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1. INTRODUÇÃO

Os lípides absorvidos no intestino, provenientes

da dieta, sãD transportados na linfa e na circulação sanguí-

nea sob a forma de quilomícrons, lipoproteínas ricas em tri-

glicérides sintetizadas no enterócito. Os quilomícrons são m~

croagregados moleculares constituídos, além dos triglicéri-

des, de colesterol, colesteril-éster, fosfolípides e apolipo-

proteínas (Fig. 1)51,76.

Essas partículas possuem todas as classes de apol!

poproteínas, com exceção da apolipoproteína 8100 (Apo 8100 ),

que é sintetizadano fígad051 . Como nas demais lipoproteí-

nas, as apolipoproteínas desempenham uma série de funções na

modulação do metabolismo das partículas, atuando como ativado

res ou bloqueadores enzimáticos e mediadores da captação das

partículaspela célula52 . Ao entrarem na circulação plasmá-

tica, vindos da linfa, os quilomícrons sofrem uma série de

transformações, tanto na sua superfície - constituída de fos-

folípides, colesterol e apolipoproteínas - quan(o no seu inte

rior, onde se localizam os triglicérides e o colesteril-éster

(Fig.1). A nível de superfície, ocorre troca dos seus com-

ponentes com as outras lipoproteínas - principalmente as liPQ

proteínas de alta densidade (HOL)28,56.Neste processo, os qui-

lomícrons perdem fosfolípides, levando à diminuição da rela-

ção molar fosfolípides/colesterol. Por outro lado, há ganho
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de massa protéica pelas partículas, que passam a incorporar

mais apolipoproteínas C, Apo AIV e Apo E, enquanto perdem Apo

AI28,30,40.AO mesmo tempo, na superfície endotelial dos capi-

lares de tecidos periféricos, como no músculo e tecido adipo-

so, os triglicérides transportados no quilomícron são hidro-

lisados pela lipase lipoproteica (E.C. 3.1.1.34), sendo que

parte dos ácidos graxos livres resultantes são retidos pelas

células, enquanto a outra parte é transportada na

sanguínea ligada à albumina7,35,7~

A lipase lipoprotéica é uma enzima ligada à membr~

na celular, cuja ação é estimulada pela Apo CII33,3~constitui~

corrente

te normalmente presente nos quilomícrons. A ativação da enzi

ma se dá através da interação entre o seu sítio ativo e o

substrat062 . Quando a Apo CIr é deficiente,a metabolização

dos quilomícrons fica prejudicada pela diminuição da lipólise,

causando hipertrigliceridemia 9 . Em contrapartida a Apo CIIr

inibe a enzima, por mecanismo ainda desconhecid02,10,17,25,50.

A lipase lipoproteica apresenta especificidade pe-

Ia posição primária dos triglicérides, catalisando também a

hidrólise de 1,2(2,3)-diglicérides e de 1(3)-monoglicérides .

Não há efeito sobre os 2-monoglicérides41,42,45 .A enzima tem

também ação sobre os fosfolípides, hidrolisando a ligação prl

mária de acetil-éster da lecitina, mas este efeito é

discreto 63

muito

Em resumo, os quilomícrons enquanto circulam no

plasma sofrem um processo de transformação que resulta em
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partículas menores, contendo apenas uma proporção residual

dos triglicérides iniciais. As partículas ficam com uma rela-

ção molar colesterol livre/fosfolípides aumentada e o elenco

de apolipoproteínas se modifica, mas os quilomícrons não per-

dem colesteril-éster na circulação.Convencionou-se chamar re-

mane~centes de quilomícron as partículas que sofrem essas

transformações. Essas partículas são mais susceptíveis de se-

rem captadas pelo fígado do que os seus precursores, os qui-

I ~ d . f . d I . A . 4 ,20,22
omicrons, como se po e in erir e a gumas experlenCias

49 (Fig. 1).

Finalmente, com a captação dos seus remanescentes

pelo fígado, encerra-se o ciclo de transporte de lípides na

circulação pelo quilomícron (Fig. 1) . A captação dessas par-

tículas pelo hepatócito se dá por um mecanismo saturável, de

alta afinidade e especificidade 11 , aparentemente mediada p~

Ia Apo E 12,64,66,67,74.Emborase postulasse que a Apo B também d~

14 71 75 .

sempenhe um papel nesse processo' , ,trabalhos maiS rece~

tes contestam esta suposiçã06,27,37,5~Em contrapartida, as a-

polipoproteínas C inibem a captação dos

10mícron 74

remanescentes de qui

Em seres humanos, o estudo do metabolismo dos qui-

lomícrons tem sido obstado pela dificuldade de sua obtenção

na linfa. Por outro lado, sua remoção plasmática é muito rápl

da, e os remanescentes que vão sendo formados na sua metaboli

zação tem tamanho e densidade na mesma faixa das lipoproteí-

nas de densidade muito baixa (VLOL) e de pequenos quilomí-
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crons intactos, O que inviabiliza sua recuperação no plasma

(com o mínimo de pureza).

Em animais experimentais, a obtenção de quilomí-

crons da linfa, com marcação radioativa, é viável, embora se-

ja um procedimento laborioso e prolongado.

Os métodos correntes de obtenção de remanescentes

de quilomícron envolvem a injeção dos quilomícrons obtidos

da linfa na circulação plasmáticade outro animal, o qual é pre-

viamente hepatectomizado para impedir a captação dos remanes-

centes pelo fígado. Algum tempo depois, o plasma é colhido e

ultracentrifugado para recuperação dos remanescentes de qui-

lomícron injetados52,56.Esses métodos, no entanto, apresen-

tam os problemas que expusemos acima, produzem frações heter~

gêneas (mistura de quilomícrons em diversos estágios de meta-

bolização com subfrações de VLOL), portanto, de valor fisioló

gico duvidoso; além de serem muito trabalhosos e de baixo ren

dimento.

Tendo em vista estes problemas, há dificuldade me~

mo em definir o que são os remanescentes de quilomícron,tanto

do ponto de vista químico como do funcional. Em um modelo teó-

rico, poderíamos sugerir que, numa fase terminal de metaboli-

zação, os remanescentes sejam partículas não mais susceptí-

veis à lipólise e

fígado 52 .

capazes de serem prontamente captadas pelo

Um papel central na regulação do metabolismo cor-

póreo do colesterol é atribuído aos remanescentes de quilomí-
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cron pelas evidências de serem as únicas lipoproteínas capa-

zes de provocar uma inibição potente da síntese hepática do

cOlesteroI43,44,73,77,aqual é responsável por mais de 50% da

síntese do esteróide pelo organismol,31,7~Receptoresespecífi-

cos para remanescentes de quilomícron , além dos hepátocitos,

foram descri tos em fibroblastos de rato 19,29,5?eem células endo

teliais de artéria 18
, embora não se possa ainda avaliar o

significado da importância fisiológica da captação destas pa~

tículas em tecidos periféricos 52

Recentemente, aproveitando-se da experiência acumu

lada no Instituto de Biofísica da Boston University na produ-

ção e caracterização físico-química de emulsões artificiais,

REDGRAVE & MARANHÃO 54desenvolveram emulsões na faixa de ta-

manho, densidade e composição química dos quilomícrons. As e-

mulsães eram produzidas por sonicação, em meio aquoso, de le-

citina, colesterol, colesteril-oleato e trioleína, seguida de

ultracentrifugação em gradientes de densidade. No preparo des

sas emulsães não eram incluídas as apolipoproteínas, mas os

autores verificaram que, quando incubadas com o plasma de ra-

tos, elas adquiriam todas as apolipoproteínas normalmente pr~

sentes nos quilomícrons da linfa, com exceção da Apo B,a qual

é insolúvel, portanto, não passível de troca entre partícu-

Ias. As emulsões, marcadas com colesteril oleato e trioleína

radioativas, foram injetadas intra-arterialmente em ratos, e~

perando-se, portanto, que elas fossem capazes de, ao adquiri-

rem as apolipoproteínas das lipoproteínas em circulação no
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plasma do animal, reproduzirem a metabolização dos quilomí-

crons, tal como descrita em estudos cinéticosclássicos30,56.

De fato, essas experiências demonstraram uma per-

feita analogia entre as emulsões artificiais e os quilomícrons

da linfa, quando injetadas na circulação sanguínea. Também nas

emulsões artificiais havia geração de remanescentes,evidenci~

da pela remoção mais rápida de triglicérides da circulação do

que de colesteril-éster, o que significa lipólise periférica.

As taxas de remoção de colesteril-éster e dos triglicérides ~

ram idênticas às dos quilomícrons da linfa. Doze minutos após

a injeção, aproximadamente 50% do colesteril-éster e ape-

nas 15% dos triglicérides se encontravam no fígado, valores

compatíveis com as das experiências com quilomícrons da lin-

fa, e que espelham a captação hepática dos remanescentes de-

pletados em triglicérides. A captação do colesteril-éster e

dos triglicérides das emulsões pelo baço era inferior a 1%

confirmando aí também o que acontece na metabolização dos qui

lomícrons da linfa.

Ao aumentar progressivamente a relação molar cole~

terol/fosfolípides, os autores verificaram que a lipólise das

partículas na circulação era simultaneamente reduzida,até que,

ao se atingir a relação molar maior que 1,a lipólise era abo-

/' I lida totalmente (o que é traduzido por remoção plasmática de
----

, triglicérides e colesteril-éster em taxas iguais). Neste pon-

to, também as partículas eram removidas do plasma com mais r~

pidez. Com esta emulsão,de relação molar colesterol/fosfolípi
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des igual, os autores encontraram um tipo de partícula que se

ajustava perfeitamente ao conceito de remanescentes de quilo-

mícron: partículas que já não são passíveis de lipólise e que

tem afinidade maior (pelo fígado ).

Os trabalhos acima permitiram, dessa forma que se

utilizem partículas artificiais para reproduzir o metabolis

mo dos quilomícrons, facilitando os estudos nesse campo pela

obtenção por método simples e prático de frações puras,de com

posição química perfeitamente conhecida. O modelo das emul-

sões artificiais faculta a possibilidade de se variar à vonta

de a composição química, de forma a avaliar como cada

nente influencia o metabolismo das partículas. Além do

compo-

mais,

há grande facilidade de marcação das partículas com radio-

isótopos ou marcadores fluorescentes.

O presente estudo foi delineado visando avaliar o

comportamento metabólico desses dois tipos básicos de emul-

sões, os quilomícrons e os remanescentes de quilomícron, sob

condições em que a ação da lipase lipoproteica, enzima funda-

mental nos processos que descrevemos, estivesse estimulada ou

inibida.

A ação hiperlipemizante do Triton WR 1339, um de-

tergente não iônico, foi descrita no início dos anos 50, ve-

rificando-se depois que esta ação se dava por impedimento da

lipólise dos quilomícronse da VLOL58 . Quando administradoa

ratos, o Triton WR 1339 provoca hipertrigliceridemia exubera~
..

te e hipercolesterolemiaem poucas horas, atingindo níveis má
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ximos em 24 horas61 .

Os mecanismos pelos quais o Triton WR 1339 bloque-

ia a ação da lipase lipoprot~ica são um ponto polêmico na II

teratura. SCHOTZ e cols. propuseram que o detergente envolve

a lipoproteina de tal forma que impede a ação da enzima60

No entanto, há a possibilidade de que o Triton possa alterar

a estrutura da lipoproteína , impossibilitando a interação

funcional com a enzima 58,59, e recentemente há sugestões de

que possa promover o bloqueio por ação direta sobre a

lipoproteica8,65.

lipase

Igualmente, a protamina inibe a ação da lipase li-

poprotéÍca sobre o quilomícron , produzindo hiperlipemia3,24 .

Este efeito, no entanto, é menos intenso do que o do

WR 133924

Triton

A heparina)pelo contrário, tem uma potente ação II

política, na circulação plasmática, demonstrada pela primeira

vez por HAHN, em 194323 . Sua ação se dá liberando a lipase

lipoproteica - que se encontra ligada à superfície das célu-

las endoteliais - para a circulação sanguínea15,46,68 .Sabe-se

que a heparina se liga à enzima por ligação iônica, o que a

torna mais estável e solúve147 , mas não tem efeito na ativi-

dade catalítica da lipase lipoproteica46

Neste trabalho, quilomícrons e remanescentes de

quilomícron artificiais marcados com colesteril-éster e tri-

glicérides radioativos foram injetados intra-arterialmente em

ratos tratados com Triton WR 1339, protamina, heparina e em
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pendentemente das partículas enquanto elas circulam no pla~q

ratos controle. Como o coles te ri l-és ter

ma, a medida da remoção plasmática deste componente traduz a

remoção das próprias partículas. A intensidade da li pó li se que

essas partículas sofrem na circulação sanguínea, antes de se-

rem captadas pelos órgãos (fígado principalmente), foi medida

por um "Índice de lipólise" calculado a partir da

plasmática dos triglicérides e colesteril éster38 .
remoção

Estas manobras farmacológicas produziram efeitos ~

centuados na remoção plasmática e na lipólise dos quilomícrons

artificiais, mas pouco ou nada afetaram o metabolismo dos re-

manescentes de quilomícron artificiais.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Material

Os lípides puros, trioleína, colesteril oleato e

colesterol foram adquiridos da Nu-Chek Prep. (Elysian,E.U.A.)

e a fosfatidilcolina (lecitina do ovo) da Lipid Products (Su~

rey, Inglaterra). O gliceriltri -[9,10(N)_3H] oleato e o co-

lesteril-(1-14C) oleato foram obtidos da AmersQam Internatio

nal (Amersham, Inglaterra). O Triton WR 1339 e o sulfato de

protamina foram obtidos da Sigma Chemical Company (st. Louis,

E.U.A.) e a heparina da Hoffman La Roche Co. (Nutley,E.U.A.).

Os solventes e reativos foram adquiridos da Merck (Rio de Ja-

neiro, R.J.) e Sigma Chemical Company (st. Louis, E.U.A.).

2.2. Métodos

2.2.1.1. Preparo dos quilomícrons artificiais

Colesterol, colesteril oleato, Lecitina e trioleí-

na dissolvidos em clorofórmio/metanol (2:1) foram colocados

em frasco de contagem nas proporções estabelecidas(Tabela 1),

acrescentando-se aí os isótopos radioativos: gliceriltri [9,

10(N)_3H]oleato e colesteril-(1-14C)oleato. Esta mistura de
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lípides foi seca sob fluxo de nitrogênio e mantida no dessec~

dor a vácuo por uma noite, a 4°C, para completa evaporação dos

solventes residuais. Em seguida, foi sonicada em 6 mL de sol~

ção de cloreto de sódio de densidade 1,101g/mL em pH 7,0, co~

tendo 0,01% .de etilenodiaminotetracetato de sódio (EDTA Sódi-

co). A sonicação foi feita com potência de 70-80 Watts, em mo

do contínuo, sob fluxo de nitrogênio e em banho de água ( 25°

C) durante 30 minutos, sendo utilizado sonicador Branson Cell

Oisruptor modo 8-30 com ponta de 1 cm de diâmetro (Branson So

nifier, São Paulo). Para se obter os quilomícrons na faixa de

diâmetro e densidade desejada, a emulsão foi submetida a 2 e-

tapas de ultracentrifugação (centrífuga Beckman, modo L3 50,

rotor SW 41) em gradiente descontínuo de densidade 55 , utili-

zando-se solução de Cloreto de Sódio com densidades de 1,065,

1,020, 1,006g/mL, pH 7,0 contendo 0,01% de EOTA sódico. Os vo

lumes no tubo de ultracentrífuga foram distribuídos em 3,OmL

da emulsão (d = 1,101g/mL), 3,0 mL da solução de densidade

1,065g/mL, 3,0 mL da solução 1,020g/mL e 2,5mL da solução de

densidade 1,006g/mL totalizando um volume de 11,5 mL. O sobre

nadante resultante da primeira ultracentrifugação (12.000 r.

p.m. durante 15 minutos a 22°C) continha partículas com diâm~

tros maiores do que o desejado, sendo portanto desprezado. O

volume retirado foi reposto com solução salina de densidade

1,006g/mL. Após a segunda ultracentrifugação (36.000r.p.m. d~

rante 25 minutos a 22°C), obteve-se por aspiração o sobrena-

dante que continha as partículas de densidade e diâmetro dese
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jado, que foi utilizado no estudo.

2.2.1.2. Preparo de remanescentes de quilomícron artifi-

ciais

As proporções dos componentes das misturas de lípi

des para o preparo dos remanescentes de quilomícrons estão na

Tabela 1. As etapas do preparo foram semelhantes aos dos qui-

lomícrons, com modificações nos procedimentos descritos a se-

guir: a sonicação dos lípide$ foi feita com 8mL de solução de

cloreto de sódio de densidade 1,101g/mL durante 60 minutos em

banho de água a 37°C. Na ultracentrifugação, o gradiente des-

contínuo de densidade foi de 4,OmL de emulsão (d =1,101g/ml),

2,8 mL de solução de densidade 1,065g/mL, 2,7 ml de solução

de densidade 1,020g/mL e 2,6 mL de solução de densidade 1,006

g/mL, totalizando 12,1 mL de volume. A primeira etapa da ul-

tracentrifugação foi realizada a 10.000 r.p.m. durante 20 mi-

nutos a 22°C e a segunda etapa a 38.000 r.p.m. durante 30 mi-

nutos a 22°C.
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figo 2 FLUXOGRAMA PARA PREPARO DE EMULSOES

Preparo da mistura de lípides

com marcação

1

isotópica

Secagem sob fluxo de nitrogênio

I

Dessecação a vácuo por uma noite

Quilomícrons artificiais Remanescentes de quilomi

I

cron artificiais

I

Sonicação sob nitrogênio sonicação sob nitrogênio

por 30 minutos em 6 mL por 60 minutos em 8mL

de salina d=l,lOl g/mL

em banho de água (25°C)

de salina d= 1,101 g/mL

em banho de água (37°C)

I I

Ultracentrifugação em gr~

diente descontínuo de densida

Ultracentrifugação em gradl

ente de descontínuo de den-

de : 1Q etapa: 15 minutos a sidade. 1Q etapa: 20 minu-

12.000 r.p.m. , 2Q etapa: 25 tos a 10.000 r.p.m. , 2Q e-

minutos a 36.000 r.p.m. tapa: 30 minutos a 38.000 L

rotor SW-41 Beckman p.m. rotor SW-41 Beckman
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2.2.2. Análise dos constituintes das emulsões

Os triglicérides, fosfolípides, colesterol e cole~

teril oleato foram determinados respectivamente pelos métodos

de SOLONI70',ZILVERSMIT78 e ZLATKIS & ZAK 79 . A separação

do colesterol livre do colesterol esterificado foi realizada

em cromatografia de camada delgada utilizando-se sílica Gel H

em sistema de sol vente contendo hexana: éter etílico : ácido

acético (70:30:1). O diâmetro médio das partículas de quilomi

crons foi obtido indiretamente a partir da composição percen-

tual dos triglicérides, fosfolípides e colesteril-éster, de ~
corda com MILLER & SMALL39 .

2.3. Estudos "in vivo" da remoção plasmática das emulsões.

Foram utilizados ratos machos de raça WISTAR, com

peso entre 250 e 350 gramas, provenientes do Biotério Central

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os ra-

tos foram anestesiados com éter etílico e submetidos à canula

ção da artéria carótida utilizando-se catéteres previamente

siliconizados (catéter PE-50, Clay Adams, E.U.A. e silicone

Pronto-sil, Flvmen, Volta Redonda, R.J.) para evitar a coagu-

lação do sangue. Após a cirurgia, os ratos foram colocados em

gaiolas de restrição tipo BOLLMAN, e aí mantidos durante a re

cuperação da anestesia (mínimo 60 minutos) e a execução subse

quente do experimento.
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2.4. Protocolo das Experiências

Foram realizados experimentos injetando-se os qui-

lomícrons artificiais por via intra-arterial, em 4 grupos de

animais: grupo controle, e grupos tratados com sulfato de pr~

tamina (200 mg/animal), Triton WR 1339 (600mg/kg de peso)e he

parina (250 UI/kg de peso).

Experimentos com injeção intra-arterial de remanes

centes de quilomícrons artificiais foram realizados em 3 gru-

pos de animais: grupo controle, e grupos tratados com Triton

WR 1339 (600mg/kg de peso) e heparina (250 UI/kg de peso). E~

sas drogas foram administradas 10 minutos antes da injeção das

emulsões artificiais. Amostras de sangue (0,4 mL) foram colhi

das da artéria após a administração das emulsões, em interva-

los de 2 minutos durante 10 minutos, em tubos Eppendorf de 0,5

ml contendo 25UI de heparina.

2.5. Processamento das amostras de plasma

Alíquotas de 0,1 mL de plasma foram extraídas com

metanol/clorofórmio/água (2,5/5,0/2,5 mL) por uma noite21 . A

fase orgânica (4,5 mL) mais uma solução carreadora de coleste

ril oleato e gliceril trioleato (100 ~g) foram secas sob flu

xo de nitrogênio. Os lípides assim extraídos foram submetidos

à cromatografia em camada delgada em sílica Gel H., com o si~

tema de fase móvel contendo hexana:éter etílico.ácido acético
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(70:30:1, v/v/v). As bandas cromatográficas correspondentes

aos triglicérides e colesteril-éster foram raspadas para den-

tro dos frascos de cintilação, adicionando-se 7 mL de solução

cintiladora (5 9 de PPO, 0,5 g de dimetil POPOP, 333 mL de Tr!

ton X-l00 e.q.s.p. 1.000 mL de tolueno)32 .A radioatividade foi

medida em contador Beckman modo LS 100 nos canais de

3 14
( H) e carbono 14 ( C).

trício

2.6. Estatística e Cálculos

2.6.1. Estatística

Para o estudo estatístico utilizou-se o teste

de Student para amostras pareadas e para duas médias69

"t"

2.6.2. Cálculos

2.6.2.1. Cálculo da Taxa fracional de remoção (TFR)

A taxa fracional de remoção foi calculada

a fórmula 38

segundo

TRF = Q,n 2/ T À
2

. -1mln

2.6.2.2. Cálculo do Índice de Lipólise

o índice de lipólise foi calculada segunda a fórmu
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Ia38

Índice de lipólise = TFRTG - TFRCE
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3. RESULTADOS

A tabela 1 mostra a composição das duas misturas de

lipides. e das emulsões resultantes obtidas após a sua sonica-

ção e ultracentrifugação.

Quando os quilomícrons artificiais marcados isotoPl

camente foram injetados via intra-arterial em ratos controle,a

remoção plasmática (medida como taxa fracional de remoção,TFR)

do colesteril-éster foi menor que a dos triglicérides (p<0,001).

Isto indica que ocorreu hidrólise dos triglicérides das partí-

culas enquanto elas circulavam no plasma37(Índice de Lipóli-

se = 0,09 ~ 0,01, Tab. 2, Fig. 3 ). Ao contrário, quando foram

injetados os remanescentes de quilomícron artificiais,não ho~

ve diferença significativa entre a remoção plasmática do cole~

teril-éstere dos triglicérides (Tab. 3, Fig. 5 ), demonstran-

do-se assim que neste caso a lipólise não ocorreu 54. Compa-

rando-se as taxas de remoção plasmáticade colesteril-éster dos

remanescentescom a dos quilomícrons artificiais, verifica-se

que a dos remanescentes foi duas vezes maior (p<O,OO1) , indi-

cando que estas partículas são removidas do plasma com maior

velocidadeque os quilomícrons.

Quando os quilomícrons artificiais foram injeta-

dos nos ratos tratados com sulfato de protamina, a remoçãopla~

mática das partículas foi a metade da obtida no grupo controle

(p<0,OO1, Tab. 2, Fig. 3 ). A remoção dos triglicérides foi tam
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TABELA 1: COMPOSIÇÃO DAS EMULSÕES ARTIFICIAIS OBTIDAS A PARTIR DA SONICAÇÃO DE MISTURAS

DE LÍPIDES

CONSTITUINTES (mg%)+ RELAÇÃO MOLAR
DIÂMETRO

DA PARTÍCULA**

CL FL CE TG CL/FL CE/TG

Quilomícron 1 , 9:!:0, 3 10,4:!:1,3 11,2:!:3,0 76,5:1:4,1 0,39:!:0,06 0,13:1:0,01 1000E

artificial (2) (23) (6 ) (69)

n=8

Remanescente 21,3:!:2,7 18,7:1:2,4 18,7:1:5,4 4 1 , 4 :1:3, 4 2,4:1:0,5 0,67:1:0,2

de Quilomícron (24,5) (24,5) (10,3) (40,7)

Artificial

n=5

+ valores médios :1:erro padrão da média.

Diâmetro aproximado da partícula segundo MILLER & SMALL 39.

CL - Colesterol

** FL - Fosfolípides

Os números entre parênteses referem-se à composição da mistura de lípides CE - Colesteril-éster

TG- Triglicérides N
o



TABELA 2: REMOÇÃO PLASMÁTICA DO COLESTERIL-(1-14C) OLEATO E GLICERILTRI [9,10(N)_3H]OLEATO

DOS QUILOMÍCRONS ARTIFICIAIS INJETADOS INTRA-ARTERIALMENTE EM RATOS CONTROLE E

TRATADOS COM SULFATO DE PROTAMINA*, TRITON WR 1339** E HEPARINA***

Grupos Experimentais Taxa Fracional de Remoção ****

in 2/T1 (min-1)
2

14C-CE 3H-TG

Índice de Lipólise

(TFRTG - TFRCE)

controle 0,11:!:0,010 0,19:!:0,02 0,09z0,01

(n=8) (n=9) (n=8)

sulfato de Protamina 0,05:!:0,01++ O, 1 O:!: O , O 1 + + 0,05:!:0,01+

(n=5) (n=5) (n=5)

Triton WR 1339 0,03:!:0,00++ 0,03:!:0,00++
++

zero

(n=8) (n=9) (n=8)

Heparina 0,25:!:0,02++

(n=10) (n=10) (n=10)

14 . 14
C-CE - colestenl-( 1- C)oleato

3H-TG - gliceril tri[9,1O(N)_3H]01eato

*
200 mg/animal valor impossibilitado de calcular

devido à rápida remoção plasmática

+ p<0,005
++ p < 0,001 em relação ao controle

IV

**
600 mg/kg peso

TFRTG - Taxa fracional dos triglicérides

TFR - Taxa fracionaldo colesteriléster
CE

*** 250 UI/kg peso

**** valor médio:!:erro padrão da média
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TABELA 3: REMOÇÃO PLASMÁTICA DO COLESTERIL-(1-14C)OLEATO E GLICERILTRI [9,10(N)_3H]OLEATO

DOS REMANESCENTES DE QUILOMÍCRON ARTIFICIAIS INJETADOS INTRA-ARTERIALMENTE EM

RATOS CONTROLE E TRATADOS COM TRITON WR 1339*E HEPARINA**

Grupos Experimentais Taxa Fracional de Remoção t

~n 2/T1 (min-1)
"2

14C-CE 3H-TG

Índice de Lipõlise t

(TFRTG - TFRCE )

controle 0,23:1:0,03 O,26:!:0,03 0,01:!:0,01

(n=12) (n=23) (n=12)

Triton WR 1339 0,22:!:0,02+ 0,23:!:0,02+ zero

(n=7) (n=13) (n= 7)

Heparina 0,24:!:0,02+ 0,32-tO,04++ 0,08:!:0,02++

(n=7) (n=7) (n=7)

14 . 14
C-CE - colesterll-(1- C)oleato

3H-TG -gliceril-tri[9,10(N)_3H]oleato

t Valor médio:!: erro padrão da média

+ não significativo em relação ao con-

trole

p<0,005 em relação ao controleTFRTG - Taxa fracional de remoção dos triglicérides

TFRCE - Taxa fracional de remoção do colesteril oleato

++

*
600 mg/kg peso

250 UI/kg peso
N
~**
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bém reduzida ao meio (p<O,OOl), ocorrendo diminuição da lipól!

se (Índice de lipólise = 0,05 ~ 0,01). Efeitos ainda mais in-

tensos foram obtidos nos ratos tratados com Triton WR 1339: a

remoção plasmática das partículas foi ainda menor que a dos ra

tos tratados com protamina (p<O,OOl), bem como a remoção dos

triglicérides (p<O,OOl). Comparando-se as taxas de remoçãopla~

mática de colesteril-éster com a de triglicérides, verifica-se

que elas foram exatamente iguais após Triton WR 1339, demons-

trando que a lipólise das partículas na circulação plasmática

foi completamente abolida por esta droga (Índice de Lipólise =

zero, Tab. 2, Fig. 3 ) .

Por outro lado, a injeção dos quilomícrons artifi-

ciais nos ratos tratados com heparina resultou numa remoção de

triglicérides tão rápida, que não foi possível calcular a taxa

fracional de remoção, uma vez que já no primeiro tempo de co-

lheita de sangue (tempo de 2 minutos) não havia radioatividade

detectável na fração triglicérides. Concomitantemente, a remo-

ção das partículas foi também mais rápida do que a do grupo

controle (p<O,OOl, Tab. 2, Fig.4 ).

Em contraste evidente com os quilomícrons, o trata-

mento com Triton WR 1339, não alterou a metabolização dos re-

manescentes de quilomícron artificiais: a remoção plasmática

do colesteril-éster e dos triglicérides não apresentou diferen

ça estatisticamente significante em comparação com os contro-

les (Tab. 3, Fig. 5 ) .

Igualmente, o tratamento com heparina não alterou a

remoção plasmática dos remanescentes e também a remoção dostri
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glicérides em relação ao controle (Tab. 3, Fig. 5, N.S.).No e~

tanto, a heparina promoveu um certo grau de lipólise nos rema-

nescentes artificiais (Índice de lipólise = 0,08 ! 0,02), com

a remoção de triglicérides mais rápida que a do colesteril-és-

ter (p<0,OO5), que como já vimos, não foi observ5da nos ratos

controles.
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4. DISCUSSÃO

Como vimos, a metabolização dos quilomícrons se dá

em dois passos: 1) hidrólise dos triglicérides pela ação da

lipase lipoproteica e 2) captação das partículas depletadas

em triglicérides, os remanescentes de quilomícron, pelo fíga-

do. A segunda etapa é dependente da primeira: nas

que resultam em inibição da atividade enzimática, a

condições

captação

hepática é deficiente e há acúmulo de quilomícrons na circul~

Ção26,36,S2. Isto foi claramente demonstrado em ratos com dia

betes induzido por streptozotocina - onde a atividade da lip~

se está diminuída57 - e em situações de inibição farmacológi-

ca da enzima, como no uso de Triton WR 1339 ou sulfato de pr~

tamina 3,24,48,61,65 . Além do mais, exper iênc ias com o sistema

de perfusão de fígado isolado mostram que os quilomícrons tem

uma capacidade bem menor que os seus produtos, os remanescen-

tes, de serem captados pelo fígad016,27.

A inibição da atividade da lipase lipoproteica, in

duzida neste trabalho pela administração de Triton WR 1339 e

sulfato de protamina, provocou nos quilomícrons artificiais

as mesmas alterações de metabolização descritos nas experiên-

cias que util~zaram quilomícrons naturais, obtidos da linfa:

à diminuição acentuada da lipólise seguiu-se a remoção lenta

das partículas da circulação, refletindo a baixa afinidade dos
.,

receptores do hepatócito por partículas que não foram sufici-
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entemente expostas à ação enzimática. Também consentâneo com

a literatura dos quilomícrons naturais é o achado neste traba

lho de que o efeito do Triton é mais potente que o da protaml

na24 , produzindouma inibiçãomais efetiva da lipólise acom-

panhada de um retardo maior na remoção plasmática das partícu

Ias.

Na contraprova dessas experiências, ou seja, no es

tímulo da ação da lipase lipoproteica pelo tratamento com he-

parina, a lipólise foi tão intensa e brusca que no primeiro

tempo de colheita de plasma (2 minutos) os triglicérides das

partículas já estavam ausentes do plasma. Congruentemente, a

remoção plasmática das partículas foi aumentada: a geração mul

to mais rápida de remanescentes, promovida pela heparina deve

ter propiciado a oferta ao fígado, de um maior número de par-

tículas, por unidade de tempo, com afinidade ótima pelos re-

ceptores hepáticos.

Por conseguinte, na vigência tanto de estímulo qua~

to de inibição da lipase lipoproteica, os quilomícrons artifi

ciais apresentaram um comportamento metabólico idêntico

dos quilomícrons obtidos da linfa.

ao

Realmente, partindo-se da concepção teórica de re-

manescentes de quilomícron - partículas que já sofreram o pr~

cesso de metabolização na circulação sistêmica e estão com a-

finidade máxima pelos receptores hepáticos - é de se supor

que a interferência na atividade da lipase não altere a sua

captação pelo fígado.
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A utilidade prática de se dispor de um tipo de pa~

tícula artificial que dispense o catabolismo periférico para

ter uma afinidade ótima pelos receptores fica, então, eviden-

te: é possível, agora, discernir perfeitamente defeitos de in-

teração a níyel de receptor das alterações produzidas por de-

ficiências da ação da lipase lipoproteica.

Por exemplo, pode-se suspeitar que o Triton WR1339,

que de acordo com a literatura se liga às lipoproteínas60 ,a-

lém de impedir a ação da lipase interfira na ligação lipopro-

teína-receptor, provocando um retardo na remoção plasmática

das partículas em adição ao que já existe pela diminuição da

lipólise.

Por outro lado, essas manobras farmacológicas em

pouco ou nada afetaram a remoção do colesteril-éster e trigli

cérides dos remanescentes artificiais, em flagrante contraste

com os resultados dos quilomícrons artificiais. A remoção das

partículas permanece inalterada tanto na administração de

Triton WR 1339 quanto na de heparina. Um fato a ser realçado

é que a heparina provocou uma discreta lipólise nas partícu-

Ias quando nos controles a lipólise havia sido nula. No entan

to, a ocorrência de lipólise não se traduziu em remoção mais

acelerada das partículas, indicando que já nas condições do

controle a afinidade das partículas pelo receptor hepático e-

ra máxima.

Não há na literatura experiências descrevendo o
-,

comportamento metabólico dos remanescentes em condições de i-
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nibição da atividade da lipase lipoproteica.Recentemente, de~

creveu-se a remoção plasmática de remanescentes na vigência

de heparina em seres humanos5 , utilizando-se métodos de ma!

cação de quilomícrons com retinol, e os resultados corroboram

os obtidos neste trabalho, ou seja, a heparina não aumentou a

remoção plasmática dos remanescentes. Portanto, o uso dos re-

manescentes artificiais funciona como um teste da interação

lipoproteína-receptor e os valores normais encontrados de re-

moção plasmática dos remanescentes no grupo de ratos tratados

com Triton WR 1339 sugere fortemente que esta droga não afete

diretamente a ligação das partículas com os receptores.

Assim, os resultados deste trabalho corroboram a

hipótese de que os quilomicrons e os.remanescentes de quilomi

cron artificiais reproduzem o comportamento metabólico esper~

do das partículas naturais. Além disso, eles tornam possível

estudos sobre a influência da lipase lipoprcteica no metabo-

lismo dos quilomícrons utilizando o modelo das emulsões arti-

ficiais.
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5. CONCLUSÕES

- O tratamento com Triton WR 1339 abole completamente a lipó-

lise e diminui a remoção plasmática dos quilomícrons artifi

. ciais.

- Os efeitos de diminuição da lipólise e da remoção plasmáti-

ca dos quilomícrons são menos intensos no tratamento com

sulfato de protamina, comparados aos do Triton WR 1339.

- A ação de estimulação da heparina sobre a atividade da lip~

se lipoproteica resulta em lipólise instantânea nos quilomí

crons artificiais, acelerando a remoção plasmática

partículas.

dessas

O Triton WR 1339 e a heparina não modificam a remoção plas-

mática dos remanescentes de quilomícrons artificiais.

- A heparina produz uma lipólise discreta nos remanescentes

de quilomícron artificiais.

- Portanto, diante das manobras farmacólogicas utilizadas que

modificam a atividade da lipase lipoproteica, as partículas

artificiais apresentam comportamento capaz de explicar o me

tabolismo postulado para o quilomícron natural.
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RESUMO

Emulsõeslartificiais sem proteína simulando quilomi

crons e remanescenteslde quilomícron foram preparadas por sonl

calcação de trioleína lecitina, colesteril oleato e colesterol

em solução aquosa. A

!

egUir foram ultracentrifugadas em gradien-

te descontínuo de den idade. As emulsões, marcadas com 3H-triol~

ína e 14C-colesteril leato foram injetadas via intra-arterial

em ratos controle e e ratos tratados com Triton WR1339, sulfato

de protamina e hepari~a, medindo-se a seguir a remoção plasmáti-

como uma aceleração

e dos triglicérides, durante dez minutos.

WR 1339 e a protamina inibiram a lipólise

ca do colesteril-este

dos quilomícrons iciais, diminuindo a remoção destas partí-

culas do plasma. WR 1339 mostrou ser mais efetivo que a

protamina nestes efei~os. Por outro lado, a heparina promoveu

uma lipólise rápida elbrusca nos quilomícrons artificiais, assim

remoção destas partículas do plasma.

Em cont~aste flagrante com esses resultados, o me

tabolismo dos remanes~entes de quilomícron não foi consideravel-

mente afetado pelo tr~tamento com Triton e heparina.

E s tas elx p e r i ê n c i a s i n d i c a m que a sem u 1 s õ e s a r t i f i -

c iai s reproduzem o colmportamento metaból ico dos qu ilomícrons e

remanescentes de qui~omícron naturais, em condições em que a ati

vidade da lipase lip~proteica esteja alterada.
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SUMMARY

Protein~free emulsions models of chylomicrons and

chy1omicron remnants ~ere prepared by sonicating triolein, 1eci

thin~ cholesteryl olelte and cholestero1 in aqueous saline me=

dia, fo1lowed by ultr6centrifUgation in density gradient solu-

tion. The 3H-triolein lnd 14C-cho1estery1 oleate 1abeled emu1-

sions were injected ihto the carotid artery of control rats and

rats treated with Tri~on WR 1339, protamine sulphate and

rin. Plasma removal olfboth labels was measured during ten

hep~

utes in two minutes ihtervals.

min

Triton

hibited lipolysis of

layed removal of the

riR 1339 and protamine sulphate strongly i~

ihYIOmiCron-likeemulsionsleading to d~
particles from bIood. Triton WR 1339 ap-

peared to be more effective than protamine to e1icit these

fects. On the other hand, heparin produced instantaneous

ef-

1i-

polysis of the chylo~icron-like particles marked1y enhancing

its removal from plasma.

Contra~ily, chy1omicron remnant-like emulsions

were not considerabl~ affected either by Triton WR 1339 or by

heparin treatment. THe above described results obtained with ar

tificial emu1sions s~pport current concepts on the metabolic be

havior of natural ch~lomicron and remnant

in lipoprotein lipas

submitted to changes

action.
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AP~NDICE 1: VALORES INDIVIDUAIS COM OS RESPECTIVOS ERROS PADRÃO

DA MÉDIA pO PESO E DA REMOÇÃO PLASMÁTICA 00 COLESTE-

RIL-(1-14t)OLEATO E GLICERILTRI [9,10(N)_3H] OLEATO

DE QUILOM~CRONS ARTIFICIAIS INJETADOS EM RATOS CON-

TROLE

(g)

TFRTG
-1

)(min

TFRCE
. -1

)(mln

Índice de LipóliseRato Peso

TFCTG - Taxa fracional qe remoção dos triglicérides

TFCCE - Taxa fracional qe remoção do Colesteril oleato

1 276 O, 19 °, 13 0,06

2 306 O, 15 0,07 0,08

3 272 O, 12

4 310 O, 19 O, 11 0,08

5 281 O, 18 0,09 0,09

6 229 0,25 O, 12 O, 13

7 247 0,26 0,1 ° O, 16

8 241 0,24 O, 14 °, 10
9 273 O, 17 O, 12 0,05

Média 270,6
I

O, 19 O, 11 0,09

Erro

Padrão 9,23
I

0,02 0,01 0,01

da Média
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APÊNDICE 2: VALORES NDIVIDUAIS COM OS RESPECTIVOS ERROS PADRÃO

-,

DA MÉDIA 00 PESO E DA REMOÇÃO PLASMÁTICA DO COLESTE-

RIL-(l-11C)OLEATO E GLICERILTRI[9,10(N)_3H]OLEATO DE
QUILOMÍCRONS ARTIFICIAIS INJETADOS EM RATOS TRATADOS

COM SULF1TO DE PROTAMINA

TFCTG- Taxa fracional de remoção dos triglicérides

TFCCE- Taxa fracional de remoção do Colesteril oleato
I

Rato Peso
I TFRTG TFRCE índice de Lipólise

(g) ( . -1) (' -1)mln mln

1 251 O, 11 0,06 0,05

2 234 I O, 10 0,04 0,06

3 343 0,07 0,03 0,04

4 257
I O, 11

0,05 0,06

5 251 O, 12 0,07 0,05

Média 267 I O, 10 0,05 0,05

Erro

Padrão 19,30
I 0,01

0,01 0,004

da Média
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AP~NDICE 3: VALORES INDIVIDUAIS COM OS RESPECTIVOS ERROS PADRÃO

DA MÉDIA DO PESO E DA REMOÇÃO PLASMÁTICA DO COLESTE-

RIL-(1-14C)OLEATO E GLICERILTRI[9,10(N)_3H]OLEATO DE

QUILOMÍCRONS ARTIFICIAIS INJETADOS EM RATOS TRATADOS
1

COM TRITON WR 1339

(g)

TFR
TG

(
. -1

)mln

TFR
CE

(
. -1

)mln

Índice de LipóliseRato Peso

TFCTG - Taxa fracional de remoção do triglicérides

TFCCE- Taxa fracional de remoção do Colesteril oleato

1 263 0,03 0,03 zero

2 264 0,03 0,02 0,01

3 262 0,02 - -

4 255 0,02 0,03 -0,01

5 280 0,05 0,05 zero

6 258 0,03 0,03 zero

7 249 0,04 0,03 0,01

8 275 0,03 0,04 -0,01

9 278 0,04 0,04 zero

Média 265,6 0,03 0,03 zero

Erro

Padrão 3,27 0,003 0,003 0,003

da Média
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APÊNDICE 4: VALORES INDIVIDUAIS COM OS RESPECTIVOS ERROS PADRÃO

DA MÉDIA DO PESO E DA REMOÇÃO PLASMÁTICA DO COLESTE-

RIL-(1-14C)OLEATO E GLICERILTRI [9,10(N)_3H] OLEATO

DE QUILOMíCRONS ARTIfICIAIS INJETADOS EM RATOS TRATA

DOS COM HEPARINA

(g)

TFRTG

(
. -1

)mln

TFRCE
-1

)(min

Índice de LipóliseRato Peso

TFCTG - Taxa fraci~nal de remoção dos triglicérides

TFCCE - Taxa fracional de remoção do Colesteril oleato

1 262 - 0,24

2 290 - 0,25

3 334 - °, 14
4 287 - 0,28

5 233 - 0,22

6 314 - 0,26

7 299 - 0,24

8 265 - O, 19

9 272 - 0,38

10 283 - 0,30

Média 283,9 0,25

Erro

Padrão 8,99 0,02
da Média



APÊNDICE 5:VALORES INDIVIDUAIS COM OS RESPECTIVOS ERROS PADRAo

DA MÉDIA 00 PESO E DA REMOÇÃO PLASMÁTICA DO COLESTE-

RIL-(1-14C)OLEATO E GLICERILTRI[9,10(N)_3H]OLEATO DE

REMANESCENTES DE QUILOMÍCRON ARTIFICIAIS INJETADOS

EM. RATOS CONTROLE

(g)

TFRTG
-1

)(min

TFRCE
-1

)(min

Índice de LipóliseRato Peso

TFCTG - Taxa fracional de remoção dos triglicérides

TFCCE - Taxa fracional de remoção do Colesteril oleato

01 305 0,15 O, 14 0,01
02 325 O, 11 °, 11 zero
03 260 O, 14 O, 12 0,02
04 277 0,27 0,23 0,04
05 261 0,26 0,24 0,02
06 249 0,30 0,25 0,05
07 293 0,21 °, 16 0,05
08 290 0,18 0,24 -0,06
09 311 0,24 0,27 -0,03
10 245 0,16 0,17 0,01
11 280 0,22 - -
12 278 0,37 0,37 zero
13 311 °, 12
14 246 0,29
15 245 0,31
16 324 0,14
17 312 0,52 0,50 0,02
18 343 O, 14
19 322 0,28
20 283 0,34
21 296 0,35
22 273 0,49
23 266 0,43

Média 286,7 0,26 0,23 0,01

Erro
Padrão 6,02 0,03 0,03 0,01

da Média
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APÊNDICE 6: VALORES INDIVIDUAISCOM OS RESPECTIVOS ERROS PADRAo

DA MÉDIA 00 PESO E DA REMOÇÃO PLASMÁTICA DO COLEST~

RIL-(1-14C)OLEATO E GLICERILTRI[9,10(N)_3H] OLEATO

DE REMANESCENTES DE QUILOMÍCRON ARTIFICIAIS INJETA-

DOS EM RATOS TRATADOS COM TRITON WR 1339

(g)

TFRTG
. -1

)(mln

TFRCE

(
. -1

)mln

Índice de LipóliseRato Peso

1 245 0,32 0,29 0,03

2 260 0,26 0,24 0,02

3 273 0,27 0,28 -0,01

4 270 0,24 0,22 0,02

5 239 0,22 0,25 -0,03

6 240 °,13 °,13 zero

7 240 °,15 0,15 zero

8 355 0,23

9 337 °,15

10 300 0,22

11 269 0,25

12 257 0,27

13 264 0,30

Média 273,00 0,23 0,22 0,004

Erro
Padrão 10,18 0,02 0,02 0,01
da Média

TFRTG - Taxa fracional de remoção dos triglicérides

TFRCE - Taxa fracional de remoção do Colesteril oleato
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APÊNDICE 7: VALORES INDIVIDUAIS COM OS RESPECTIVOS ERROS PADRAo

DA M~DIA 00 PESO E DA REMOçAo PlASMATICA 00 COLEST~

RIL-{1-1~C)OLEATO E GLICERILTRI[9,10(N)_3H] aLEATO

DE REMANESCENTES DE QUILOMíCRON ARTIFICIAIS INJETA-

DOS EM RATOS TRATADOS COM HEPARINA

(g)

TFRTG
-1

)(rnin

TFRCE
-1

)(rnin

Índice de LipóliseRato Peso

Média 275,4 0,32 0,25 0,08

Erro

Padrão
da Média

13,34 0,04 0,02 0,02

TFRTG - Taxa fracional de remoção dos triglicérides

TFRCE - Taxa fracional de remoção do Colesteril oleato.,

1 256 0,27 0,18 0,09I

2 241 0,26 0,20 0,06

3 263 I 0,43 0,27 O, 16

4 255
I 0,49 0,37 O, 12

5 270 0,31 0,26 0,05

6 321 I 0,23 0,21 0,02

7 322 0,28 0,23 0,05




