'representa UM fator iMPortante na

pátogenia da aterosclerose(17&).

Tê. sido descritos defeitos genéticos da apo B, COMO

a hiperapoB e a apo B-100 defeituosa fal'lliliar, que podeta

resultar e. diMinuic;ão da reMoc;ão plasMática dos reManescentes

de VLDL e das LDL(1&2).

Na hiperapoB, a alterac;ão estrutural da apo B-100

resulta da substituic;ão da arginina, da

sequência priMária da Molécula de

triptofano(&Ó). Á hiperapoB é caracterizada

partículas de LDL pequenas e densas devido a UMa superproduc;ão

de LDL, secundária ao autaento da síntese de apo 8-100 e de VLDL

I r

Essas regiões estão associadas COM a interface lipfdica da

partícula e possivelMente são responsáveis pela sua

insolubilidade eM Meio aquoso, o que iMpede a sa ransferncia

posic;ão 4019 na

proteína, pelo

por aUMento de
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no fi'gado, que está associada a diMinuil;ão na reMoç:ão

plasMática da LDL(&6.&:7.1.:79). Essas alteraç:ões Metabol icas

estio forteMente, associadas COM a doenç:a coronariana preMatura,

eMbora alguns pacientes COM hiperapoB apresenteM níveis normais
'.

de colesterol e triacilgliceróis no plasMa(&6.&7).

A apo B-100 ,jefe ituosa faMiliar ocorre por

substituiç:ão da arginina-3500 pela glutaMjnaC6&.1~9). Essa

Mutaç:ão altera a conforMaç:ão do dOMi'nio de 1 igaç:io da apo 8-100

aos receptores B,E, prejudicando a interaç:io das LDL COM esses

receptores(9~.160). COM isso há UMa reduç:ão na retlloç:ão

plasmática das LDL> que se acuMulaM no plasMa, levando a

hipercolesteroletllia Moderada ou severa que é iMPortante fator

de risco para o ,jesenvo 1v iMento de ,joenç: as ateroscleró-

ticas(2S.30.71) .

4. Mod~los d~ ~Muls5~s artificiais

As eMulsões I ipfdicas preparadas artificialMente são

util izadas para estudar as propriedades estruturais e

interativas dos constituintes lipfdicos e protéicos das

1 ipoprotei'nasC96.ge. 109.110. 1eO)

A facilidade de preparaç:ão e padronizaç:ão das

elllulsões artificiais estão entre as principais vantagens deste

modelo. Além disso> a Modificaç:ão da sua cOMPosiç:ão qUfMica

perMite estudar. sisteMaticaMente a influência ,je cada 1.1111dos

COMPonentes sobre as propriedades frsico-quf.icas e biologicas

d a p a r t í c u 1 a'. Outro fator iMPortante é a facilidade de

.arcaç:ão iso~opica dos constituintes da etllulsão.
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As analogias ffsico-qufMicas entre as eMulsões

preparadas artificialMente e as lipoprotefnas naturais' tê,.

despertado o interesse de Muitos investigadores eM estudar as

propriedades biológicas dessas eMulsões.

REDGRAVE e MARANH~O(133), MostraraM que eMulsões

ricas eM triacilgliceróis pOdeM ter cOMPortaMento Metabólico

seMelhante ao dos quiloMfcrons da linfa, quando injetadas na

circulaç:ão sangufnea de ratos. Da lIteSMa forMa que os

quiloMícrons, as partfculas da eMulsão sofrercult a adio da

lipase lipoprotéica gerando reManescentes que foraM captados

principalMente pelo fígado. EM estudos subsequentes,

verificou-se que as Modificaç:ões na cOMPosiç:ão qUíMica desses

quilo,.fcrons produzidos artificialMente influenciavaM a sua

reMoç:ão plas8ática<104811e813281348137).

Nosso gr-upo estudou vários aspectos do COIIIPor-talllento

Metabólico de eMulsões ricas ellt triacilgl iceróis, tanto eM

roatos qua"nto eM seres hUlllanos<37~6o81o38123814S)8 Obser-vou-se

que a rellloç:ão plasMática das partículas de eMulsão é Med"iada

pelos MesMos sítios de" captaç:ão hepática que os das

lipoprotefnas naturais(123). Por- outro lado, os quilolltícr-ons

artificiais transfereM eleMentos de superfície para as HDL ou

LDL plasMáticas, eM ratos, sendo que a transferência é alterada

eM r-atos diabéticos, hipotireoideos 61.1na vigência de conSUMO

de ií.lcool(139).

EM 1982, foraM desenvolvidas eMulsões, constituídas

de fosfolipídeos e éster-es de colesterol, cujas pr-opr-iedades

fíSico-quíMicas são seMelhantes à fase llpídica da LDL

I V
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natural<"'''''.161). pesquisadoresPosteriorMente, outros

estudara~ a estrutura e a dinâMica dessas eMulsões<92.113.13~).

GINSBURG e cols.(""~) apo B hUManaincorporaralll a essasa

elllulsões, (fosfo 1 ip fdeos-ésteres deobtendo cOlllplexos

colesterol-apo propriedadesB) Muitas dasque exibiaM

estruturais da LDL natural. Estudos i.c.. v itI"O MostraraM que as

partfculas de eMulsão COM a .po 8 associ.das ~ sua estrutura

apresentara~ padrão de 1 iga~ão, interiori~a,ão e degrada,io por

fibroblastos hUlllanos se.el~ante à LDL(97).

EM 1987, o nosso grupo iniciou estudos do MetabolisMO

de efltulsõesde co.posi,ãoseMelhante à fase Iipídica da LDL não

contendo apo 8(22). As partículas da eMulsão, quando injetadas

intra-arterialMente eM reMo,ãoratos. taxa de.apresentaraM

plas~ãtica seMelhante à da L D L "n a t u r a I . Quando incubadas COM

lipoprotefnas do plasMa de rato,. essas partículas adsorveraM as

apol jpoproteínas solúveis, principalMente a apo E. fundaMental

para a sua reMo,ão plasMãtica<::;u.)-. Ao se alterar a cOMPosi,ão

quíMica observou-seeMulsãodessa iMPortantesefeitos no

MetabolisMO da lIIesMa. A adi~ão de colesterol nio esteri'icado

à cOMPosi~ão eMulsãoda resultou Maior capacidade deeM

adsor,ão de apoliproteínas i.c.. COMO Maior taxa dev itro, beM

reMo~ão plasMática, eM ra~os, que a eMulsão original(21). Por

outro lado. eMulsãodas partículas
1

o enriqueciMento de COM

quantidades crescentes de triacilgliceróis acelerou a reMo,ão

plasMática das MesMas de forMa proporcional(126). No entanto,

nenhuM estudo i.A~ toi realizado para veri'icar se a apo B

Modi'ica o COMPortaMento Metabólico de eMulsões seMelhantes à
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esse Modelo experiMental e o Metabol iSMO da LDL natural.

poderia Mostrar a analogia entre
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OBJETIVO

o presente trabalho visou elucidar COMO a presen~a da

apo B influencia a r~Mo~io plasMática da LDL e a sua capta~io

pelos diversos órgãos. ut i1 izando o Modelo das elllulsões

seMelhantes a fase 1 jpidica da LDL. Para isso. estudaMOs eM

ratos a cinética plasMática e a distribui~ão tecidual dessas

eMulsões ",arcadas isotópicaMente. às quais a apo B foi

incorporada à sua estrutura. cOMParando o seu
. .

COMPortaMento

Metabólico ao das eMulsões se. apo B. E. outros experiMentos.

os aniMais foraM tratados previaMente COM 17a-etinil estradiol.

o que induz o aUMento do nÚMero de receptores a,E celulares.

para testar o MecanisMo ~e reMo~ão das elllulsões.
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~ATERIAIS E ~~TODOS

1. AniMais

ForaM ut i I i zados nos experiMentos ratos Machos

adu I to"s Wi star, pensando entre 250 e 350 g, provenientes do

Biotério Central da Faculdade de Ciências FC\rfucêut i cas da

Universidade de São Paulo, Mantidos COM ciclo luz de 12 horas,

I ivre acesso, i ra,~o (Purina NutriMentos Ltda, CaMPinas, SP) e

água.

Sete ratos, pesando entre 250 e 300 g, receberaM

trataMento prévio COM 17a-etinil estradiol (5I11g/Kgde peso) e

três foraM tratados COM propilenoglicol (2,5 ML/Kg de peso),

di 1uente do 17a-etinil estradiol, os quais serviraM COMO

controle daqueles tratados COM o estróge'no (23). As doses foraM

adMinistradas subcutaneaMente, por cinco dias. Após o

trataMento, foraM colhidas aMostras de sangue desses aniMais

para a detel"Mina,ão dos lipfdeos plasMáticos.

2. Ph.t~riais

Os lipfdeos oleato de colestel"ol (CO) e triolefna

(TO) foraM adquiridos da Nu-Check Prep. (EI':lsian, EUA) e a

fosfatidilcolina (FC) da Lipid Products (Sul"l"ey, Inglaterra).

Foram prepC\radas solu,ões-estoque desses lipi'deos eM

clorofórMio:M~tanol (2:1, v/v), as quais foraM arMazenadas a

-20°C.

Os lipídeos Marcados isotopicaMente: [l_i""CJ-oleato

de c o te s t e r o I (atividade específica de 2,lGBqhtMol) , éter
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oleico de C1alfa,2alfa<n>-3~1-colesterol (atividade específica

de 143 TBq/fillllol), tri-C9,10<n)-3HJ-oleato de glicerol

(atividade específica de 37 GBq/llllllol) e l,2-dipallllitoil L-3-

fosfatidiICN-Metil-3HJ-col ina (ativi.jade especffica de 2,81

TBq/MMol), belll COI'110 o C14CJ-deoxicolato de sódio (C1~CJ-NaDC,

atividade de 2,15 GB q/_l'llfilO I ) , foralll adquiridos da Afilershalll

ver/ficada por

de espessura),

utilizando-se sílica gel 60H e sisteMa solvente de hexana.:étel"

etíl ico:ácido acético (70:30:1, v/v).

Os solventes orgânicos e os dellla.is I"eativos foraM

adquiridos da Mel"ck-Quiatitl"a (Rio de Janeiro, RJ) e da S igata

CheMical COMPany (St. Louis, EUA).

3. M~todos

3.1. Iso 1dillento da a.po I (p oPl"ote ina Bdo P 1 <tSilld de I"a.to

3.1.1. Obtencão da LDL de l"ato(77)

o sangue de 200 ratos Machos adultos Wistar, COM peso

entre 300 e 350 g, foi obtido por pun~ão da artéria abdoMinal,

após sereM anestesiados C 0111 éter etíl ico. IMediataMente

adicionou-se a esse Material EDTA sódico 0,25 M e benzaMinidina

0,2 M (concentra~ão final de 2,5 MM e 2 MM, respectivaMente).

Logo após, o sangue foi centrifugado a 3.000 I"PIII,por 10 Min, à

teMPeratura aMbiente. Separou-se o plasMa, ao qual foraM

adicionados azida sódica (NaN:s) e f'luol"eto de

International (AMershaM, Inglaterra).

A pureza dos lipídeos foi

croMatografia eM caMada delgada (O ,5 MM
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fenilMetilsulfonila (PMSF) 0.21'1 (concentra~ão final de 7,7 MM e

1 MM, respectivaMente).

o plaSMa recéM-obtido foi subMetido a

~acentrifuga~iQ (Centrífuga BeckMan L50-E, rotor TY40, Pala

Alto, EUA) a 40.000 rpM, por 24 h, a 10°C. A seguir, descartou-

se o sobrenadante (3ML/tubo), onde estavaM presentes os

quiloMícrons e as VLDL. O voluMe inferior teve a sua densidade

ajustada para 1,065 g/IIIL. pela adidio de KBr só 1 ido e foi

subMetido a ultracentrifugação nas MeSMas condições anteriores.

Ao final desta etapa. os voluMes dos sobrenadantes (lML/tubo)

foraM reunidos. a densidade foi ajustada para 1.065 g/ML pela

adição de KBr sólido e foraM subMetidos a outra etapa de

ultracentrifuga~ão (40.000 rPM, 24 h. 10"C). A fração contendo

LDL de rato foi recuperada no sobrenadante (2I11L/tubo).

3.1.2. IsolaMento da ago} igogrot~rna B de rato(163)

A LDL recéM-isolada foi dial isada eM 4 litros de

taMPão Bicarbonato (NaHC03 0,1 1'1, EDTA sódico 1 111M.NaN3 0.15

IIIrI. pH 8,6) por 24 h, a 4°C. A seguir foi alquilada COM

excesso de iodacetalftida 1.5 ri. a 2S"C. por 2 h. no escuro e sob

agitação (Banho de água tipo Dubnoff. Fanen. São Paulo). A LDL

alquilada foi dialisada eM 4 1 itros de taMPão TES (ácido <N-

t r i s C h i d r o x i Me til J lIte til - 2 - a 1fti n o e t a no> 5u (f ô n i c o 2 O M ri. N a C 1 O. 1 5

1'1. EDTA sódico 1 MM, NaN3 0,15 MM. pH 7.4) por 24 h, a 4"C.

para a cOMPleta reMo~ão de iodacetaldida. Posterior.ente. foi

dial isada eM 4 1 itros de taMPão Carbonato (NaCl 50 IIIrI.Na2C03

50 8M, EDTA sódico 1 mM, NaN3 0,15 Mft, pH 10,0) por 24 h, a 4°C

.\
para a cOMpleta reMoção do taMPão TES.
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A LDL foi solubilizada com :deoxicolato de sódio

(NaDC) sol ido, 55 Mg de NaDC/M9 de prote fnas. da LDL, com

h~MOgeiniza,~o lenta, por 3 h, a 25°e e no escuro. Durante este

processo formaram-se micelas de NaDC-apo B e NaDC-I ip fdeos da

LDL.

A apo B (NaDC-apo B) foi isolada por croMatografia eM

geI de Sepharose CL-4B (coluna COM dimensões de 2,5x50 CM). A

resina foi previamente equilibrada COM taMPão NaDC (NaCI 50 MM,

Na2CO:s 50 mM, NaDC 10 MM e EDTA sódico 1 MM, NaN:s 0,15 MM, pH

10,0), a tellPeratura de 10"C. A elui~ão foi real izada COM O

MesMO tallpão, COM UM fluxo de 0,4 mL/min, a 10°C. ForaM obtidas

fral;ões de 4 _L cada, nas quais determinou-se os teores de

protefnas, de colesterol e de fosfolipfdeos. Os eluatos

correspondentes aos cOMPlexos NaDC-apo B fora- reunidos" e

concentrados ao 2 mg de proteina/.L, por sistema de

ultrafiltra~ão (MeMbrana YM-10, Alllicon eo, Danvers, EUA) e

armazenados a 4"C. A integr idade doa apo B foi verificada, eM

cada etapa, por eletroforese eM gel de poliacrilaMidaC12O).

3.2. P"@Da,.~~ão das elllulsões e asso~ia~ão ~Olll ~ apol iDO-

prote (na B

3.2.1. p,.@pa,.a~ão d~s elllulsões(~~)

ForaM preparadas duas eMulsões de Mesma cOMPosi~ão,

COM diferente Marcal;io isotópica. UMa delas foi Marcada COM os

isótopos éter oleico de r1aIfa,2alfa<n)-3HJ-colesterol ([3HJ-

CE), tri-r9,10<n)-3HJ-oleato de glicerol ([3HJ-TO) e 1,2-

dipalMitoil L-3-fosfatidilrN-lIetil-3HJ-colina (r3HJ-FC), COM
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atividade de 1,65 MBq de cada isótopo para 100 Mg de I jpídeos

totais. A outra foi Marcada COM 1.51 MBq de [1-1~CJ-oleato de

colesterol ([1-14CJ-CO) para 100 M9 de I ipídeos. o [3HJ-CE foi

utilizado para Medir a porcentageM de capta,ão das eMulsões

pelos tecidos, UMa vez que esse tra,ador acuMula-se nas células

CipÓS ser captado, não retornando ao cOMPCirtiMento

extracelular<1s3. Util izou-se o éster de colesterol [1_1~CJ-CO

COMO tra,ador da segunda eMulsão para verificar a seMelhan,a de

COMPortaMento Metabólico entre os dois isótopos.

Cada eMulsão foi preparada a partir da Mistura de 20

Mg de oleato de colesterol, 40 Mg de fosfatidilcolina e 0,6 Mg

de triolei'na. As Misturas adicionou-se os lipi'deos Marcados

isotopicaMente. A seguir, essas Misturas foraM secas sob fluxo

de nitrogênio e Mantidas eM dessecador à. vácuo, por 12 a 16

horas a 4C1C, para a cOMPleta reMo,ão dos sol ventes residuais.

PosteriorMente, adicionou-se 10 ML de taMPão TRIS-HCI 0,01 fIt.

pH 8,0 e os lipídeos foraM eMulsificados por sonica,ão durante

3 horas sob flu~o de nitrogênio, à. teMPeratura de 51-55°C

funt ida por Meio do terMocirculador Qui.is (QUiMis S/A, São

Paulo, SP). Para a sonica,ão utilizou-se o desintegrador de

células Branson ftod. B450 (Arruda UltrassoM, São Paulo. SP).

equipado COM ponta de 1 eM de diâ.etro, COM potência de 125

Watts, eM Modo de opera.ão contínua.

As eMulsões foraM purificadas por ultracentrifuga,ão

(Centrífuga Hitachi Mod. 10P-12, rotor RBP 40T, Tokio, Japão) a

35.000 rpft, por 30 Mln, a 4C1C. Alíquota de 1 ML do

sobrenadante, contendo partículas COM densidade Menor que 1,006
-X'.

,.\
,...\;'.'
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g/ML. foi aspirada e descartada. o voluMe inferior teve a sua

densidade ajustada para 1,22 g/ML. Mediante a adi~~o de KBr

s61 ido e foi sUbMetido a ultracentrifuga~~o (Centrffuga Hitachi

fltod. 70P-72. rotor RBP 40T. Tokio. Japão) a 35.000 rpllt, por 2

h, a 4ac. Ao final deste processo, obteve-se alfquota de 2,5 IItL

do sobrenadante contendo as, partfculas da efltulsão purificada.

As eMulsões foraM, ent~o, dia1 isadas por 24 h, a 4°C,

eM 4 litros de taMpão, util izando-se saco de diá1ise Spectrapor

6 (SpectruM Ptedical Indq Los Angeles. EUA) . para a total

reMoç:~o do KBr utilizado na etapa de purifica~~o. Para a

di á 1 i se da eMulsão lItarcada COIlt (3HJ-CE, (3HJ-TO e (3HJ-FC '0 i

utilizado taMPão Carbonato e para a outra utilizou-se taMpgo

TRIS-HC1 0.01 Pt (pH 8,0).

3.2.2. A~~~~iac~~ da àgoliD~Drateínà B ~OM ü fUIl.!d.l-
~(~e)

UMa aI [quota da eMulsÃo dialisada COM talllpgo

Carbonato, contendo 3,0 Mg de oleato de colesterol (eflt 2 ML de

ta.p~o Carbonato), fo i trans'er i da para UM saco de diá1ise

Spectrapor 3 (SpectruM Medica1 Ind., Los Angeles, EUA) aberto

que foi illterso eM 4 1 itros de taMPão Carbonato. A seguir, UMa

aI j'quota de apo B (0,75 Mg/2 ML de taMPão NaDC) foi adicionada

à eMulsão, por Meio de UMa bolltba peristáltica LKB 2120 (LKB,

Wallac, Finlândia), COIII 1.1111 flu>:o de 0.5 ML/h, por 4 h. Esse

sisteMa de diálise foi Mantido à teMPeratura aMbiente, por 24

horas, período eM que foraM feitas duas trocas de 4 litros do

taMP~o Carbonato para a cOMpleta reMoç:ão, do NaDC, a qual foi

Monitorizada utilizando-se (1~CJ-NaDC. Durante este processo,
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houve dissocia~ão dos cOMPlexos NaDC-apo a, O NaDC se dissolveu

no taMPão de diálise e aS-Moléculas de apo a associaraM-se às

partículas da eMuls~o (164).

A eMulsão, contendo então a apo a , teve a sua

densidade ajustada para 1,22 g/ML, Mediante a adi~ão de KBr

sólido. A seguir, foi subMetida a ultracentrifuga~ão-

(Centrífuga Hitachi Mod. 70P-72, rotor RBP 40T, Tokio; Japão) a

35.000 rpM. por 2 h, a 4°C. AI fquota de 2 ML do sobrenadante

foi recuperada e dialisada eM 4 litros de taMPão TRIS-HCI 0,01

M (pH 8,0), por 24 h, a 4°C.

3.2.3. An~l i~e do~ con~tituinte~ da~ eMul~õe~

Os triacilgliceróis, o colesterol total e os

TQsfolipfdeos das eMulsões ToraM deterMinados segundo os

Métodos de SOLONI(148), LEFFLER e McDOUGALDc.O) e BARTLETT<~),

respectivaMente.

3.3. Obten~ão da LDL de rato Marrada i~otoDicaMente

3.3.1. I~olaMento das LDL ~ HDL do Dla~Ma d~ rato(77)

sobrenadante (lML/tubo), sendo que o voluMe inferior teve a sua

densidade ajustada para 1,21 g/ML, pela adi~ão de KBr sól ido e

foi subMetido a ultracentrifuga~ão (Centrffuga Becknan L50-E,

rotor TY40, PaIo Alto, EUA) a 40.000 rp., por 24 h, a 10°C. A

Traç:ão contendo as HDL foi recuperada do sobrenadante

(lML/tubo).

Para o isolaMento das LDL do plasMa <íteM 3.1.1.),

fora. util izados 50 ratos Machos adultos Wistar COM peso entre

300 e 350 g. A fraão contendo as LDL foi recuperadCt no
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As fraç:ões contendo as LDL e as HOL tiveraM as suas

densidades ajustadas para 1,050 e 1,21 g/ML, respectivaMente, e

foraM subMetidas a nova etapa de ultracentrifugaç:ão, nas MeSMas

condiç:.ões anteriores. As LDL e HOL purificadas foraM

recuperadas do sobrenadêlnte (2 tJlL/tubo) e dialisadêls eM 4

litros da soludío de diálise (NaCl 0,1511, EDTA sódico 1 MI1 e

NaN3 0,15 aPt, pH 7,0) por 24 h, a 4"'C.

3.3.2. IsolAMento dA frAcio de d ) 1.25 q/ML do plasMa

hUMano(1=S~)

. O sangue de 10 doadores hUManos foi obtido por punç:ão

venosa. e centrifugado a 3.000 rpM, por 10 Min. à teMPeratura

aMbiente. O plasMa foi separado e teve a sua densidade ajustada

para 1,21 g/ML. pela .ad i ç:ão de KBr sólido. A seguir, foi

ultracentrifugado (Centrífuga Beckrun L50-E, rotor TY40, Pala

Alto, EUA) a 40.000 rpa, por 24h, a 10"'C. o sobrenadante

(3 ML/tubo) fo i desc artado. o voluMe inferior teve a sua

densidade ajusta,ja para 1,25 g/IIIL e foi subMetido a

ultracentrifugaç:ão nas MesMas condiç:ões da etapa anterior. EM

seguida, o sobrenadante foi descartado (3mL/tubo) e a fração de

d > 1,25 g/ML foi recuperada na fase infer i01", que fo i então

dialisada eM 4 litros da solução de diálise (NaCl 0,15 PI, EDTA

sódico 1 111Me NaN'3 0,15 MM, pH 7,0) por 24 h, a 4"'C, sendo

ut i 1 i zada p ara a Marc ae;:ão da LDL na tura I .

3.3.3. Marcacio isot6oica dA HDL de rato(1~~)

Alíquotas da fração HDL de rato (5 *,g de

proteína/tubo) foram liofilizadas e.os 1ipídeos foraM removidos
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COM heptano a -10"'C<1:2:n. A seguir, foraa adicionados 300 pg

de colesterol não esterificado, éter oleico de [3HJ-colesterol

(O,14x10Ó Bq/tubo) e 2 nL de taMPão TRIS-HCI 0,01 ~ (pH 8,0).

Essa Mistura foi subMetida à elllulsificaG:ão, sob fluxo de

nitrogênio, por quatro períodos de 30 segundos, à teMPeratura

aMbiente. Para isso, utilizou-se o desintegrador de células
.

- Branson lIIod. B4:50 (Arruda Ultrasso., São Paulo, SP), equipado

COM ponta de 4 111111,COM potência de 150 Watts.

Aliquotas de 4,5 ML da aistura eMulsifi'cada foraM

transferidas para tubos de centrífuga, adicionando-se 6,0 ML de

soluç:ão de NaCl 0,94, sendo pos"ter ioraente subnetidas a

ultracentrifugaç:ão (Centrífuga Hitachi Mod. 70P-72, rotor RBP

40T, Tokio, Japão) a 39.000 rPM, por 2 h, a 4"'C. .A s"eguir,

retirou-se 3 ML do sobrenadante e ajustou-se a dens id~"de da

fAse inferior para 1,065 g/lllLCOM KBr sólido, centrifugahdo-se

esta fase (Centrífuga Hitachi Mod. 70P-72, rotor RBP..40T,

Tokio, Japão) a 39.000 rpIII, por 24 h, a 4°C. o sobrenadante

(4ML) fo i descartado, e a fase inferior (HDL) foi dialisada eM

4 litros de soluç:ão de Dlálise (NaCl 0,15 ", EDTA sódico 1 a",

NaN3 0,15 M", pH 7,0) e utilizada para a Marcaç:ão da LDL.

3.3.4. ~arcac~o isot6Dica da LDL d@ rato

A furcaç:ão isotópica da LDL COM éter oleico de [3HJ-

colesterol foi real izada segundo o fIIétodo de STEIN e

cols.<1:54), pelo qua1 o éster de colesterol é tranferido das

HDL para as LDL por aç:ão da proteína de transferência desse

1 i p í deo (CETP), presente eM quantidade significativa no plasMa

hUMano <fraç:ão de densidade> 1,25 g/aL).
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AI íquota contendo 2 a 4 Mg de proteína da fraç:ão LDL

recéM-isolada foi incubada COM a fraç:ão HDL Marcada

isotopicàtllente e a f'raç:ão do plasMa hUMano COM d > 1,25 g/fIIL

(concentraç:ões finais de 1,5 e 35 IIIg de proteina/ML,

respectiv~Mente), nUM volUMe final de 3 à 4 ML, por 18 h, a

37<>C e sob agitaç:ão (Banho de á 9 u"a t i p o Dubnoff, Fanen, São

Paulo).

Após a incubaç:ão, a densidade dessa soluç:ão foi

ajustada para 1,050 gllllL COM KBr só 1 ido e subMetida a

ultracentrifugaç:~o (Centrífuga Hitachi Mod. 70P-72, rotor RBP

40T, Tokio, Japão) a 39.000 rpM, por 24 h, a 4°C. A LDL

Marcada foi recuperada no sobrenadante (2,5 mL) e subMetida a

di alise eM 4 litros de taMPão TRIS-HCl 0,01" (pH 8,0), por 24

h, a 4ac. A pureza de cada -Fraç:ão de lipoproteínas foi

verificada por eletroforese eM gel de poliacrilaMida<12O).

3.4. Ptétodos anal íti!:os

o teor de protei'nas da elllulsão COM apo B, das

lipoproteínas, dos eluatos obtidos na separaç:ão croMatográ-Fica

da apo B e das incubaç:ões foi deterMinado segundo o Método de

PtARKWELL e cols.(107).

o níveis plasllláticos de colesterol total,

tríacílgliceróis e fosfolipídeos dos aniMais tratados COtll17a-

etinil estradiol foraM deterMinados pelos Metodos de SIEDEL e

cols.<144>, WAHLEFELD<162> e BARTLETT<s>. respectivaMente.

A eletroforese e. gel de poliacrilaMida a 101. C 0111

dodecilsulfato de sódio (SDS) utilizada eM várias etapas deste
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trabalho foi real izada de acordo COM O Método descrito por

NEVILLE<12O).

3.5. Estuda da "'~Mac:âío ~ti"a dasPlasMa '" M U 1 ..sa~s e LDL e da

distribuic:~a ~M 6rQias

3.5.1. Pr~Darac:ia dos aniMais

Trinta e nove ratos, COM peso entre 250 e 300 g,

foraM subMetidos à canulaç:Êlo da artéria carótida sob efeito

anestésico de éter dietílico. Util izou-se catéteres PE-50 (Clay

Adaals, Netrl

Prontosil,

coagulaç:ão

co"lheitas de sangue. Ap ós . a cirurgia, os aniluis foraM

colocados eM ga i,ol as de restriç:ão tipo BollMan. e aí Mantidos

durante a recuperaç:ão da anestesia (alíniMo de 2 h) e a execuç:ão

!!ub se que.nte do experiMento. Desses aniMais. 7 foraM tratados

pre-viaMente COM 17c:t-et.lnI1, .
.st.r~~lol (1 7-EE) e 3 COM

propilenoglicol (controle).

3.5.2. Protocolo das e~D~ri~ncias

Ali'quotas (0.5 ML) das eMulsões e da LDL foraM

injetadas intra-arterialMente nos aniMais, a fiM de estudar a

re.oG:Êlo plasMática dos seus cOalPonentes lipídicos e a

distribuiç:ão eM diversos órgãos. Para cada aniMal, a atividade

de cada alíquota correspondeu aproxiMadaMente a 15.000 Bq para

o isótopo 3H e de 16.700 Bq para.o isótopo 1~C.

Após a injeG:ão das partículas, ToraM cDlhidas

I.

aMostras de sangue (0,3 ..L) dos aniMais, nos teMPos de 5 Min,

Jersey, EUA) previaalente siliconizados (si 1 icone

Flulllen, Volta Redonda, RJ) para retardar a

sanguínea no interior do catéter durante as
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30 Min, 1h, 2h, 4h, 7h e 10h7 as quais foraM transferidas para

tubos de 0,5 ftlL previaMente heparinizados. Para os aniMais

previamente tratados COM 17cr-etinil estradiol e

propilenogl icoI, o período total de coleta foi de 4 horas.

Os a n.i m a i s foram sacrificados 24 h após a

adMinjstra~ro das eMuls5es ou da LDL, quando fora. separados os

órgãos: adrenais, ba~o, coraç:ão, fígado, pulMões e r ins, beM

COMO alfquotas do intestino delgado e dos tecidos adiposoe

Muscular que. foraM iMediataMente colocados eM solu~ão de NaCI

0,97. gelada.

3.5.3. ProceSSãMento dàs ãMostrãs de sãnaue(40,

As aMostras de sangue recéM-colhidas foraM

centrifugadas a 1.500 rPM por 10 nino Alíquotas de 0,1 ML de

plasMa foratll subMetidas à extraç:ão dos lipfdeos eM

Metanol:clorofórMio:água (2,5:570:2,5 !ti/v) por UMa noite a

4"C. A fase org~nica (4,5 ML) foi separada e seca sob fluxo de

nitrogênio. EtII seguida, adicionou-se 0,1 ML da solu~ão padrão

(20 }Jg de oleato de colesterol e 20 pg de triolefna) a cada

extrato, subMetido, então, à separa~ão croMatográfica eM caMada

de 1 gada (s í 1 i c a gel 60H7 075 IIItII de espessura)7 C 0111 sisteMa

sol vente contendo hexana:éter etíl ico:ácido acético (70:30:1,

v/v). Após caracterizaç:ão das f'raç:5es lipfdicas eM vapor de

iodo metálico, as fraç:ões correspondentes aos ésteres de

cOlesterol,. triacilgl iceróis e fosfolipídeos fora. transferidas

para frascos de cintilaç:ão, aos quais adicionaraM-se 7 nL de

soluç:ão cintiladora (59 PPO, O,::; -9 POPo-P, 333 ML de Tr iton X-

100 e'tolueno q.s.P. 1000 ML).
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A radioatividade.das fra~ões foi ~edida nos canais de

3H e ~4C utilizando-se u. espectri~etro L~B Mod. 1211 RACKBETA

(Wallac, Finlândia) e foi utilizada para estiMar a taxa

cracional de reMo~~o plasMática de cada Ijpídeo constituinte da

~~uls~o.

3.5.4. ProcessaMento das àMostras de órQãos(40)

As alíquotas dos órgãos (cerca de 1 g) foraM

subMetidas á hOMOgene)za~ão e. .tr iturador .de tecidos Ptarconi

Mod. TE102 (Piracicaba, São Paulo). EM. seguida, os lipi'deos de

cada alíquota foraM subMetidos a extra~ão, eM 10ML de Metanol e

20 ML de clorofórMio, por UMa noite a 4°C. A seguir, os

extratos foraM filtrados (papel de filtro WhatMan nQ 1), e os

resi'duos presentes nos tubos e filtros foraM lavados COM Mais 5

ML de clorof6rMio. Sete ML de igua destilada foraM adicionados

\

\

\

\

\

a cada filtrado, que foi Mantido eM repouso por UMa noite a

4°C. A seguir, a fase superior (aquosa) fo i descartada e ~

fase inferior adicionou-se 4 ML da solu~ão constitui'da ,je

clorofórmio:Metanol:água destilada (3:48:47, v/v), Mantendo-se

e. repóuso por UMa noite a 4°C. A fase superior (aquosa.) foi

descartada e a inferior foi seca sob fluxo de nitrogênio. Após

a SecageM, acr~scentou-se ao resi'duo 0,5 ~L da solu~ão de

clorofórMio:Metanol (2:1, v/v) e UMa a I íquota de 0,2 ML foi

subMetida a croMatografia eM caMada delgada, nas MeSMas

condi~ões que as das aMostras de plasMa.

As fra~ões correspondentes aos esteres de colesterol

foraM transferidas para frascos de cintila,ão' para a

deterfltina~ão da radioatividade do éter oleico de (3HJ-
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colesterol. Os dados foram util izados para os cálculos dCi

di$tribui~~o percentual das eMuls5es eM cada 6rg~0~

3.6. Incuba~io das eMuls5es COM a HOL de rato

3.6.1. IsolaMento da HDL e das apol ipoprot~ínas da HDL

A fra~ão HDL foi isolada e purificada a partir do

plasMa de 50 ratos(77). U,U aI íquota contendo 10 Mg de

proteínas foi I i of i I i zada e subMetida a reMoç:ão dos

I jp fdeos<12=S). A seguir, foi ressuspendida eM 2 fltLde taMPão

TRIS-HCI 0,01. M (pH 8,0), constituindo a fra~~o apo-HDL.

3.6.2. Incuba~ão das eMulsões COM a HDL e âpo-HDL

Alíquotas das eMuls5es COM e seM apo B foraflt

incubadas COM as fraç:ões HDL ou apo-HDL, Mantendo-se a rela,ão

de 1 Mg de colesterol da eMulsão para 5 fltgde proteínas da HDL

(ou de apo-HDL), eM UM voluMe final de 2,0 ML. A incubaç:~o foi

realizada elll banho de água a 37°C, por 2 h, sob agitaç:~o (Banho

de água tipo Dubnoff, Fanen, São Paulo).

A seguir, cOMPletou-se o voluMe de cada inc ub adio

para 10 ML COM taMPão TRIS-HCI 0,01 M (pH 8,0), ajustou-se a

densidade para 1,050 g/ML pela adi,ão de KBr sólido e subMeteu-

se à ultracentrifugaç:ão (Centrífuga Hitachi Mod. 70P-72, rotor

RBP 40T, Tokio, Japão) a 39.00~ rpfIt,por 24 h a 4°C. Retirou-

se 1 ML de cada sobrenadante que foi dial isado eM 4 litros de

ta.pão TRIS-HCl 0,01 M (pH 8,0), por 24 h, a 4°C.

As fraç:5es obtidas foraM subMetidas À eletroforese eM

gel de poliacrilall11ida a 10X, para a separa~ão e caracteriza~ão

das apolipoproteínas adsorvidas às eMulsões(120). A

I i
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quantificaç:ito das apo E e apo Cs foi rea 1 i zada por

densitollletria <DensitôlIIetro FLUR-VIS. Helena Laboratories,

Texas, EUA).

3.7. An~l i<;~ do<; dado<;

3.7.1. E<;tiMativa da taxa frac i ona 1 de r~MOI::~O pla<;-

ftlática

A taxa fracional de reMoç:ão plasMática <TFR) foi

estiMada. para cada 1 i p rdeo. segundo o Método descrito por

"ATTHEWSC1O&), util izando-se a seguinte fórMula:

1
TFR =

iU-
b:z.

.. ~2.
b:;r

onde os parâMetros a:z.. a:z. b:z. e b:;r foraM estiMados

pelo Método dos flaíMinos quadrados. util izando-se o prograMa

STATGRAPHICS, a partir da radioatividade detectada no plasMa

dos aniMais nos vários períodos de teMPo, segundo a fun~ito:

!:I= a:z.. eC-1:01.'t.) + a:;r. e<-I:O:Z.'t.) .

onde '::I representa o decaiMento da radioatividade no

plasMa eM funç:ão do teMPo <t).

3.7.2. C~lcul0 dA di<;tribuir.:~o da radioatividade D...Q.S.

Ór Q~o<;

A distribui~ão percentual do éster de colesterol das

efllulsões eM cada orgão foi obtfda a partir da relaç:ão entre a

radioatividade do éter oleico de (3HJ-colesterol detectada na

I ~
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alíquota de órgão e a radioatividade total injetada no ani~al

no início do experiMento. A Massa total do intestino delgado e

,jos tecidos adiposo e Muscular foi calculada segundo a

descri~ão de CASTER e C01S.(19).

3.8. Aná] is~ ~statrstic:a

Para a análise estãtfstica dos resultados obtidos

utilizou-se o teste t de "student"<1~7).

, ,
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RESULTADOS

1. COMPosi~i~ das eMuls6es

Os dados relativos à cOMPosi~io quíMica d~s eMuls5es

triacilgl iceróis <TG = 1.2 :t

TosTol ipídeos (FL = 65,4 :t 11,2 7.) que a eMulsão seM tipO B (CT

= 28,1 :t 4,0 7., TG = 2,6 :t 0,9 7., FL = 69,0 :t 4,5 7.) .

entretanto essa diferenç:a foi significante apenas para o teor

de tI" i ac i 1 g 1 i c er ó i s.

2. ReMO~ãQ plasM~tica das eMuls6es

h~uve diTeren~a entre a reMoç:ão plasldáticti dos dois traç:adores,

o que COMprova a seMelhanç:a de COMPortaMento Metabólico dos

nesMos (Figura 1).

Na Tabela 3 e Figuras 2, 3 e 4 veMOS que a reldoç:ão

plasMática do~ 1 ipídeos da eMulsão seM apo B foi Mais rápida do

que a dos I ip ídeos da eMulsão COM apo B. TaMbéM foi Mais

rápidti ti reMoç:ão do és ter de colesterol da eMulsio seM apo B

cOMparadti COM a do éster de colesterol da LDL. Portanto a

presenç:a da apo B ttinto na eMulsão quanto na lipoproteína tende

a retardar a reMoç:ão das Ptirtículas. É de se notar que não

I ,

estão expostos ntiTabela 1. A eldulsão COM apo B apresentou

Menor teor de colesterol total (CT = 24,8 :t 7,3 7.) e

0,4 iO e Idêtiorteor de

As TFR das eMulsões seld apo B narcadas têtnto COM

(1"'CJ-oleato de colesterol e quanto COM éter oleico de C:SHJ-

colesterol são Idostrtidas nti Tabelti 2. Cono se observti, nio



- -

44

houve diferenç:a entre a TFR do éster de colesterol da eMulsão

COM apo B e a da LDL.

3. Cagta~io das PMuls5es gelos 6rQros

A captaç:ão das eMulsões lIIarcadas COM O [3HJ-éter

oleico de colesterol ([3HJ-CE) pelos órgãos dos ratos, 24

horas após a injeç:ão, é Mostrada na Tabela 4 e Figura 5. o

fi"gado foi o principal órgão de captaç:ão tanto das iHtulsões

quanto da LDL, Mas o Maior valor de captaç:ão hepática foi o da

eMulsão seM apo B (48,64 :t 5,05). A associaç:ão da apo B it

eMulsão fez COM que diMinui"sse a captaç:ão hepática e aUMentasse

a captaç:ão esplênica. Não houve diferenç:as estatisticaMente

significantes COM relaç:ão aos deMais órgãos (Tabela 4 e Figura

5) .

COMParada COM a LDL, a captaç:ão hepática da eMulsão

seM apo B foi Maior, assilll COMO a captaç:ão pelas adrenais

(Tabela 4). No entanto, o baç:o, os pulMões e os rins captaraM

Mais a LDL do que a eMulsão seM apo B.

A captaç:ão hepática da eMulsão COM apo B foi

seMelhante à da LDL, Mas a captaç:ão desta eMulsão foi Maior

pelas adrenais e Menor pelo baç:o, pulMões e rins (Tabela ~).

Os dados percentuais de captaç:ão das eMulsões e da

LDL calculados por g de órgão são apresentados na Tabela 5 e

Figura 6. Nesta abordagelll, o tecido que exibiu os Maiores

valores de captaç:ão das eMulsões, independente destas contereM

ou não apo B, foi o adrenal, seguido pelo hepático,

apresentando Metade da captacio adrenal.

I T
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4. TrataM~nto COM 17cr-~tinil estradiol

4.1. Liaídeos alasMáticos

Na Tabela 6 constaM os níveis plasMáticos dos

lipídeos dos aniMais tratados COM 17a-etinil estradiol (17-EE).

Verifica-se que esses valores encontraM-se diMinufdos após

trataMento COM o estrógeno.

4.2. R~MO~io plasMática das ~Muls5~s

Na Tabela 7 são Mostrados os valores de TFR dos

1 jp í,jeos da eMulsão COM apo a, beM COMO do (1~CJ-CO da eMulsão

seM apo a. dos ratos tratados COM 17-EE e controle. A reMo,ão

plasMática de cada Iipídeo é Mostrada nas Figuras 7, 8, 9 elO.

A TFR dos 1 ip fdeos da emulsão com apo a nos aniMais

tl"atéidos COM 17-EE foi duas vezes Maiol" Maiol" que nos aniMais

controles (Tabela 7). o tratamento COM 17-EE taMbém prOMoveu

UM aUMento significativo na reMo,ão do és ter de colesterol da

eMulsão seM apo a. No grupo controle a TFR do éster de

colesterol da eMulsão seM apo a foi aproxiMadamente 507. Maior

que a da eMulsão COM apo B, seMelhante ao dos animais não

tratados (Tabela 3) . Nos aniMais tratados COM 17-EE, essa

diferen~a foi acentuada (aproxiMadaMente duas vezes Maior).

4.3. Caata~~o da ~Mulsão COM aao B pelos orQão~

Na Tabela 8 e Figuras 11 e 12 é Mostrada a

distribuiç:ão da eMulsão COM apo B pelos pelos órgãos dos

aniMais tratados COM 17a-etinil estradiol e controles.

I T
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o trataMento COM o estrógeno aUMentou a capta~ão da

eMulsão COM apo B pelo tecido hepático e dos outros tecidos COM

e>:cessão do adiposo. intestinal e renal (Tabela 8, Figura 11).

A capta~ão da eMulsão COM apo B por graMa de órgão taMbéM foi

.Maior para as adrenais, o ba~o, o coraç:ão, os pulMões e o

Músculo dos aniMais tratados COM 17-EE (Tabela 8 e Figura 12).

5. Incuba~~o das eMulsões COM HOL de rato

Após a incubaç:ão das eMulsões COM as fraç:ões HOL ou

apo-HDL observou-se que a eM~lsão seM apo B adsorveu a apo E eM

lU i or p rop orç: ão que a eMulsão COM apo B (Tabela 9). Por outl""O

lado, as apoCs foraM adsorvidas eM Maior proporção pela eMulsão

COIII apo B. EM consequência, a relaç:ão apoE/apoCs da eMulsão

se. apo B foi cerca de 607. Maior que aquela da eMulsão COM

apo B.

I r
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Tabela 1: COMPosi~ão qUíMica percentual das eMulsões COM e seM

apo B. após a purifica~ão.*

CONSTITUINTES

EMULSOES CT TG FL PT

SE'" APO B

(n=5)
28.1 :t 4.0 2.6 :t 0.9 69.0 :t 4.5

COrt APO B
(n=5)

24.8 :t 7.3 1.2 :t 0.4- 65.4 :t 11,2 8.6 :t 4.5

'* PlÊDIA :!:D.P.

. = p < 0.05

CT = colesterol total
TG = triacilgliceróis
FL = fosfolipídeos
PT = proteínas
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ReMo~ãD plasM'tica do éter oleico de (3HJ-colesterol

«(3HJ-CE) e do (1~CJ-oleato de colesterol «14CJ-CO)

da eMulsão seM apo B, injetada intra-arterialMente eM

ratos.*

TAXA FRACIONAL DE REMOC~O
(TFR, h-1)

C3HJ-CE C14CJ-CO

SErt APO B 0,56 :!:0,13 0,55 :!:0,08

(n=10) (n=19)

* MÉDIA :t D.P.

I r
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Tabela 3: ReMoçio plasMitica do éter 01eico de [3HJ-~olestero1

([3HJ-CE), do tri-[3HJ-oleato de 91 icerol ([3HJ-TG) e

da fosfat id i1-[3HJ-c01 ina «(3HJ-FL) das eMulsões COM

e seM apo B e da. LDL natural, injetadas intra-

arterialMente e~ ratos.*

TAXA FRACIONAL DE REMOC~O
(TFR. h-1)

GRUPOS (3HJ-CE [3HJ-TG (3HJ-FL

SEr! APO B
(n=10)

0,56 :t 0,13 1.16 :t 0,26 0,81 :t 0,16

COflt APO B
(n=15)

0,40 :t 0,08&1 0,89 :t 0,12&1 0,64 :t 0,21&2

LDL NATURAL
(n=4)

0,33 :t 0,09&1

* MÉDIA :t D.P.

. = cOMParado COM a eMulsão seM apo B
.1 = P < 0,01
.2 = p < 0,05
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,jas etllu 1sões

Capta~ão do éter oleico de (3HJ-colesterol «(3HJ-CE)Tabela 4.

órgãos, a inje~~o

seM apo B e da LDL natural pelos

intra-arterial, eM

COM e

após24 h

ratos.;':

CAPTAC~O (I. da Dose Injetada)

EI'tULSCJES
DRG~OS

SEM APO B
(n=10)

COM APO B
(n=8)

LDL NATURAL
(n=3)

Adrenais 0,58 :t 0,21 0.55 :t 0,07 0,25 :t 0.09a3.1>1

Adiposo 2.18 :t 1.32 2,79 :t 0,95

BiAG:o O,95.:t 0,31 1,38 :t O,30a2

Cora~ão 0,15 :t 0,11 0,17 :t 0,06

Fígado 48.64 :!: 5,05 43,34 :t 4,78a3

Intestino 0,53 :!: 0,20 0,54 :t 0,24

Músculo 3,14 :t 1,47 4,14 :t 1,95

PulMões 0,23 :t 0,10 0,26 :t 0,07

Rins 0,20 :!: 0,12 0.25 :!: 0,07 .0,43 :t O,16a3.1>2

* /IIÉDIA :t D.P.

. = cOMParado COIIIa eMulsão seM apo B
.,1 = P < 0,001

. .2 = P -< 0,01
.3 = p < 0,05

I> = cOMparado COM a eMulsão COM apo B
b1 = P < 0,001
b::õl = p -< 0,05

1,61 :t 0.14

2,54 :!: 0,44.1.1>1

0,12 :t 0,08

39", 35 :t 9, 19 a 3

0,88 :t 0,41

4,73 :t 0,40

1.01:t O,43a1.b:l.

BI8l10tECI
faculdajetIt Ciênciasfarmacêuticas
Universidade de São Paulo
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Tabela 5. Capta~ão do éter oleico de C3HJ-colesterol (C3HJ-CE)

. da s e/Hll sões COM e

de órgão, 24 h

ratos.*

após a injeç:ão

seM apo B e da LDL natural por g

intra-arterial, eM

CAPTAC~O
(~ da Dose Injetada por g de órgão)

ORG~OS

ErtULSeJES
LDL NATURAL

(n=3)
SEM APO B

(n=10)
COM APO B

(n=8)

2,98 :!:1,09a3.b1

3,41 :t 1,04&3

0,19 :t 0,08

0,03 :t 0,01

0,66 :!: 0,23a1.b1

0,17 :t 0,06

& = cOMParado COM a eMulsão seM apo B
.1 = P < 0,001
..;:= p < 0,01
&3 = p < 0,02

b = cOMparado COM a eMulsão COM apo B
b1 = P < 0,001
b2 = p < 0,01
b3 = P < 0,02

I r

Adrenais 10,65 :!:4,63

Adiposo 0,13 :!:0,08

Bao 1,82 :!:2,00

Coraç:ão 0,18 :!:0,12

Fígado 5,22 :t 0,93

Intestino 0,14 :t 0,05

l'Iúsc:ul0 0,03 :t 0,02

PulMões 0,19 :t 0,07

Rins 0,10 :t 0,06

* MÉDIA :t D.P.

9,01 :!:1,90

0,16 :t 0,05

2,00 :t 0,63

0,20 :t 0,07

4,65 :!:1,30

0,14 :t 0,07

0,04 :t 0,02

0,21 :t'0,05

0,14 :t 0,03

0,07 :t O,01b3

3,65 :t o,86a2.b2

0,11 :!:0,07
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Tabela 6: Níveis plasMáticos dos 1 ip íde os

cOM'17«-etinil estradiol (17-EE) e contl"ole.*-

dos ratos tratados

GRUPOS

52

LIPIDEOS
(f\lg/dL)

CONTROLE
(n=3)

17-EE
(n=5)

COLESTEROL 17,4 :t 2,3-

TRIGLICERIDEOS

53,2 1: 7,4

92,5 1: 9,2

342,0 :t 21,8FOSFOLIPIDEOS

43,6 :t 28,41:>

226,9 1: 22,6-

*- PlÉDIA :t D.P.

. = p < 0,01
I:>= p < 0,05
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Tabela 7: ReMo~~o plasMática do éter oleico de (3HJ-colesterol

( ( :::'5 H J - C E ), d.o tri-(3HJ-oleato de gl icerol «(3HJ-TG),

aa fosfatidil-[3HJ-col ina ([3HJ-FU ,da eMulsão COM

apo B de rato e do [14CJ-oleato de colesterol «(14CJ-

CO) da eMuls~o seM apo B, injetadas intra-

arterialMente eM ratos tratados C 0111 17e<-etinil

estradiol (17-EE) e controle.*

TAXA FRACIONAL DE REMOC~O
(TRF, h-1.)

E~ULS~O COM APO B EMULS~O SE" APO B
GRUPOS

(3HJ-CE (3HJ-TG (3HJ-FL (1.4HJ-CO

CONTROLE
(n=3)

0,42 :t0,06 0,80 :!:0,08 0,67 :!:0,07 0,63 :!:0,12b2

17-EE

(n=7)
0,96 :!:0,25&1 2,25 :!:0,82"'2 1,20 :!: 0,26"'2 1,94 :!:0,81"'3.b1

;.: MÉDIA:!: O.P.

. = cOMParado COM O grupo controle
..1 = P < 0,01
.2 = p < 0,02
.3 = p < 0,05

b = cOMparado COM (3HJ-CE da.eMulsão COM apo B
b.1 = P < 0,01
b:õl= p -< 0,05

, I
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Tabela 8. Capta~~o do éter oleico d~ (~HJ-colesterol «(3HJ-CE)

da etOulsito COM apo B pelos órg~os (total e por g de

órgão), 24 h após a inje~~o intra-arterial, eM ratos

tratados COM 17a-etinil estradiol (17-EE) e

controle.*

CAPTAClto

7. da Dose Injetada 7. D.I. por g"de Orgão
OR6~OS

CONTROLE
(n=10)

17-EE
(n=5)

CONTROLE
(n=10)

17-EE
(n=5)

* MÉDIA:!:D.P.

M = cOMParado COM O
M1 = P <: 0,001
.2 = P <: 0,01
.3 = P < 0,02
a'" = p <: 0,05

grupo controle

, r

Adrenais 0.55 t 0.07 1.42 t O,51a1 9.01 t 1.90 20. 45 t 4. 41&1

Adiposo 2,79 t 0,95 3,47 t 0,84 0,16 t 0,05 0,21 t 0,05

Baço 1,38 t 0,30 2.50 t 0,37a1 2,00 t 0,63 2,83 t o,59a'"

Coração 0.17 t 0,06 0,37 t O,08a1 0,20 t 0.07 0,42 :t 0,09&1

Fígado 43,34 :t 4,78 50,20 t 2,17d 4,65 :t 1,30 4,27:t 0,48

Intestino 0,54 t 0,44 O, 44 :t O,11 0,14 :t 0,07 0,12 :t 0,02

Mscu 10 4,14 t 1.95 6.82 t l,03a3 0.04 :t 0,02 0,07 t 0,01&2

PulMões 0,26 t 0,07 O, 43 to, 11a1 0,21:t 0,05 0.31:t O,08a'"

Rins 0,25 :!: 0,07 0,28 t 0.05 0,14 t 0,03 0,14 :!: 0,02
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Tabela 9: Valores percentuais das apol ipoproteínas apo E e apo

Cs e de proteínas totais adsorvidas ~s eMuls5es, ap6s

incubação co~ a fra~ão HOL e a fra~ão apoHOL.*

EMULS~OCOMAPO B

(3) HDL 200 :t 10..1101 30 :!: 8102 70 :t 8102 0,44 :t 0,16102

(4) ApoHDL 360 :t 10..2 36 :t 4102 64 :!: 4102 0,57 :t 0,09102

~ = MEDIA:t D.P.

. =cOMParado COM a incuba~ão (1)
.1 = p < 0,001
.2 = p < 0,02

10 = cOMParado tOfll a incuba~ão (2)

101 = p < 0,0001
102 = p < 0,05

APOLIPOPROTEINAS(X)
PROTEINAS RELACO

INCUBACOES (}lg/fllL> ApoE ApoCs ApoE/ApoCs
(n=3)

EMULSO SEM APO B

(1) HDL 313 :t 15 44 :t 12 56 :t 12 0,84 :t 0,40

(2) ApoHDL 330 :t 10 45 :t 3 55 :t 3 0,82 :t 0,10
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,DISCUSS'M

Vários estudos têM deMonstrado que o COMPortaMento

Metabólico das efllulsões lipídicas pode ser seMelhante ao das

1jpoproteínas naturais(97.126.13~). Quando essas partículas

são injetadas na circulaç:ão sistêMica de ratos, trocaM

eleMentos ,je superfície COM as 1 ipoprotei'nas circulantes.

adquirindo as apolipoproteínas que ModulaM o seu fIIetaboliSflloe

favoreceM a sua reMo(;ão do cOMPartiMento plasMá-

tico(22.103.133).

Estudando o COMPortaMento Metaból ico de eMulsões de

cOMPosiç:ão seMelhante ~ fase lipj'dica da LDL, CÉSAR(21)

observou que essas eMulsões acompanharaM as etapas do

Metabo 1 iSMO das LDL. e. ratos. Os dados de reMoç:ão plaslllática

dessas partículas se ajustaraM à cOMbinaç:ão de duas cOMPonentes

exponenciais. A priMeira fo iassoc iada COM a reflloç:ão das

partículas de Menor densidade. de forMa análoga à reMoção das

LDL leves. A segunda foi relacionada COM a reMoç:ão plasMática

das partículas Mais densas. que se forMaraM no cOMPartiMento

vascular. AparenteMente as eMulsões foraM reMovidas apenas por

Mediação dos receptores S.E. ou seja, os receptores que captaM

as LDL o que foi evidenciado eM estudos de cOMPetiç:ão(21).

Esses resultados deraM base ao presente trabalho.

Para a interpretaç:ão dos nossos dados, é iMportante

frisar que no rato o éster de colesterol não sai das partículas

de LDL ou de eMulsão enquanto estas circulaM no plasMa. pois a

atividade da proteína de transferência do éster de colesterol
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neste aniMal é tIIfniMa(;J:õ!). condiç:õesPortanto, eM nossas

experiMentais, decaiMento plasMático I ip fdeodesse.o

corresponde ao decaiMento plasMático das pr6prias partfculas da

emulsão ou da LDL.

A reMoç:ão plasMática da eMulsão seM Medidaapo S,

pela TFR do éster de colesterol. foi Maior que a da eMulsio COM

apo 8 da LDL (Tabela 3). Isto aconteceu provavelMentee a

devido a diferenças no elenco de apol ipoprotefnas na superffcie

das partfculas: ~po B é o prin~ipal cOMPonente daenquanto a

eMulsão COM e da LDL, a eMulsão seM apo B pode adquirirapo B

virias apol ipoprotefnas plastll'ticas COM exce;ão da pr6pria apo

8(218182).

RealMente, a incubaç:ão eMulsões cOMPosidiíode de

seMelhante á HDL de rato,lipfdica LDLfase da COM as

lipoprotefnas abundantes no plasM. desse aniMal, Mostrou que as

partfculas artificiais gaMa de apolipoprotefnas,adquireM UMa

entre elas e essencial o.coMPonenteE, paraque oa apo

reconheciMento partfculas MeMbranasdas por receptores de

celulares(21.). Vários eMulsões COM

vesfculas dediferente cOMPosiç:ão

E .i...a.fosfol i p fdeos, t'"eM . a a apo

vitro(42.6?81.1.4). de Epartfculas enriquecidasEssas apo

apresentaraM alta I igaç:ão aos receptores S,E decapacidade de

fibroblastos, os quais prOMoveraM o catabol iSMO das partfculas

artificiais.

PtAHLEY' INNERARITy<9?) deMonstraraM que ose

receptores B,E 1 i poprote fnasaltaapresentaM. .af i n i da de por

autores Mostl"araM que

lipfdica, beM COMO

capac i da,je de adsorver
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ricas eM apo E. Utilizando a HDL rica eM apo E (HDLc:), esses

autores verificaraM que o alto grau de afinidade resulta de

Múltiplas ligações entre as Moleculas de apo E presentes na

superf'fcie da particula e o receptor a ,E . EM outro estudo,

verificou-se que vesiculas de TOSTO 1 ip ideos COM a apo E

associada (com 4 moleculas ,je ap o E ativas) 1 igaralll-se aos

receptores B,E COM a MeSMa afini,jade da HDLc: <:1. 29) . A

diMinl.li~ão do nÚMero de Moleculas ativas na partfcula foi

acoMpanhada de diMinuiç:ão da afini,jade. Na presenç:a de UMa

Molecula de apo E a t i v.a , a afinidade da partfcula pelos

receptores foi equivalente a das LDL.

FUNAHASHI e cols.(42) verificaraM que a capacidade de

ligaç:ão da elllulsão constituida de fosfol ip fdeos, triacil-

gliceróis e apo E COM os receptores B,E fo i propore i ona I ao

nÚMero ,je Moléculas de apo E das particulas. A capacidade

MáxiMa de ligaç:ão foi obtida COM 4 Moleculas de apo E por

particula de eMulsão. Nessa condiç:ão a eMulsão I i gou-se ao

receptor a,E COM Maior .finidade que a da própria LDL.

o fato da eMulsão seM apo a ter sido reMovida do

plasMa COM Maior velocidade que a eMulsão .cOM apo B e a LDL

po.je ser, portanto, atribuida a Maior afinidade dos receptores

B,E celulares pelas Moleculas de apo E existentes eM. Maior

nÚMero na priMeira, após a injeç:ão na corrente sangufnea,

conforMe indicaM os e>:per i mentos de incubaç:ão (Tabela 9) ,

,jiscutidos ad.iante.

LUNDBERG e SUO.MINEN< 97) , ut i I i zando UM Modelo de

eMuls~o associada COM a apo B hUMana, deMonstraraM que as
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partículas da eMulsão apresentaraM capacidade de I igaç:ão aos

-receptores B,E de fibroblastos hUManos seMelhante à da LDL.

Portanto, ê ,je se esperar que a presenç:a da apo B de rato na

partícula de eMu 1são iMP 1 ique na sua saída ,jo cOMPartiMento

plasMâtico nUMa taxa seMelhante a da LDL, o que de fato foi

observado neste trabalho.

E.bora os receptores B,E de fibroblastos tenha. alta

afinidade pelas lipoproteínas que contêM apo B, a afinidade por

partículas ricas e. apo E ê sign-ificativaMente Maiorc69.99).

Isso iMPlica eM que a eMulsão COM apo e seja captada por

rtediaç:ão dos receptores e,E celulares de forMa Menos eficiente

que a eMulsão seM apo B, per.anecendo por ,uis teMPo no

cOMPartiMento plasMático.

É ilSPortante sal ientar que os dois tipos de eMulsão

adsorveraM vârias apol ipoproteínas quando incubadas COM as

fraç:õesHDL ou apo-HDL, principalMente as apo E e apo Cs.

Entretanto, as partículas da"eMulsão"coM apo B adquiriraM Menos

- apo E e Mais apo Cs que as da eMulsão seM apo B (Tabela 9).

Foi observado que as apo Cs presentes nas lipoproteínas ricas

ea triacilgl iceróis ( q u.i 10M íc r o n s e VLDL) inibeM a capacidade

de ligaç:ão da apo E aos receptores celulares enquanto ativaM a

1 ipase I ipoproté i ca<115>. No MetabolisMO das VLDL, por exeMPlo,

as partículas reManescentes que contêM Maior quantidade de apo

C são Menos eficienteMente captadas pelo flgado, perManecendo

Mais teMPo no plasMa e portanto sendo Mais facilmente

transforMadas eM LDLnI7). A relaç:ão apoE/apoCs das

lipoproteínas parece, então, ter iMPortância fundaaental no
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destino Metaból ico da partícula(~7). Nesse sentido, a Menor

relaç:ão _apoE/apoCs da eMulsão B provavelMente taMbeMCOM apo

contribui para capacidade de li gaç:ão ,jas pa~tfculasa Menor

dessa eMulsão aos receptores B,E celulares, eM cOMParaç:ão COM a

eMulsão seM apo B, retardando a sua reMoç:ão plasMática.

A participaç:ão reMoç:ão dasa,Edos receptores na

partfculas de emulsão pôde clarezaevidenciada naCOMser

experiência COM 17a-etinildo dos aniMaistrataMento

estradiol. COMO estrógeno, quando adMinistrado eMViMOS, esse

doses farMacológicas nÚMero deinduz o aUMento doa ratos,

receptores B,E hepáticoS(2381Ô9) . OEsse efeito provoca

aUMento da reMoç:ão plasMática ataxa de das LDL, beM COMO

reduç:ão dos nfveis sericos dos 1 ipídeos(a.~a). No presente

trabalho, COM 17a-etinil estradiolaniMais tratadosos

a p r e s e n t a r a. h i p o I i p.e lIti a i. p o r t a n t e C o M o e s P e r a do. se n d o que os

níveis plasMiticos de colesterol sofreraM UMa reduç:ão acentuada

(Tabela 6).

A TFR ester e.ulsões foido colesterolde das

significativaMente Maior tratados COM 17a-etinilnos aniMais

estradiol, de.onstrando que os receptores S,E celulares são os

responsáveis saídapela partículas artificiais dodas

c~.partilltento plasMático (Tabela 7). Entretanto. esse efeito

foi acentuado efllulsão não continha apo B. Estesquando a

resultados evidenciaM que a afinidade dos receptores B,E por

esta e.ulsão é de fato .aior que pela eMulsão COM apo S.

Nos estudos de captaç:ão pelos órgãosdas e.ulsões

util izou-se o éter oleico de colesterol ([3HJ-CE) para Marcaç:ão
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das partículas. Esse 1ípídeo teM cOMPortaMento fíSico-quíMico

seMelhante ao ester ,je colesterol. COMO podeMos observar na

T~!bela 2, ~I T F R' desse isotopo foi seMelhante à do oleato de

colesterol «(i4C]-CO) , o que reflete a siMilCtridCtde de

cOhlPortatriel"lto Metaból ico no plasMa. Entretanto, o éter de

colesterol, diferenteMente do éster, não sofre a Ctd'ío de

enziMas IisossoMais após Ct captação dCt PCtrtícula pelCt célula,

acuMulando-se nos tecidos(1~3.1~4). Dessa forMa, este I ip ideo

é o i 1"I,ji c ador Mais apropriado ,ja captadío cUMulCttiva da

partícula pelos ~rgios.

Os dados de captaçio MostraraM que, de Maneira geral,

houve UM perfil de distribuição das eMulsões e da LDL pelos

órgãos eM COMUM (Figura 5 ), o que se constitui eM ullta

evidência iMPortante de que as partfculas artificiais e as

naturais partilhaM os MeSMOS caMinhos Metaból icos. As

partículas foraM captadas principalMente pelo fígado, COMO

espera,jo pelos ,jados sobre LDL descr itos na I iter atura , e ellt

Menor plftoporção pelos tecidos Muscular, adiposo e

esplênico(8"5~"130.1~4). Os deMais órgãos apresentaraM

quantidades MíniMas ,je captação do eter oleico de colesterol

,jas eMulsões e da LDL. É de . se notar que as eMulsões

apresentarCtM captação hepática Maior que Ct LDL, havendo pois Ct

tendência das partículas ,jeLDL distribuíreM-se Mais pelos

tecidos extra-hepáticos que as partículas Ctrtificiais.

O f~lto da captação hepáticCt da eMulsão seM apo B ter

sido Maior que a da eMulsão COM 'apo B e a da LDL provavelMente

se deve ~ alta afinidade dos receptores B,E hepáticos pela apo
BIBliOTECA

faculdaded~ Ciênciasfarmacêuticas
Universidad,' dA s;?', {'Jaulo
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E, que está presente eM Maior quantidade na eMulsão seM apo B.

Esse efeito p-iide ser eYldenciado quando se estiMou a capta~ão

,jas eMulsões e ,ja LDL por 9 de tecido hepático (Tábela 5). É

.je se notar que a Maior capacidade de degrada~âo das eMulsões

fo i ob.servat,ja nats adrenais que continhatM cerca de 10X de 'ter

oleico de colesterol por 9 de tecido, correspondendo ao dobro

do valor encontratda na fígatda.

A Maior captadío ,ja eMulsão COM apo B pelos órgãos

dos i:tniMais tratadas caM 17«-etinil estradiol, eM caMPari:t~ão

COM os controles, , coerente COM o fato do nÚMero de receptores

B,E estar aUMentado após o trataMento COM esse estrógeno

(tabela 8). Isto indica que a eMulsão COM apo B foi captada

pelos tecidos, por Media~ão dos r e C e P t o r e s. B,E celulares, de

forMa seMelhante a LDL(~.111.n. Esse efeito foi evidenciCido

pela ci:tptaç:ão ,jateMulsão por g de tecido, que aUMentou eM

vários órgãos principalMente nas adrenais. Entretanto, ê

interessatnte notar que at captaç:ão hepática, calculada p~r g de

órgáo não tenhat aUMentado nos aniMatis tratados COM o estrógeno.

Esse fato pode estar relacionCido COM o aUMento do catabol iSMO

hepático: o trataMento estrogênico aUMenta a e:(creç:ão do

colesterol na b ile; portanto, é possi'vel que uMa parte do

colesterol captado eM Matior quantidade pelo fígado na vigência

,jeste trattaMento tenha sido eliMini:tdo por via biliar, dai' não

haverMos registrado o ,\UMento de captaç:ão por 9 ,je tec i ,jo

hepático(8~.99.11a).

Os dados obti,jos no presente trabCilho indicaM que a

presenç:a de apo a na LDL deterMina UMa cinética plasMática Mais
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1 el"lta d;i IIPoproteina. provavelMente por diMinuir a afinidade

da particula pelo receptor 8,E, cOll'lparadQ a outra vIa possivel

de I ig"ld~o -"o t~eceptor. QI..! seJa. d interaçio COM a apo E~Os

nossos dados sLIgereM que o Modelo de eMuls5es seMelhantes ~

fase lipidica ,ja LDL. COM a apo B associada à sua estrutura,

seja \.1M instruMento eficiente para estudar as vias Metaból icas

desta lipoproteina. eM especial os MecanisMos que a reMoveM do

plaSMa.
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CONCLUSOES

1. A incorpora<;:ão da as eMulsõesapol jpoproteina 8 (apo 8)

retardou a reMo<;:ão plasMática e diMinuiu a capta<;:ão hepática

das partfculas, no rato.'

2. A eMuls~o COM apo 8 foi reMovida do cOMPartiMento plasMático

nUMa taxa seMelhante á da LDL.

3. As particulas de eMulsio COM apo B adquiriraM Menos apo E e

Mais apo Cs que a eMulsão seM Ctpo B .La.vitro.

4. ConfirMou-se ~ ~ os achados .La.vitro de que a apo E teM

Maior afinidade pelos receptores B,E celulares do que a apo

B, quando associada a partfculas Iipoprotéicas.

r::'

..J. o Modelo eMulsõesajas análogas ~ LD'L Mostrou-se UM

instruMento' ,=ficiente estu,jo do Metabol íSMO daquelano

1 jpoprotefna.
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RESUMO

A LDL contitui-se de UMa fase lipidica, uma esfer;:"!

COMposta principalMente de UM núcleo de colesterol esterificado

envolto por U fI\a c a M a da.. d e f o s f o I i p í d e os. À f"ase lipidica

junta-se UMa
.

~nica Molécula proteica~ a apolipoproteina 8 (apo

B). A LDL é reMovida da cjrcula~io por Media~io de receptores

especificos, os receptores B,E~ que reconheceM não so a apo B

,ja LDL Mas taMbeM" a apo E, que está presente eM outras

1ipoproteinas. Estudou-se neste trabalho a influencia da apo B

no Metabol iSMO da LDL. através ,je UM Modelo de eMulsões

seMelhantes a fase lipidica da LDL, constitufdas de oleato de

colesterol (291.) , f o s f a ti d i I c o 1 i na (697.) e trioleina (27.) ,

preparadas por sonica~ão, seguida de ultracentrifuga~ão. As

eMulsões, COM seus cOMPonentes lipidicos tltarca,jos

isotopicaMente, foraM associadas à apo 8 e injetadas no rato,

deterMinando-se sua reMo~ão plasillática e captaf;ão pelos

diversos orgios do aniMal. Os resultados foraM cOMParados COM

o MetabolisMO da eMulsão seM Õ\ssocia~io ,ja apo 8 a sua

estrutura e COM o da LDL natural.

Verificou-se que Õ\ presença de apo B retardou a

reMo~ão plasMática das partículas da eMulsão. Por outro lado,

o oleato de colesterol da eMulsão COM ClPO B foi reMovido do

cOMpartiMento plasMático nUMa taxa seMelhante a da LDL natural,

O que deMonstra a adéqua~ão do Model Q ut i I iza,jo a situadlo

fisiológica. Tanto as eMulsões quanto a LDL natural foraM

captadas principalMente pelo fígado. Entretanto, a capta~ão

, r
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hepática da eMulsão seM ÕlPO B foi MÕlior que ÕI dÕl eMulsão COM

apo B e a da LDL. A incuba~ão das eMulsões COM HDL do plasMa

de rato mostrou que a emulsão sem apo B Õldquiriu Mais apo E que

a emulsiío COM apo B . Portanto, .essas diferenç:as de

comportamento metaból ico provavelmente se deveM a maior

cd' in jdade ,jas receptores B,E hepáticos por partfculas que

contêM Mais apo E, eM cOMParaç:ão às que contêM a apo B.

o aUMento d a a t i v i .ia d e dos receptores B,E, induzido

pelo trataMento COM 17C<-etinil estradiol. resultou no aUMento

,ja cinética plasMática das duas etllulsões. PoréM, a taxa de

reMoç:ão plasMáticÕl . ,ja eMulsão seM apo BtaMbéM foi Maior no

grupo tratado com o estrógeno.

Esses dÕldos . ind icaM.' que. a.s eMulsões COM apa B

associada a sua estrutura apresentaM C-OMPortaMento Metabólico

Muito semelhÕlnte ao da LDL. Portanto. o Modelo das eMulsões

análogas á LDL parece ser UM instruM~nto.eficiente no estudo do

.etabol iSMO .jaquela 1 jpoprotefna.

1 T
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ABSTRACT

The effects of Ctpol ipoprote i n 8 (CtPO 8 ) on the

lJIetab o 1 i StJI of elJlulsions constituted of cholesteryl oleate

(29%), phosphatidylchol ine (69%) and triolein (2%) were studied

in rats. After intra-arterial inJection of the radiolabelled

eMulsions, plasMd reMova 1 of the eMulsions was reduced in

presence of apo B. On the other hand. the cholesteryl ester

Moiet'd of the dPO B tHlulsion was reMoved dt the SdMe rdte as

ndtive LDL. EMulsions and LDL were taken I..IP Ma i n 1 y bythe

liver 24 h dfter the inJection. However, the hePdtic uptdke of

the apo B eMulsion was siMilar to LDL and lower than that of

the dPO B-free elllulsion. These differences in lIIetabolic

behaviour were probably due tothe lower hepatic B,E receptor

affinity to apo B contained in the eMulsions associated to apo

B and in LDL, cOMPared to the apo B-free eMulsions. The

latter, as confirllled in the in vitro e:<perilllents, is capable of

adsorbing More apo E, Ctnd this apol jpoprotein has higher

affinity for the receptor. Enhanced receptor activity induced

by pre-treatlllent of the rats with 17a-ethynylestradiol

resulted in aU9Mented plasMa reMova 1 of both elllulsions but

nonetheless the cholesteryl ester plaSMa remova 1 of the apo B-

containing particles was still lower, cOMpared to that of the

apo B-free emulsion.

These data indicate that apo B-containing emulsion

exhibits metab'olic behaviour siMilar to that of LDL, and this

eMulsion Can be an adequate tooI to test LDL Metabolism.

BIBliOTECa
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