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RESUMO 

COUTO, R.D. Deposição de colesterol de uma microemulsão lipídica 

em fragmentos vasculares removidos de pacientes durante a cirurgia 

de revascularização coronária: estudos in vivo e in vitro. São Paulo, 2005. 

104p. Tese (doutorado). Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

Como demonstrado em estudos prévios, quando injetada em indivíduos, a microemulsão 

lipídica rica em colesterol sem proteína (LDE) que mimetiza a composição da LDL 

adquire apoE no plasma e é captada por receptores de LD"L/ No presente estudo, a LDE 

marcada com colesterol-H
3
(CL) e oleato de colesterol-~\OC) foi injetada em 20 

pacientes com doença arterial coronária antes da cirurgia de revascularização 

miocárdica. Fragmentos de aorta, artéria radial , artéria torácica interna, veia safena e 

pericárdio descartados durante a cirurgia foram coletados e analisados para 

radioatividade juntos com amostras seriadas de plasma. A contagem radioativa de LDE

OC foi maior do que a de LDE-CL em todas amostras de plasma coletadas durante 24h, 

entretanto a captação de LDE-CL foi expressivamente maior do que a do OC em todos os 

fragmentos. A captação de LDE-CL pela aorta foi cinco vezes maior do que a de LDE-OC 

(p=0,0379), quatro vezes maior na artéria torácica interna (p=0,033), dez vezes maior na 

veia safena (p=0,006) e quatro vezes maior no pericárdio (p=0,010). Apenas na artéria 

radial a captação não obteve significância estatística (p=0,053). Os estudos in vitro de 

captação celular, bloqueio e das marcações imuno-histoquímicas confirmaram os 

achados in vivo. Concluindo, a expressiva captação vascular do CL comparada com à do 

OC sugere que o CL dissocia-se a partir das partículas da microemulsão e precipita-se 

nos vasos. Considerando a LDE como um modelo de microemulsão artificial para a LDL, 

os resultados sugerem que este tipo de deposição do CL na parede vascular pode 

constituir um novo mecanismo para a aterogênese. 



SUMMARY 

COUTO, R.D. Deposition of cholesterol from a lipid .microemulsion in 

vascular fragments excised from patients during coronary by-pass 

surgery: in vivo and in vitro studies. São Paulo, 2005. 104p. Tese (doutorado) . 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

As shown in previous studies, when injected into subjects, a protein-free 

cholesterol-rich microemulsion (LDE) that mimics LDL composition acquires apoE in the 

plasma and is taken-up by LDL receptors. In the current study, LDE labeled with H
3

_ 

Cholesterol (FC) and C 14-Cholesteryl Oleate (CO) was injected into 20 coronary artery 

disease patients 24h before myocardial revascularization surgery. Fragments of aortic, 

radial, internai thoracic arteries, safenous vein and pericardium discarded during surgery 

were collected and analyzed for radioactivity together with serial plasma samples. The 

radioactive counting of LDE-CO was greater than that of LDE-FC in ali the plasma 

samples collected over 24h, but the uptake of LDE-FC was markedly greater than that of 

CO in ali fragments. The uptake of LDE-FC by aorta was 5-fold greater than that of LDE

CO (p=0,0379), 4-fold greater in the internai thoracic artery (p=0,033), 10-fold greater in 

safenous vein (p=0,006) and 4-fold greater in pericardium (p=0,010). Only in the radial 

artery the uptake didn't attains statistical significance (p=0,053). The in vitro studies of cell 

uptake, blocking and immunohistochemistry marks confirm the in vivo finds. In conclusion, 

the remarkably greater vessel tissue uptake of FC compared with CO suggests that FC 

dissociate from the microemulsion particles and precipitate in the vessels. Considering 

LDE as an artificial microemulsion model for LDL, the results suggests that this type of FC 

deposition in the arterial wall, might constitute a novel atherogenic mechanism. 
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1. INTRODUÇÃO 

o conceito de transporte reverso de colesterol (RCT), primeiramente formulado 

por Glomset (GLOMSET, 1968), propôs que o excesso de colesterol nos tecidos 

periféricos seria transportado pela lipoproteína de alta densidade (HDL), ou 

subclasses da mesma, de volta ao fígado para eliminação. Atualmente, entretanto, 

este fenômeno é aceito como uma grande variedade de transformações e reações 

utilizando enzimas e proteínas de transferência que ocorrem no compartimento 

plasmático antes de encaminhar as moléculas de colesterol ao fígado (FIELDING, 

1991; FRANCESCHINI et aI., 1991; VON ECKARDSTEIN et aI., 2001). Tanto 

fatores intra quanto extravasculares afetam o movimento do colesterol entre 

plasma e tecidos (ROTHBLAT et aI., 1999; ORAM & YOKOYAMA, 1996). A 

presença de receptores para as lipoproteínas, como LDL-r, LRP, SR-B1 ,nos 

tecidos (FOGELMAN et aI., 1988; IKEDA et aI., 1994; ACTON et aI., 1996; 

RIGOTTI et aI., 1997), de proteínas de transferência, como CETP e PLTP, nas 

lipoproteínas (ROTHBLAT et aI., 2002), e a utilização de lipoproteínas artificiais 

(MARANHÃO et aI., 1993) são aspectos bastante úteis a serem explorados 

durante o estudo in vivo do fluxo de colesterol. Estes fatores tanto teciduais quanto 

plasmáticos podem ser associados a modelos celulares espécie-específicos como 

as células de endotélio microvascular humano para a realização de estudos in 

vitro (ADES et aI., 1993). Recentemente (2003) foi demonstrado que a remoção 

plasmática do colesterol livre de uma microemulsão lipídica artificial foi mais rápida 

do que a remoção do colesterol esterificado em pacientes com doença arterial 

coronária (SANTOS et aI., 2003). O trabalho de Santos et aI. (2003), gerou 
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evidências suficientes para o desenvolvimento de um estudo mais aprofundado 

sobre os possíveis fatores que influenciam o influxo da microemulsão LDE no 

endotélio vascular humano. 

1.1 Histórico dos Estudos de Influxo e Efluxo de Lipoproteínas 

Contendo apoB e seus Lipídios Constitutivos no Endotélio da 

íntima Vascular 

A lesão aterosclerótica é caracterizada pela deposição de quantidades 

consideráveis tanto de colesterol livre quanto do éster de colesterol na túnica 

íntima (NEWMAN et aI., 1961). Este achado criou a necessidade de determinar os 

mecanismos de deposição destas duas frações lipídicas na parede vascular 

(NEWMAN et aI., 1961; DAYTON et aI., 1959). Embora Siperstein et aI. (1951) e 

Azarnoff et aI. (1958) tenham demonstrado sucessivamente a capacidade do 

endotélio vascular de sintetizar colesterol, as observações de Dayton et aI. (1959) 

e Newman et aI. (1961) indicaram que o colesterol presente nas placas 

ateroscleróticas é de origem plasmática, sendo esta uma via muito mais relevante 

do que a síntese in situ do colesterol per se. Modelos animais de influxo de 

lipoproteínas na íntima vascular demonstraram que a entrada de colesterol 

radioisotopicamente marcado é relativamente maior do que a entrada do éster de 

colesterol mesmo considerando a sua maior concentração plasmática (DA Y et aI., 

1970). Uma explicação proposta para o momento foi que o colesterol livre poderia 

se movimentar muito mais livremente entre as frações lipídicas quando comparado 
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ao colesterol esterificado. Outro achado demonstrou que o acúmulo de colesterol 

livre em relação ao éster de colesterol nas placas ateroscleróticas estava 

relacionado à hidrólise parcial do éster de colesterol seguido do seu influxo na 

íntima vascular (PATELSKI et aI., 1968; DAY & GOULD-HURST, 1966). Clark et 

aI. (1962) sugeriram que o colesterol em excesso pode ser transportado pelo 

sangue sem o aumento concomitante de lipoproteínas carreadoras. Após todos 

esses achados, já quase na década de 1980, Stender et aI. (1978) foram 

motivados pelas discrepâncias observadas entre as razões de colesterol livre (CL) 

e éster de colesterol (OC), CUOC, na íntima e no plasma, na qual a razão na 

parede vascular era muitas vezes maior do que a razão dos lípides no plasma, ou 

seja, mais CL na parede vascular em relação ao plasma, porém mais éster de 

colesterol no plasma durante os estudos de captação. Esta motivação incentivou o 

desenvolvimento de estudos de captação em diferentes espécies animais, 

considerando-se: os efeitos da hiperlipemia induzida e os tipos de padrões de 

aterogênese nos tecidos vasculares. 

Em relação ao influxo e efluxo do colesterol livre na parede vascular, a 

captação preferencial do CL, em modelo animal, foi explicada como uma troca 

entre o CL-marcado das lipoproteínas contra o CL-não marcado das membranas 

celulares da parede vascular, sem haver um equilíbrio de troca proporcional para o 

OC (DAY et aI., 1970; DAYTON et aI., 1970; ADAMS et aI., 1975). Hagerman et aI. 

(1951) explicaram este mecanismo em modelo eritrocitário. Em relação aos 

experimentos de influxo e hidrólise do OC na íntima vascular, as áreas sob a curva 

(AUC) do CL e OC foram calculadas, pois havia uma dúvida quanto a hidrólise do 

OC, ou seja, se a marcação fosse feita no ácido graxo que estava esterificado ao 
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anel do colesterol, quanto de OC hidrolisado poderia contribuir para o aumento da 

concentração de CL na parede vascular, principalmente se não permanecesse a 

marcação do lípide de origem após hidrólise. Neste experimento, após a utilização 

da marcação isotópica no anel, tanto para o colesterol livre quanto para o éster de 

colesterol, foi possível associar a AUC do colesterol tecidual com o grau de influxo 

arterial, considerando que o colesterol tecidual permaneceria não modificável 

durante o período de captação em relação à hidrólise e/ou esterificação do OCo 

Estes resultados em modelo suíno demonstraram a grande quantidade relativa de 

CL em relação ao OC na íntima, sendo a concentração do OC plasmático maior 

do que o OC vascular. Porém, ficaram ainda pontos a se verificar desses estudos 

primordiais, ou seja, a relação entre a atividade da hidrolase de éster de colesterol 

e a transferência do colesterol livre entre plasma e tecidos (STENDER et aI., 

1978). 

Presumivelmente, o transporte do colesterol para dentro da íntima vascular 

é realizado pela lipoproteína de baixa densidade (LDL) quando o LDL colesterol 

(LDL-C) está em altas concentrações. Entretanto, até então a origem do OC da 

lesão aterosclerótica permanecia obscura (SMITH & SLATER, 1973). Vários 

experimentos de captação celular sugeriram que o OC da partícula de LDL é 

primeiro hidrolisado, após entrar na parede arterial, e só depois novas moléculas 

de OC são sintetizadas (GOLDSTEIN et aI., 1975). Porém, este mecanismo não 

deve ser adotado para todos os tecidos, principalmente os ateroscleróticos, pois a 

saturação ou a deficiência de algumas enzimas lisossomais, como a éster 

hidrolase, situações freqüentes neste tecido, comprometeria o mesmo (ALAM et 

aI., 1980). ALAM et aI. (1980) demonstraram, em estudos de captação utilizando 
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células da musculatura lisa e da túnica adventícia incubadas com LDL CL_14C, que 

após 24h de incubação cerca de 70-80% do éster de colesterol presente provinha 

da LDL e que apenas 20-30% do mesmo era sintetizado pelas células. 

Demonstraram, ainda, de forma conclusiva, que as células vasculares 

aumentavam sua massa de OC após incubação com a LDL. Bondjers & Bjorkerud 

(1972) sugeriram que a hidrólise do éster de colesterol pode ser o pré-requisito 

para a eliminação dos depósitos de colesterol das lesões ateroscleróticas. Nicoll et 

aI. (1981) observaram que o influxo de lipoproteínas de densidade muito baixa 

(VLDL), densidade intermediária (IDL) e LDL são significativamente mais altos em 

íntimas vasculares ateromatosas do que em íntimas normais. Não foi conclusivo 

se o aumento do influxo das lipoproteínas foi devido ao grande número de lesões 

ateromatosas por área de vaso ou se a taxa de influxo das lipoproteínas através 

do endotélio da íntima estava acelerada em função do ateroma. Embora até o 

momento o mecanismo de transporte trans-endotelial das lipoproteínas não tenha 

sido completamente elucidado, Stein & Stein (1973), por analogia ao transporte 

trans-capilar da lactoperoxidase, propuseram que macromoléculas do tamanho 

das lipoproteínas devem ultrapassar as células endoteliais obrigatoriamente 

através das membranas, do que através das junções celulares; por outro lado, 

Vlodavsky et aI. (1978) delinearam a ligação, captação e degradação das 

lipoproteínas via receptor in vitro em células endoteliais. O aumento do transporte 

trans-endotelial de macromoléculas está relacionado a áreas de alta proliferação 

celular (CAPLAN & SCHWARTZ, 1973) e aumento da permeabilidade para o 

influxo de lipídios (HOFF et aI., 1983). Estas áreas focais correspondem a regiões 

de baixo shear stress (NEREM et aI., 1981). Embora haja uma atenção enorme 
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em relação à entrada do éster de colesterol no endotélio da íntima vascular, o 

acúmulo subendotelial de colesterol não esterificado, colesterol livre, tem sido 

sugerido como o evento inicial mais precoce na aterogênese (KRUTH, 1985). 

Vários estudos de ultraestrutura celular demonstraram a presença de 

lipossomas extracelulares ricos em colesterol não esterificado, colesterol livre, na 

íntima vascular no estádio pré-Iesional, antes da presença de infiltrado monocítico 

e formação de células espumosas, de coelhos sob dietas ricas em lipídios 

(SIMIONESCU et aI., 1986; KRUTH, 1985). Lin et aI. (1989) verificaram que 

junções comunicantes ao redor das células endoteliais em proliferação criam 

espaços através dos quais a LDL entra no espaço subendotelial, resultando em 

acúmulo lipídico. A análise de auto-radiografias de regiões com permeabilidade 

aumentada para a LDL sugerem que a 1251_LDL liga-se à matriz extracelular em 

regiões de alta proliferação (TRUSKEY et aI., 1992). Um achado histórico 

importante é que os vasos de animais com dietas ricas em colesterol tendem a 

captar maior quantidade de lipoproteínas do que os vasos de animais com dieta 

normal. Virag et aI. (1970) observaram que a captação vascular em artérias (aorta) 

é maior do que em veias, (femoral) de coelhos utilizando 125H3-lipoproteínas. 

Barnes & Weiberg (1999) observaram dois padrões de deposição lipídica 

espontânea em aortas de coelhos. Eles observaram que nos vasos de animais 

jovens o padrão de deposição apresenta-se após as ramificações enquanto que 

nos vasos de animais com idade avançada este padrão de deposição acontece 

em região anterior as ramificações. Estes achados sugerem que as variações 

regionais entre a interação de lipoproteínas com a parede vascular representam 
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aspectos importantes para o desenvolvimento da aterosclerose (NIELSEN et aI., 

1992). 

Thubrikar et aI. (1992) observaram que existe uma tendência para acúmulo 

de grandes quantidades de LDL em regiões ramificadas da aorta, explicando a 

susceptibilidade destas regiões ao desenvolvimento da aterosclerose. Atenção 

deve ser dada as diferenças entre lesão-resistência e lesão-propensão arteriais 

que podem ser causadas por diferenças de influxo, retenção, degradação ou 

efluxo de lipoproteínas da parede arterial (NIELSEN et aI., 1992). SCHWENKE & 

CAREW (1989) sugeriam que o aumento focal da concentração de LDL em 

regiões susceptíveis a formação de lesões ateroscleróticas em coelhos com dieta 

rica em lipídios, antes da formação das estrias gordurosas, são oriundas de 

diferenças locais de retenção e diminuição da taxa fraccional de degradação da 

LDL, e não devido ao aumento da permeabilidade vascular como relatado em 

outros estudos (SCHWENKE & CAREW, 1989). Outra sugestão para essas 

diferenças de efluxo e tempo médio de residência das partículas de LDL pode 

estar relacionada a diferentes tipos de interação ou ligação com os 

glicosaminoglicanos (GAG), colágeno e elastina que são componentes da matriz 

extracelular (WALTON & MORRIS, 1977). NIEVELSTEIN et aI. (1991) , 

especificamente, fizeram as seguintes perguntas: existe um tipo de configuração 

predominante das lipoproteínas depositadas no espaço íntima-subendotélio; a LDL 

é retida pelos filamentos de GAG e fibrilas de colágeno da matriz extracelular; 

existem diferenças de influxo em relação ao tempo de administração e ao 

tamanho das partículas de LDL? No mesmo estudo, 2h após a administração da 

LDL, tanto de origem humana quanto de coelhos hipercolesterolêmicos, observou-
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se aumento entre 5 a 20 vezes na concentração plasmática de LDL, sendo em 

seguida observadas predominantemente partículas com diâmetro de 23nm, 

formando uma topografia bastante heterogênea na íntima vascular. As partículas 

maiores encontradas são, na verdade, aglomerados dessas partículas com 23nm 

formando grandes estruturas lipídicas com cerca de 161nm e topografia delicada. 

Alguns eventos geneticamente determinados causam aterosclerose prematura, 

como, por exemplo, a hiperlipidemia combinada familiar, que afeta indivíduos 

através da síntese elevada de lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL), IDL 

e/ou LDL. Lipoproteínas que contêm apoB. 

Na espécie de coelhos geneticamente hiperlipidêmicos St. Thomas a 

patogênese se assemelha bastante a hiperlipidemia combinada familiar humana 

(LA VILLE et aI., 1987). Esta semelhança cria um ótimo modelo animal para o 

estudo do influxo de lipoproteínas na íntima vascular, pois esses coelhos, quando 

alimentados com dieta comum, desenvolvem lesões ateroscleróticas muito 

semelhantes às lesões em humanos (SEDDON et aI., 1987). O resultado desse 

estudo após análise de regressão linear múltipla evidenciou que, 

quantitativamente, o mecanismo mais importante de transferência de lipoproteínas 

para dentro da íntima arterial está relacionado tanto à permeabilidade não 

específica de moléculas quanto à concentração plasmática das lipoproteínas, 

VLDL e IDL, que compartilham com a LDL a característica potencial de causar 

aterosclerose (NORDESTGAARD et aI., 1991). Embora todos esses estudos 

estabeleçam o papel das células endoteliais na regulação da entrada das 

proteínas plasmáticas na íntima vascular, pouco se sabe sobre as características 

da barreira intimai, lâmina elástica interna (IEL), em tecidos normais ou durante o 
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processo aterosclerótico. A resistência da IEL ao movimento (transporte) de 

macromoléculas tem sido bastante ignorada, fato parcialmente atribuído às 

dificuldades de se medir adequadamente suas características de transporte in 

vivo. A baixa resolução espacial das técnicas disponíveis para quantificar a 

concentração e os tipos de perfis macromoleculares e os resultados dos estudos 

das fenestrações celulares da IEL levam à conclusão de que a IEL é apenas uma 

membrana porosa (WASANO et ai., 1983). A importância da IEL na aterosclerose 

foi sugerida por FRY (1993), que desenvolveu um modelo matemático (FRY, 

1985) de steady-state (estado estacionário), descrevendo o transporte de 

macromoléculas através das túnicas íntima e média. Simulações desse modelo 

matemático demonstraram que as concentrações macromoleculares da íntima 

podem ultrapassar as concentrações plasmáticas, através apenas da avaliação 

dos coeficientes de permeabilidade do endotélio e da IEL. Esses resultados são 

consistentes com as observações de SMITH & STAPLES (1980), que encontraram 

em regiões da íntima, oriunda de necropsia humana, concentrações de LDL bem 

superiores às encontradas no plasma. PENN et ai. (1999), utilizando recurso de 

imagem que oferecem alta resolução espacial, desenvolvido para medir a 

concentração de macromoléculas através das túnicas íntima e média, observaram 

que a IEL tem um papel importantíssimo (influência paracrina) sobre a 

comunicação entre as células das túnicas íntima e média. Em outro estudo, 

avaliando o influxo local de macromoléculas através das túnicas íntima e média de 

tecido endotelial intacto da superfície de aortas de suínos adultos em função do 

tempo (t), pressão (p), espécie molecular (i) e localização (z), observou-se que a 

captação das macromoléculas, 1251-Albumina, 1251_LDL e o complexo Evans Blue 
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Oye (EBD)-Albumina, varia bastante em função de (t), (z) e (i), mas não de (p) 

(FRY et aI., 1993). 

1.2 Diferenças Entre as Vias de Efluxo para a Lipoproteína de Alta 

Densidade (HDL) e para a LDL 

1.2.1 Descrição da Partícula de HDL 

A fração lipoprotéica conhecida como HDL é, na verdade, constituída por 

um grupo de partículas originalmente obtidas por ultracentrifugação do plasma 

com densidade entre 1,063 e 1,25 g/mL. Assim, as HDL são as menores (7-17nm) 

e as mais densas (1 ,063<d<1 ,25 g/mL) das frações lipoprotéicas plasmáticas 

(LUND-KATZ et aI., 2004; KOPPAKA, 2001; SEGREST et aI., 2000). Sua estrutura 

constitui-se de um núcleo lipídico hidrofóbico, contendo principalmente ésteres de 

colesterol, uma pequena quantidade de triacilglicerol e colesterol não esterificado. 

Este núcleo é circundado por uma camada monofásica de fosfolipídios, colesterol 

não esterificado e apolipoproteínas (LUND-KATZ et aI., 2004). As principais 

apolipoproteínas da HDL são apoA-1 e apoA-II, embora outras, como apoA-IV, 

apoA-V, apoC-I, apoC-II, apoC-III, apoD e apoE, possam estar presentes (LUND

KATZ et aI., 2004). A HDL também serve de transportador plasmático eficaz de 

proteínas envolvidas com o metabolismo lipídico, como a proteína transportadora 

de éster de colesterol (cholesterol-ester-transfer-protein CETP), a 

lecitina:colesterol-aciltransferase (LCAT) e a proteína transportadora de 
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Embora os mecanismos nos quais ocorrem as dissociações dos lipídios das 

lipoproteínas e incorporação dos OC nas membranas plasmáticas não estejam 

ainda totalmente elucidados, acredita-se que exista a formação de um canal 

hidrofóbico por onde o colesterol da HDL se difunde para a membrana plasmática. 

O processo realizado pelos receptores da família do LDL-r ou receptores 

scavengers classe A é diferente, ou seja, acontece a internalização das 

lipoproteínas via endossomos, seguido da fusão com lisossomos para degradação 

das partículas lipoprotéicas. É importante enfatizar que o transporte reverso do 

colesterol é realizado por um conjunto de partículas efetoras como apoproteínas, 

lipídios, proteínas de transferência e enzimas, entre outras, associadas ou não a 

HDL e suas subclasses (HUUSKONEN et ai., 2001). O papel da HDL no RCT está 

exemplificado na figura 1. 

O efluxo do colesterol celular também tem sido bastante estudado, 

principalmente devido a sua fundamental importância como passo inicial do RCT. 

Este pode ocorrer de duas maneiras distintas (YOUNG et ai., 2004). Uma forma 

inespecífica que se reflete na difusão aquosa do colesterol para fora da membrana 

celular na direção de moléculas aceptoras em função do gradiente de 

concentração celular, não havendo necessidade de uma ligação do aceptor a um 

receptor específico (BARTER et ai., 2003). Esta forma de efluxo de colesterol tem 

pouco efeito sobre a mobilização do colesterol estocado intracelularmente na 

forma esterificada. Entretanto, a segunda forma, a interação da HDL com os 

receptores SR-B1, pode promover o efluxo de colesterol se houver um gradiente 

de concentração favorável. Esta forma de efluxo pode ser induzida por partículas 

de a-HDL, por outras lipoproteínas e até pela albumina (RADER et ai., 2002) . 
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atividade de proteínas de transferência, o efeito de fármacos hipolipemiantes e 

também os mecanismos de captação vascular. 

1.5 Estudos Cinéticos: modelos compartimentais 

1.5.1 Bases Matemáticas da Farmacocinética Clínica: cinética de eliminação 

de primeira ordem 

Para a maioria das moléculas, a quantidade destas eliminadas do corpo por 

intervalo de tempo é proporcional a quantidade total das moléculas presentes no 

corpo. Em termos farmacocinéticos, este fenômeno é chamado de cinética de 

eliminação de primeira ordem, que pode ser descrito pela seguinte equação: 

dX/dt = - kX (1.0) 

Onde (X) representa a quantidade total da molécula no corpo em um 

intervalo de tempo qualquer (t), e (k) representa a(s) taxa(s) de eliminação destas 

moléculas. Esta equação pode ser desenvolvida por manipulação algébrica, ou 

seja, separação de variáveis e integração direta para cálculo das moléculas 

remanescentes no corpo em qualquer tempo após injeção inicial: 

Separação de variáveis (a) e (b) integração a partir do tempo ZERO ao 

tempo (t): 
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1.5.2 Conceito de Meia-Vida de Eliminação (t 1/2) 

Se a taxa de distribuição das moléculas é rápida quando comparada à taxa 

de eliminação, a exponencial da fase terminal da concentração destas moléculas 

plotadas em função do tempo em gráfico de papel semilogarítimico pode ser 

utilizada para estimar a t 1/2 de eliminação das moléculas, como na equação (1.2). 

O fato da equação (1 .3) poder ser utilizada para estimar (k) a partir de duas 

concentrações que estão separadas por um intervalo de tempo (t) qualquer, pode 

ser demonstrado a partir de In 1/2= - kt v, ou In 2 = kt v" quando C2 = % C1 

então: 
T % = 0,69/ k 

& 

k = 0,693 / t % (3.0) 

tanto a t % quanto o(s) k de eliminação das moléculas são susceptíveis às 

alterações tanto da função renal quanto hepática dos pacientes. As consta-ntes (k) 

podem ser alteradas por mudanças tanto do volume de distribuição (Vd) quanto do 

c1earance de eliminação (ClE). Como ponto prático, é fácil estimar a t % de uma 

molécula em gráfico de papel semilogarítimico e então os (k) podem ser calculados 

a partir da equação (3.0) ou diretamente a partir do ângulo da reta da fase de 

eliminação (ATKINSON & KUSHNER, 1979). 

Após injeção endovenosa, medidas seqüenciais das concentrações 

plasmáticas são necessárias para estabelecer os parâmetros cinéticos de 
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decaimento plasmático que vão representar as fases de distribuição e eliminação. 

Nestes casos, as curvas obtidas possuem normalmente duas exponenciais que são 

somadas formando a seguinte equação bi-exponencial: 

c = A' e -at + B' e -j3t , 

Onde a e f3 representam as fases de distribuição e eliminação das curvas, 

respectivamente. 
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3. OBJ ETIVOS 

Com a finalidade de avaliar a cinética de remoção plasmática e captação 

tecidual dos lípides CL-3H e OC_14C da LDE por fragmentos de aorta, de artéria 

torácica interna, de artéria radial, de veia safena e de pericárdio que normalmente 

são retirados durante a cirurgia de revascularização miocárdica, estudou-se tanto 

os aspectos relacionados com as características físico-químicas da LDE quanto os 

eventos biológicos que norteiam a captação desta partícula. Para isso foi 

necessário: 

I. Determinar a cinética de remoção plasmática dos lípides marcados 

da LDE, seus padrões de captação e deposição tecidual, 

11. Avaliar os estudos de transferência de CL, PL e OC da LDE para a 

HDL, segundo o método do substrato exógeno, para verificar se há 

relação entre transferência e a captação dos lípides pelos tecidos. 

111. Realizar e avaliar os estudos de captação in vitro com células de 

microendotélio vascular humano (HMEC) modificadas com SV-40, 

para verificar o comportamento da captação da LDE, CL versus OC, 

em relação aos resultados de captação vascular. 

IV. Realizar e avaliar os estudos de captação e bloqueio in vitro com 

células de carcinoma mucoepidermoide de epitélio brônquico 

humano (NCI-H292), para verificar a captação da LDE por outros 

receptores. 
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4. CAsuíSTICA 

4.1 Pacientes 

o Protocolo de estudo foi realizado, após consentimento pós-informação, 

em 20 pacientes com idade entre 41-70 anos (59 ± 9, média e desvio-padrão), 

portadores de DAC (tabelas 1 e 2), submetidos à cirurgia de revascularização 

miocárdica, selecionados no Ambulatório da Unidade Coronária do Instituto do 

Coração - InCor-HCFMUSP. Este protocolo foi autorizado por adendo ao projeto 

"Lipoproteínas Artificiais na Investigação das Dislipidemias e no Tratamento do 

Câncer" apreciado e aprovado pela Comissão Científica e de Ética do Instituto do 

Coração na sessão 345/99/09, de 10/06/99, sob o Protocolo de Pesquisa SDC 

1517/99/72. 

4.2 Critérios de Inclusão 

1. Pacientes de ambos os sexos, 

2. Idade entre 40 e 70 anos, 

3. Consentimento pós-informação para realizar o estudo, 

4. Doença arterial coronária confirmada por angiocoronariografia, 

5. Perfil lipídico entre os valores normais de referência adotados pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, mesmo em pacientes usando 

ou não medicação hipolipemiante, por exemplo estatinas, 
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6. Realizar cirurgia de revascularização miocárdica 24h após 

administração da LDE. 

4.3 Critérios de Exclusão 

1. Indivíduos portadores de disfunção hepática (atividade de 

protrombina < 50%, ALT e AST > 2x o valor de referência), 

2. Indivíduos portadores de disfunção renal (creatinina sérica > 2,0 

mg/dL) e ou síndrome nefrótica (proteinúria > 3,0 g/L e albumina 

sérica < 3,0 g/L), 

3. Indivíduos com disfunção tireoideana, 

4. Procedimento de revascularização miocárdica sem obtenção de 

fragmentos, por exemplo cirurgia a laser, 

5. Desistência de participação do protocolo, a qualquer momento, 

antes, durante ou após a injeção da LDE. 
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TABELA 2 - Antecedentes pessoais, familiares e medicação concomitante dos pacientes 

Paciente Antecedentes Pessoais Antecedentes Familiares Medicação Concomitante* 

JMDT HAS+FUMO+DISL +AVC+PCR IAM Atorvastatina 10mg 

JB HAS+FUMO+DISL +ANG.INST IAM Atorvastatina 10mg 

LCB HAS+FUMO+DISL +OBESID IAM Atorvastatina 20mg 

CAMS FUMO+DM+IAM com 40a Pai e Tio falecidos por IAM Atorvastatina 10mg 

EPG ANG+HAS+DISL +ANG+ICC HAS Atorvastatina 10mg 

TMR REOP+HAS+IAM 34a HAS Atorvastatina 10mg 

CAB HAS+ANG+DISL -------------------------- Atorvastatina 10mg 

ACSG HAS+ANG+DISL ---- ---------------------- Atorvastatina 10mg 

OS DM+HAS DM -----------------------

JDL ROP+HAS+DLP+AVC+IAM -------------------------- Sinvastatina 20 mg 

DRG HAS+ANG -------------------------- Sinvastatina 20 mg 

EDS HAS+ANG ------------- ------------- Sinvastatina 20 mg 

LMMS HAS+ANG+ICC -------------------------- Sinvastatina 20 mg 

ICS HAS+DLP+OBSID+ANG DM Sinvastatina 20 mg 

JLA HAS+DLP+ANG -------------------------- Sinvastatina 20 mg 

ODS HAS+ANG+FUMO -------------------------- --------------------------

ACR HAS+ANG+DLP+HFnl -------------------------- Sinvastatina 20 mg 

JRO HAS+ANG -------------------------- Sinvastatina 20 mg 

LMS HAS+ANG+AVC+FUMO -------------------------- Sinvastatina 20 mg 

DAS HAS+ANG -------------------------- Sinvastatina 20 mg 

DAC - doença arterial coronária , AVC - acidente vascular cerebral ; DM - diabetes melito; ROP - reoperação de revascularização do miocárdio; 
HAS - hipertensão arterial sistêmica ; DISL - Dislipidemia; IAM - Infarto agudo do miocárdio; OBSID - Obesidade; ANG - Angina ; ANG .INST -
Angina Instável; ICC - insuficiência cardiaca congestiva , PCR - parada cardio-respiratória, FUMO - ex-tabagista, *Obs.: Atorvastatina 10-20 mg 
ou sinvastatina 20 mg, V.O. 1 Cp/dia, entre 3 e 4 semanas anteriores à internação. 
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Figura 3. Modelo compartimental utilizado na análise dos dados experimentais. A injeção da LDE 
no compartimento plasmático, componentes A1 e A2, e o círculo 3 o componente A3 do 
compartimento extraplasmático. As flechas representam a transferência dos lípides marcados da 
LDE entre as componentes dos compartimentos e os "k", as constantes de transferência entre as 
componentes: k1,O = A1 ~ A3; k1,2 = A1 ~ A2; k2,O = A2 ~ A3. 
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5.7 Procedimento Cirúrgico e Obtenção dos Fragmentos 

Os pacientes foram submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica 

de acordo com procedimentos de rotina. Foi avaliada a captação da LDE nos 

fragmentos que habitualmente são retirados sempre que indicado. 

A tática cirúrgica foi a de rotina no Instituto do Coração - InCor, ou seja: 

preparo do paciente com monitorização contínua de sua pressão arterial média, 

pressão venosa central, diurese e eletrocardiograma. Após anestesia geral, os 

enxertos foram obtidos, quando necessário, pela retirada de segmentos da veia 

safena magna de um ou ambos membros inferiores, pela dissecação de uma ou 

ambas artérias torácicas internas, quando indicado, pela dissecação das artérias: 

gastroepiplóica direita, radial e epigástrica inferior. 

A cirurgia habitualmente é realizada com o auxílio da circulação 

extracorpórea e parada cardíaca. 

Após a realização dos enxertos e recuperação dos batimentos cardíacos, a 

circulação extracorpórea é interrompida e inicia-se o processo de fechamento 

torácico e dos demais locais incisados para obtenção dos enxertos. Ao final do 

procedimento, o paciente é enviado, ainda sob assistência ventilatória, à unidade 

de recuperação pós-operatória onde deverá permanecer até que tenha condições 

hemodinâmicas e gerais para que retorne ao leito de origem. 

Os pacientes receberam alta hospitalar após 7 ou 8 dias, de acordo com 

sua condição geral. 
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Os fragmentos recuperados após remoção habitual foram utilizados tanto 

para verificação da captação da LDE através da extração de lípides quanto para a 

identificação dos receptores para lipoproteínas presentes nas túnicas íntima, 

média e adventícia por imunohistoquímica seguida de análise histológica. 

5.8 Extração de Lípides 

Após a obtenção dos fragmentos, estes foram colocados imediatamente em 

solução fisiológica gelada e limpos em condições adequadas sobre placa de gelo. 

Em seguida os fragmentos foram pesados, anotados seus pesos exatos em 

miligramas (mg) e então, parte dos fragmentos, foram picotados até atingir 

aspecto pastoso. 

Os fragmentos, já com aspecto pastoso, foram submetidos à extração de 

lípides pelo método de FOLCH (1957); ou seja, transferidos para tubos grandes 

(20X160), adicionados 10mL de metanol e 20mL de clorofórmio e deixados em 

repouso overnight (cerca de 18 horas) a 4° C. As amostras foram filtradas em 

papel de filtro (Whatman número 1) por gravidade, em seguida o filtrado foi lavado 

com 2,5mL de clorofórmio por duas vezes, adicionados 7mL de água bidestilada 

aos tubos e deixados mais uma vez em repouso, overnight. Após o repouso, a 

fase sobrenadante foi aspirada a vácuo e então descartada. Foram adicionados 

4mL de Clear fo/ch (CHCI3 / meOH / H20) na proporção de 3:48:47; deixados mais 

uma vez em repouso overnight à temperatura ambiente. Após o repouso, foram 

aspiradas e descartadas as fases sobrenadantes. Em seguida, as amostras foram 
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secas sob fluxo de nitrogênio (N2), dissolvidas em solução de FOLCH e 

transferidas para tubos menores, após várias lavagens, agitando-se bem o tubo de 

extração e então, mais uma vez, seca sob fluxo de nitrogênio e reconstituídas em 

150llL de solução de FOLCH em gelo. Foram aplicados 100llL em placa de 

sílicagel 60H (Sigma S - 6628) para desenvolvimento da cromatografia em 

camada delgada (CCO). As aplicações foram feitas em bandas com cerca de 

0,5cm de largura. As placas foram eluidas usando-se como fase móvel: hexano/ 

éter etílico/ ácido acético na proporção de 70:30: 1. As placas foram secas à 

temperatura ambiente e reveladas com iodo sublimado, mostrando as áreas das 

bandas referentes às frações lipídicas a serem removidas, sendo então raspadas 

as bandas da placa para counting vials e adicionados 7mL de solução cintiladora 

PPO/POPOP/ Triton X-1 00/ tolueno (5,Og/ 0,5g/ 333mLl 667mL). Foi então medida 

a radioatividade em contador Beta (Liquid Scíntíllation Analyzer, 1600 TR Tri-Carb, 

PACKARO), sob utilização do software SpeedSTAR Plus Verso 5.01 , da Oiamond 

Computers, para determinação das contagens de CL-3H e OC_14C das amostras. 

5.9 Tamanho das Partículas de HDL 

o tamanho das partículas de HOL foi determinado por espalhamento de luz 

(Iight scattering) utilizando o equipamento Laser Light Scatteríng (ZetaPALMS, 

Brookhaven Instr. Corp.), após separação por precipitação química das partículas 

lipoprotéicas e seus remanescentes que contêm apoB por adição da solução de 

polietilenoglicol 8000 (200g/L). O sobrenadante contendo HOL foi diluído em 
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solução de cloreto de sódio (NaCI) 0,15M contendo EDTA 0,01% (pH 7,5). A 

solução resultante foi filtrada por membrana Millipore® com 0,22).1 de porosidade. 

O diâmetro (nm) das partículas da HDL em solução foi determinado por coleta das 

leituras obtidas do espalhamento de luz em ângulo de 90°, sendo os resultados 

expressos pela média obtida de 5 leituras (1 leitura por corrida). 

5.10 Transferência de Éster de Colesterol (OC), Fosfolípides (PL) e 

Colesterol Livre (CL) para a HDL 

A transferência de OC, PL e CL foi determinada pelo método de substrato 

exógeno (STOKKE & NORURN, 1971 ; CHANNON et aI., 1990). Emulsões 

lipídicas marcadas radioativamente com oleato de colesterol (OC-3H) e 

fosfolípides (PL_14C) ou colesterol livre (CL-3H) foram incubadas com plasma por 1 

hora. Decorrido o tempo, a emulsão foi precipitada juntamente com as partículas 

contendo apoB presentes na alíquota de plasma utilizado, seguido de 

ultracentrifugação e coleta do sobrenadante para determinação da radioatividade 

por cintilação líquida. As transferências de OC, PL e CL foram expressas como 

porcentagem de OC-3H, PL_14C e CL-3H, transferidas por hora, para a HDL (% 

CPM transferido/h) . 
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5.11 Modelo Celular de Captação da LDE 

A linhagem celular de endotélio microvascular humano modificado com o 

vírus SV-40 (PRUCKLER et aI., 1993) foi utilizada para verificar a captação da 

LDE. A linhagem celular foi cedida (em colaboração) pelo Prof. Dr. Antônio 

Ricardo Gagliardi da Unidade de Dislipidemias do Incor-HCFMUSP, em placas de 

24 poços que foram mantidas em estufa umedecidas (5% de C02, 95% de ar), a 

3rC, em meio de cultura MCDB131 (Sigma ®) enriquecido com L-glutamina 

(2mM), EGF (30ng/mL) e 10% de soro fetal bovino sem antibiótico. O meio foi 

trocado a cada dois dias antes do ensaio. Os ensaios foram realizados com 80% 

de confluência celular. 

Vinte e quatro horas antes do ensaio , o meio foi substituído por MCDB131, 

porém suplementado com soro deficiente em lipoproteínas (LPDS) (GOLDSTEIN 

et a/.,1976). No dia seguinte, as células foram submetidas à incubação em 

triplicata com alíquotas da LDE marcada com 250.000 CPM de CL-3H e OC_14C a 

3rC, por 4h. 

Alíquotas de 5,0f.lL da LDE foram incubadas em placas com a linhagem 

celular a 3rC, por 4h. Após este período, as células foram lavadas 3 vezes com 

solução PBS a 4°C e duas vezes com PBS a 3rC. Em seguida, foi adicionado 

0,3mL de solução de tripsina-versene (0,2%) e incubadas a 3rC em estufa com 

agitação mecânica por 15 minutos. Após esse processo, a suspensão celular foi 

transferida para tubos Eppendorf com adição direta de 1,OmL de FOLCH e 



49 

agitadas sob vórtex para ruptura das membranas celulares. A radioatividade 

presente nas amostras foi medida por cintilação líquida. 

5.12 Cultura de Células NCI-H292 para Realização dos Estudos de 

Bloqueio de Captação da LDE 

Para os ensaios de bloqueio de captação foram utilizadas as células de 

carcinoma mucoepidermoide de epitélio brônquico humano da linhagem NCI

H292, adquiridas do Instituto Adolfo Lutz (São Paulo-Brasil). As células foram 

mantidas em estufas umedecidas (5% de CO2 , 95% de ar), a 37°C, em meio de 

cultura RPMI-1640, sem glutamina, enriquecido com bicarbonato de sódio (2g/L), 

10% de soro fetal bovino, 50lJg/mL de estreptomicina e 50UI/mL de penicilina. As 

células foram mantidas em cultura de monocamada em garrafas de 75cm2 e 

repicadas a cada dois dias. 

Para realização dos estudos de bloqueio do LDL-r, as placas foram 

incubadas com anticorpo primário monoclonal anti-receptor humano de LDL 

(Amershan®, isotipo IgG2b, clone C7, camundongo) na concentração de 6,25, 

3,125 e 2,085f.lg/mL em triplicata por 18h, overnight, a 4°C. Após incubação os 

poços foram lavados com TRIS-HCL (pH 7,6) por 5 minutos. 

Alíquotas de 19f.lL LDE com aproximadamente 250.000 CPM de marcação 

para oleato de colesterol-14C foram incubadas com a linhagem celular H292 em 



50 

placas de 24 poços a 3rC, por 4h. Após este período as células foram lavadas 3 

vezes com solução PBS a 4 DC e duas vezes com PBS a 3rC. As células foram 

submetidas à ação da solução de tripsina-versene (0,2%) e mantidas entre 2 a 3 

minutos em estufa umedecida. As células foram destacadas da parede da garrafa 

com adição de 10mL de meio RPMI 1640 enriquecido. A suspensão celular foi 

centrifugada a 1.500 rpm por 3 minutos. O botão celular foi lavado por 3 vezes 

com tampão PBS (pH 7,4) para remoção do meio. Após esse processo a 

suspensão celular foi transferida para tubos Eppendorf com adição direta de 

1 ,OmL de FOLCH e agitadas sob vórtex para ruptura das membranas celulares. A 

radioatividade presente nas amostras foi medida por cintilação líquida. 



5.13 Análise Histológica, Imunohistoquímica Convencional e 

Dupla Marcação 
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Os fragmentos de tecido coletados foram limpos sob placa de gelo 

orientados para proporcionar a visualização das túnicas íntima, média e 

adventícia. Após orientação, os fragmentos foram incluídos em resina para 

congelamento tissue freezing medium (JUNG, Leica instruments GmbH -

Germany), imersos em becker contendo isopentano para evitar congelamento 

brusco e então este becker foi parcialmente imerso em contaíner contendo 

nitrogênio líquido. Após a inclusão do material, este foi seqüencialmente cortado 

em criostato (Reichert-Jung) para confecção dos cortes histológicos com 5J.lm de 

espessura que foram aderidos a lâminas de vidro silanizado (2 cortes/lâmina para 

05 lâminas/fragmento). Os cortes aderidos nas lâminas foram fixados em acetona 

por 10 minutos e devidamente armazenados a -20°C para posterior realização 

das análises histopatológica e imunohistoquímica. 

A análise histopatológica foi feita sob cortes congelados submetidos à 

coloração usual pela hematoxilina e eosina. 

A presença de receptores para LDL, CD36, CD68 e von Willebrand facto r 

(vWf) foi investigada em células da túnica íntima, túnica média e túnica adventícia 

de fragmentos vasculares e em tecido pericárdico proveniente de pacientes com 

doença aterosclerótica coronária pela reação da fosfatase alcalina ou 

imunoperoxidase, utilizando como cromógenos o FAST RED e a NEW FUCHSIN 

substrate system ou diaminobenzidina (OAB) (DAKO ®, USA), respectivamente. 
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Para verificar a presença dos LDL-r, após fixação, seguida da reação de 

bloqueio com albumina bovina a 1 % por 30 minutos, as lâminas foram incubadas 

com anticorpo primário monoclonal anti-receptor humano de LDL (Oncogene™, 

classe e subclasse IgG2ak, clone 15C8, camundongo) na concentração de 3mg/ml 

por 18h, ovemight, a 4°C, seguida de incubação com anticorpo secundário 

conjugado com fosfatase alcalina (Calbiochem-Novabiochem Corporation, San 

Diego - USA, cat. no. 401252), com título 1 :500 por 1 h a 3rC. Após cada 

incubação, os cortes foram lavados com TRIS-HCL (pH 7,6) por 5 minutos. 

Para verificar a presença do CD68, após fixação, seguida da reação de 

bloqueio com albumina bovina a 1 % por 30 minutos, as lâminas foram incubadas 

com anticorpo primário monoclonal anti CD68 humano (DAKO ®, isotipo IgG, 

clone kp1, camundongo), com título 1:100 por 1h a 37°C, em estufa, seguida de 

incubação com anticorpo secundário conjugado com fosfatase alcalina 

(Calbiochem-Novabiochem Corporation, San Diego - USA, cat. no. 401252), com 

título 1 :500 por 1 h a 3rC. Após cada incubação, os cortes foram lavados com 

TRIS-HCL (pH 7,6) por 5 minutos. 

Quanto à presença do vWf, após fixação, seguida da reação de bloqueio 

com albumina bovina a 1 % por 30 minutos, as lâminas foram incubadas com 

anticorpo primário monoclonal antifator de von Willebrand humano (DAKO ®, 

isotipo IgG, cod. A 0082, coelho), com título 1: 1200 por 1 h a 37°C, em estufa, 

seguida de incubação com o sistema DAKO LSAB ®, peroxidase, pronto para uso. 

Este sistema consiste de duas etapas: na primeira adiciona-se ao corte o 

anticorpo link (ligação) polivalente, ou seja, anti-rabbit, anti-mouse e anti-goat, por 

aproximadamente 1 h a 3rC; na segunda etapa, adiciona-se a peroxidase 
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conjugada a estrepto-avidina, também por aproximadamente 1 h a 3rC. Após 

cada incubação a 3rC em câmara úmida, dentro da estufa, os cortes foram 

lavados com TRIS-HCL (pH 7,6) por aproximadamente 5 minutos. 

Para a marcação do CD36, após fixação, seguida da reação de bloqueio 

com albumina bovina a 1 % por 30 minutos, as lâminas foram incubadas com 

anticorpo primário monoclonal anti CD36 humano (Serotec Produd ®, isotipo IgM, 

clone SMO, camundongo), com título 1 :20 por uma 1 h a 37°C, em estufa; em 

seguida, foi feita a incubação com anticorpo secundário IgG biotinilado (coelho) 

anti IgM de camundongo (DAKO ® Corporation, Carpinteria, USA, CA-93013), 

com título 1:150, finalizando com a segunda etapa do sistema DAKO LSAB ®, 
I 

peroxidase, pronto para uso (acima descrito). 

o controle positivo para as marcações imunohistoquímicas acima descritas 

foi obtido utilizando-se cortes histológicos de fígado humano (51lm de espessura), 

tecido positivo para as marcações estudadas. O controle negativo foi obtido 

utilizando-se os mesmos cortes histológicos incubados com anticorpo primário 

irrelevante. As lâminas foram montadas em meio aquoso Aquatex (MERK ® 

KGAA, 64271, Darmstadt, Alemanha) e então analisadas em microscopia de luz 

para 100, 400 vezes e imersão. 

A revelação das marcações com peroxidase foi determinada utilizando-se 

DAB (40mg) em 100mL de TRIS-HCL pH 7,6 acrescido de 61lL de peróxido de 

hidrogênio (H20 2 ) concentrado por 5 a 10 mino O corte foi em seguida 

contracorado com solução de hematoxilina de Harris por 30 segundos. 
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Toda a vidraria exposta ao OAB foi cuidadosamente lavada com hipoclorito 

de sódio a 1 %, assim como, utilizado material de proteção adequado para o seu 

manuseio devido ao seu caráter carcinogênico. 

As lâminas dos controles positivos foram montadas após desidratação em 

álcool a 70, 95 e 100%, por aproximadamente dois minutos cada, seguida de duas 

passagens por xileno (a primeira por um minuto e a segunda por tempo suficiente 

para montagem) ou, quando necessário, em meio aquoso (acima descrito). 

Finalmente, as lâminas foram montadas utilizando-se Entellan (MERCK ®, 

Alemanha) ou Aquatex ®, quando necessário, e lamínula. Para a dupla marcação 

foram utilizados os mesmos procedimentos descritos acima, porém efetuando-se 

cada marcação isoladamente até o fim do procedimento com suas respectivas 

revelações. Quando uma das marcações era feita com OAB, este era utilizado 

primeiro devido a sua reação alterar ou diminuir a coloração dos cromógenos 

solúveis em solventes orgânicos. 
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6. ANÁLISE ESTATíSTICA 

6.1 Teste de Kolmogorov-Smirnov 

o teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a normalidade da 

distribuição dos dados, ou seja, quando a distribuição for normal , tem-se evidência 

para utilizar testes paramétricos, quando não, utilizar testes não-paramétricos 

relacionados. Este é um teste de aderência, ou seja, verifica o grau de 

concordância entre a distribuição de um conjunto de valores amostrais observados 

e outra distribuição teórica. Este teste foi utilizado após estatística descritiva para 

decidir qual tipo de teste, em função da distribuição dos dados, melhor se aplicava 

à análise dos dados das determinações bioquímicas, dos estudos cinéticos, da 

captação de colesterol livre e éster de colesterol nos fragmentos de enxerto 

vascular e pericárdio e dos estudos de transferência de Cl, Pl e OCo 

Este teste é considerado como tendo um bom poder, mesmo em amostras 

pequenas, pois trata dos valores individuais. 

6.2 Teste de Mann-Whitney 

o teste de Mann-Whitney serve para testar a hipótese de que duas 

populações têm a mesma distribuição. Este teste é, portanto, uma alternativa para 

o teste t no caso de amostras independentes. Esse teste foi utilizado quando as 

pressuposições, exigidas para o teste t, estavam seriamente comprometidas ou a 
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amostragem era pequena. Esse teste foi utilizado para a análise parcial ponto a 

ponto das curvas de decaimento plasmático da LDE, após análise estatística do 

comportamento geral das curvas por Kruskal-Wallis, se e somente se, as 

pressuposições para o teste paramétrico relacionado (ANOVA) estivessem 

comprometidas. 

6.3 Teste de Kruskal-Wallis 

o teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para testar a hipótese de que 3 ou 

mais medidas (populações) estudadas tinham a mesma distribuição. Foi portanto 

uma alternativa a análise de variância (ANOVA) quando a amostra analisada era 

pequena e/ou as pressuposições para proceder com a ANOVA estivessem 

comprometidas. Esse teste foi utilizado para analisar cada fase da cinética de 

remoção plasmática dos lípides marcados. 

6.4 Teste de Correlação Linear 

o coeficiente de correlação linear de Spearman foi aplicado para avaliar a 

correlação entre as determinações bioquímicas, por exemplo glicemia e perfil 

lipídico, tamanho das partículas de HDL, LDE e subfrações, resultados dos 

estudos de transferência e entre cinética plasmática dos lipídios com a captação 

vascular. 
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Os softwares utilizados foram GraphPad Instat TM, SigmaStat versão 2.03, 

Grafit Data Analysis and Graphics Program versão 3.01 e Microcal ™ Origin ™ 

versão 4.10. 

Em todas as análises efetuadas, os parâmetros analisados foram 

considerados significativamente diferentes quando obtive-se P bicaudal < 0,05 

para um intervalo de confiança de 95%. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Lípides Plasmáticos 

Na tabela 4 observa-se os valores de caracterização da concentração dos 

lípides e glicose no plasma dos pacientes. Não houve associação entre os dados 

dos lípides e glicose plasmáticos dos pacientes com o dados oriundos dos estudos 

cinéticos e de captação. 

TABELA 4 - Concentração de lípides e glicose no plasma dos pacientes 

estudados (Média ± EPM). 

a Determinações Laboratoriais 

N=20 

Colesterol 

Total 

LDL 

HDL 

VLDL 

Triglicérides 

Glicose 

Concentrações 

mg/dL 

204 ± 12 

129 ± 11 

41 ± 3 

34 ±5 

170 ± 23 

114 ± 9 

LDL = Lipoproteína de baixa densidade, HDL = Lipoproteína de alta densidade, VLDL = 
lipoproteína de densidade muito baixa. a No momento da coleta sangüínea os pacientes estavam 
utilizando estatinas há pelo menos três semanas. 
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7.2 Remoção Plasmática da LDE 

A figura 4 mostra as curvas médias de decaimento plasmático dos lípides 

CL-3H e OC_14C da LDE após injeção em 20 pacientes. Nota-se que a primeira 

fase da exponencial da curva do colesterol livre decai mais rapidamente do que a 

do éster de colesterol (p < 0,05, Kruskall-Wallis). Por outro lado, a segunda fase 

da exponencial das curvas dos lípides CL-3H e OC_14C da LDE não diferiu (p > 

0,05, Mann-Whitney). A análise das TFR é mostrada na tabela 5. 

7.3 Parâmetros de Transferência da LDE 

As constantes de transferência k1,2 e k2,0 dos lípides CL e OC da LDE 

diferiram significativamente (p < 0,05, Mann-Whitney). Embora não se observe 

diferença entre as constantes de transferência k1,0 dos lípides CL e OC da LDE (p 

> 0,05, Mann-Whitney), existe uma tendência para a remoção mais rápida do CL 

em relação ao OC durante a 1a fase da curva de remoção plasmática da LDE. 

A análise comparativa entre as constantes de transferência é mostrada na 

tabela 6. 
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Figura 4. Curvas de decaimento plasmático dos lípides OC-14C e CL-3H da LDE. Após injeção 
endovenosa da LDE foram feitas coletas sangüíneas em tempos pré-determinados para 
determinação da radioatividade presente no plasma. 
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TABELA 5 - Taxa fracionai de remoção plasmática dos lípides CL-3H e OC_14C da 

LDE 

LDE 

CL-3H 

OC_14C 

TFR h-' 

0,0526 ± 0,0123 

0,0635 ± 0,0087 

* Teste de Mann-Whitney. 

Valor de p* 

0,564 

TABELA 6 - Análise das constantes de transferência (k) dos lípides CL-3H e OC-

14C da LDE 

K 

K1,0 CL 

K1,OOe 

K1,2 CL 

K1,20C 

K2,0 CL 

k2,OOe 

Mediana e percentil (25 - 75%) 

0,5970 (0,405 - 0,799) 

0,340 (0,0525 - 0,704) 

0,6550 (0,195 - 1,158) 

2,0140 (0,638 - 4,000) 

0,0287 (0,0236 - 0,00572) 

0,0558 (0,0297 - 0,00721) 

* Teste de Mann-Whitney. 

Valor de p* 

0,058 

0,007 

0,006 
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7.4 Medida de Radioatividade Plasmática e Captação Tecidual da 

LDE 

A figura 5.A mostra a radioatividade residual dos lípides CL-3H e OC_14C da 

LDE medidos no plasma após 0,08, 1,4, 8 e 24 h da injeção da LDE. No plasma, a 

quantidade de OC_14C foi aproximadamente duas vezes maior do que a quantidade 

de CL-3H em todos os tempos de coleta. 

A figura 5.B mostra os valores de captação dos lípides CL-3H e OC-14C da 

LDE expressa em % da radioatividade injetada por grama de tecido. A quantidade 

de CL-3H da LDE captado foi (em todos os fragmentos de tecido) maior do que a do 

OC_14C da LDE. A relação entre a captação do CL-3H e do OC_14C da LDE foi de 

aproximadamente cinco vezes na aorta (p = 0,0379, Mann-Whitney), quatro vezes 

na artéria torácica interna (p = 0,033, Mann-Whitney), 10 vezes na veia safena (p = 

0,006, Mann-Whitney) e quatro vezes no pericárdio (p = 0,010, Mann-Whitney). 

Apenas na artéria radial os valores dos lípides radioativos CL-3H e OC_14C da LDE 

não atenderam significância estatística (p = 0,053, Mann-Whitney). 
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Figura 5. Radioatividade medida dos lípides OC_14C e CL-3H no plasma (A) e nos fragmentos das 
artérias aorta, torácica interna e radial , da veia safena e do pericárdio (8 ). Aorta n=7; torácica 
interna n=14; artéria radial n= 7; veia safena n= 10; pericárdio n= 8, 



7.5 Cálculo da Proporção entre Massa, Moi e Moléculas de CL e 

OC na LDE 
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A partir das informações contidas nos prospectos dos lípides marcados CL-

3H e OC_14C, foi realizado o cálculo da proporção destes lípides na LDE. Ou seja, 

cada 85,5J.lCi de OC correspondem a 1 mg de massa de OC, e cada 12,9mCi de 

CL corresponde a 1 mg de massa de CL; sendo assim, calculou-se o valor de 1 J.lCi 

por regra de três simples, (1 J.lCi = 2,22 x 106 DPM) para cálculo das proporções. 

Desta forma, foi possível calcular a proporção para massa, número de moléculas e 

número de moles entre OC e CL para cada LDE utilizada. A relação média obtida 

para a proporção entre os radioisótopos (OC/CL) presentes na LDE foi de 110,78 

± 6,66, para massa; de 65,59 ± 3,98, para número de moléculas, e de 66,09 ± 3,85 

, para número de moles (Média ± SD). 



7.6 Estudos de Captação In Vitro da LDE Utilizando Células de 

Microendotélio Vascular Humano (HMEC) 
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A figura 6 mostra o resultado do estudo de captação da LDE utilizando a 

linhagem celular de endotélio microvascular humano modificado com o Simiam 

vírus 40 (SV-40). Após a extração dos lípides marcados foi medida a 

radioatividade presente nas amostras por cintilação líquida. A razão de captação 

entre os lípides CL e OC da LDE obtida foi igual a 1,09, ou seja, não há diferença 

entre a captação dos lípides da LDE. Os estudos de captação foram realizados 

após 80% de confluência celular. 
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Figura 6. Captação da LDE utilizando a linhagem celular de endotélio microvascular humano 
(HMEC). A razão de captação entre os lípides CL e OC da LDE foi igual a 1,09. 



7.7 Estudos de Bloqueio de Captação da LDE em Células de 

Microcarcinoma Pulmonar (epitélio brônquico) NCI-H292 
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A figura 7 mostra o resultado dos estudos de bloqueio da captação da LDE 

marcada com OC_C14 pela linhagem celular NCI-H292. O estudo de bloqueio 

revelou alguns aspectos importantes como: a remoção da LDE pode estar sendo 

feita por outros receptores para lipoproteínas além do LDL-r; o bloqueio com o 

clone de anticorpo utilizado (clone C7) pode não ser 100% eficiente, bloqueando 

apenas pouco mais de 40% da captação das partículas após a concentração de 

2,085).Lg/mL e efeito de prozona, ou seja, há excesso de anticorpos competindo 

pelo mesmo determinante antigênico. Verificou-se, ainda, que a saturação do 

sistema se dá com o dobro da concentração de anticorpos utilizados no bloqueio, 

ou seja, 6,25).Lg/mL, pois não houve (com esta concentração) nenhuma alteração 

observada na captação da LDE. 
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Figura 7. Bloqueio da captação da LDE marcada com OC_C14
, na linhagem celular NCI-H292. 

Foram utilizadas três concentrações diferentes para estabelecer a concentração de bloqueio e 
saturação do sistema, ou seja, 2,085, 3,125 e 6,25flg/mL. A concentração de 3,125flg/mL mostra o 
fenômeno de prozona. O controle representa a captação sem anti-LDLr. 
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7.8 Estudo do Tamanho das Partículas da HDL dos Pacientes 

A tabela 7 mostra o diâmetro e polidispersidade das partículas de HDL dos 

pacientes. Não foi encontrada associação entre os parâmetros analisados 

(captação tecidual , TFR, transferência e concentração de lípides plasmáticos) e o 

tamanho da HDL dos pacientes do estudo (p > 0,05, Sperman). 

TABELA 7 - Diâmetro e polidispersidade por Laser Light Scattering (ZetaPALMS, 

Brookhaven Instr. Corp.) da lipoproteína HDL dos pacientes (diâmetro efetivo / 

metade do diâmetro efetivo). 

Características HDL Valor de Referência 

Diâmetro 9,98/2,48 nm 7 -17 nm 

Polidispersidade 0,078 * 

*De 0,00 a 0,020 (monodispersa); 0,020 a 0,080 (pouco dispersa); e > 0,080 
(polidispersa ). 



7.9 Estudos de Transferência de Éster de Colesterol (DC), 

Fosfolípides (PL) e Colesterol Livre (CL) para a HDL 
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A figura 8 mostra a transferência de OC-3H, PL_14C e CL-3H para a partícula 

de HDL dos pacientes. As transferências de OC, PL e CL foram expressas como 

porcentagem de OC-3H, PL_14C e CL-3H transferidas por hora para a HDL (% CPM 

transferido/h). Embora o resultado seja prematuro, não foi observada associação 

entre os estudos de transferência dos lípides da LDE com a captação vascular de 

CL e OC, com a TFR e com os lípides plasmáticos (p > 0,05, Sperman). 
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Figura 8. Transferências de OC-3H, PL_14C e CL-3H por hora para a HOL (% CPM transferido/h) 
(Média ± SO). 
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7.10 Estudos Histológicos e Imunohistoquímicos

o painel 1 mostra as marcações imunohistoquímicas para a identificação do

LDL-r em fragmentos de tecido vascular coletados após descarte. Os fragmentos

foram seqüencialmente cortados para confecção dos cortes histológicos com 5~m

de espessura e orientados para proporcionar a visualização das túnicas íntima,

média e adventícia.
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e 3.8.) mostra a presença dos LDL-r nas células endoteliais, fibroblastos,

Este tipo de marcação específica observada nos cortes positivos (1.8., 2.8.
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3.B

Painel 1. Marcação para LDL-r usando fosfatase alcalina. 1.A. reação negativa para aorta, 2.A. para veia safena,
3.A. 1. interna. As reações positivas são demonstradas por 1.8., 2.8., 3.8., respectivamente. End = célula
endotelial, Fb = fibroblastos, SMC = células musculares lisas, N= neutrófilos, T. Int= túnica interna, T. Méd= túnica
média, T.Ad= túnica adventícia e L8= lâmina basal. Microscopia de luz, aumento 400 vezes.

""'3;1'\"

neutrófilos (98%) e linfócitos (2%) presentes nos cortes histológicos analisados. As

células marcadas foram identificadas a partir de suas características morfológicas

e tipo de localização tecidual. No painel 2, a seguir, observa-se os cortes de

pericárdio.
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Painel 2. Marcação para LDL-r usando fosfatase alcalina. O corte 4.A. mostra a reação negativa e o corte 4.B
mostra a reação positiva para pericárdio. N= neutrófilos (98%) e Linf = linfócitos (2%). Microscopia de luz,
aumento 400 vezes.

Um ponto importante destes resultados imunohistoquímicos foi o tipo de

marcação observada para o LDL-r, ou seja, uma marcação difusa pouco

convencional (1.8., 2.8. e 4.8.).

A tabela 8 demonstra o tipo de tecido, célula, intensidade de marcação e

técnica utilizada para localização do LDL-r.
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TABELA 8 . Tipo de tecido, célula e intensidade de marcação mais prevalente 

para o LO L-r. 

Tecido 

Aorta 

T. Interna 

V. Safena 

Pericárdio 

Intensidade da 

Marcação 

+++/ Infiltrado 

Mielomonocítico* 

+/Cél. Endoteliais, 

fibroblastos 

+/ **Fibroblastos 

+++/ Fibroblastos, 

Infiltrado 

Mielomonocítico* 

Marcação e Técnica 

Imunohistoquímica 

Utilizada 

LoL-r/ Fosfatase Alcalina/ 

FASTRED 

LoL-r/ Fosfatase Alcalina/ 

FASTRED 

LoL-r/ Fosfatase Alcalina/ 

FASTREO 

LoL-r/ Fosfatase Alcalina/ 

FASTREO 

* Neutrófilos (98%) e linfócitos (2%), ** túnica adventícia . + = marcação focal, ++ = 
marcação intensa, +++ = marcação intensa difusa. 
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o painel 3 mostra as marcações para CD36, CD68 e LDL-r presentes em 

células da túnica íntima, túnica média e túnica adventícia dos fragmentos 

vasculares de aorta provenientes dos casos estudados. 
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Painel 3. Túnicas íntima e média dos tecidos vasculares de aorta, cortes 5.A, 5.B, 6.A, 6.B e 7A O 
corte 5.A mostra a marcação positiva para C036 em células endoteliais, fibroblastos e SMC, 
técnica de imunoperoxidase - cromógeno OAB. Os cortes 5.B e 6.A mostram o controle negativo e 
o corte positivo, respectivamente, para C068, por fosfatase alcalina - cromógeno FAST REO. Os 
cortes 6. B e 7.A, corte positivo e controle negativo, mostram infiltrado mielomonocítico com 
marcação positiva para LOL-r, por fosfatase alcalina - cromógeno FAST REO. Todos os cortes 
foram contracorados com hematoxilina não alcoólica. T.lnt. = túnica íntima; T. Méd.= túnica média. 
Microscópio de luz com aumento de 400 vezes. 



7.11 Dupla Marcação Imunoenzimática para Constituintes 

Celulares: von Willebrand factor (vWf) e LDL-r 
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A dupla marcação foi utilizada para, além das evidências morfológicas, 

confirmar por imunohistoquímica a presença do LDL-r nas células endoteliais. A 

marcação positiva para o fator de von Willebrand humano (vWf) identifica a célula 

como de origem epitelial. Este resultado conjunto à marcação positiva para o LDL

r confirma a presença do LDL-r nas células do endotélio vascular humano, túnica 

íntima. No painel 4 pode-se verificar a marcação positiva para vWf na túnica 

íntima por imunoperoxidase. Utilizou-se a diaminobenzidina - DAB como 

cromógeno. A marcação positiva para o LDL-r presente tanto em células 

endoteliais mais internas, próximas à lâmina basal, quanto em fibroblastos e 

polimorfonucleares neutrófilos presentes à túnica média, foi realizada com 

fosfatase alcalina utilizando o cromógeno FAST RED. A figura 3.B. no painel 1 

evidencia, isoladamente, a presença do LDL-r nas células do endotélio vascular 

humano. 
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Painel 4. Dupla Marcação para vWf e LDL-r usando fosfatase alcalina e imunoperoxidase, 
respectivamente. O corte 8.A. mostra a reação positiva para vwf (túnica íntima, seta preta) e 
LDL-r próximo à lâmina basal (seta branca); o corte 8.B mostra a reação positiva para vwf 
(túnicas íntima e adventícia) e LDL-r em fibroblastos e PMN próximo à lâmina basal em cortes 
de torácica interna. Microscopia de luz, aumento 400 vezes. 
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8. DISCUSSÃO 

Recentemente foi demonstrado que a remoção plasmática do colesterol 

livre é mais rápida do que a do éster de colesterol (SANTOS et aI., 2003). Neste 

estudo, comparando a remoção plasmática dos lípides radioativos da LDE entre 

pacientes com e sem DAC, verificou-se também que embora exista diferença na 

remoção plasmática do colesterol livre, não existe diferença na remoção 

plasmática do éster de colesterol entre os grupos estudados. Este resultado, 

quando analisado conjuntamente aos achados de captação vascular e pericárdio 

da LDE obtidos neste estudo, mostrou que existe uma relação entre o colesterol 

livre que é removido do plasma e o colesterol livre que é captado pelos tecidos 

(figura 5). Em 2004, SANTOS et aI. mostraram que o tempo de residência 

plasmática dos lípides OC_14C e CL-3H da LDE e a concentração plasmática de 

LDL-C em pacientes com hipercolesterolemia familiar diminuiu 49 e 36%, 

respectivamente, após tratamento com altas doses de sinvastatina (80mg/dia) 

durante dois meses. Este é um resultado muito importante, pois os pacientes após 

tratamento apresentaram os mesmos tempos de residência plasmática para os 

lípides da LDE quando comparado ao grupo controle (pacientes nomolipidêmicos). 

Em relação aos dados obtidos neste trabalho, no qual aproximadamente 98% dos 

pacientes estavam sendo tratados com estatinas (atorvastatina e sinvastatina), 

doses correspondentes a apenas % da dose utilizada por SANTOS et aI. (2004), 

provavelmente, nesta dosagem, as estatinas tenham acelerado apenas a remoção 

do éster de colesterol a partir do final da primeira fase e durante a segunda fase 
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da curva de remoção plasmática, representada por K1,2 e k2,0, respectivamente, 

onde se observa o aumento aparente da remoção do éster de colesterol em 

relação ao colesterol livre (figura 4). Ao se comparar estes resultados com o 

trabalho de SANTOS ei aI. (2003), em pacientes com e sem DAC, pode-se 

verificar que apenas o comportamento cinético do éster de colesterol nos 

pacientes com DAC foi diferente em relação aos achados aqui encontrados, ou 

seja, provavelmente as estatinas (mesmo em doses baixas) devam influenciar a 

remoção do éster de colesterol. O fato do colesterol livre se movimentar mais 

livremente entre as frações lipídicas, plasma e tecidos, quando comparado ao 

colesterol esterificado, pode em parte explicar a menor influência das estatinas 

sob o comportamento cinético do CL-3H da LDE. O aumento da expressão dos 

receptores de LDL, principalmente hepáticos, pelo tratamento com estatinas 

aumenta a remoção das partículas de LDL e (conjuntamente) de LDE, como 

mostrado por SANTOS ei aI. (2004). 

Em relação à cinética de remoção plasmática, a ausência de diferença 

entre as TFR (figura 4) é explicada pela complementação das áreas das curvas 

dos lípides da LDE, ou seja, por definição a TFR é igual a razão 100%/AUCfO-a. A 

integral destas áreas vai de zero a infinito (a),fenômeno este que proporcionou 

,por complementaridade das áreas, a não diferença entre as TFR dos lípides da 

LDE neste estudo. 

Segundo NICOLL et aI. (1981), o influxo de VLDL, IDL e LDL é 

significativamente mais alto em íntimas vasculares ateromatosas do que em 

íntimas normais. Este é um ponto importante para este estudo, pois o aumento do 
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influxo de colesterol livre na íntima vascular pode também ser justificado pela 

ateromatose discreta observada após análise histopalógica dos cortes de aorta 

dos pacientes. 

Outro aspecto importante dos achados deste estudo foi o comportamento 

da razão colesterol livre / éster de colesterol entre plasma e tecidos. No plasma 

observou-se que a razão foi baixa, ou seja, mais éster de colesterol; enquanto que 

em todos os tecidos analisados a razão foi alta, mais colesterol livre. A análise 

estatística das razões CLlOC entre os fragmentos de tecido vascular e de 

pericárdico não mostrou diferença significativa (dados não publicados). Ainda na 

década de 1970, STENDER et aI. (1978), estudando a captação de lipoproteínas 

naturais, observaram discrepâncias entre a razão de colesterol livre e éster de 

colesterol na íntima vascular e no plasma de três espécies animais. Foi observado 

que a razão na parede vascular era muitas vezes maior do que a razão dos lípides 

no plasma. Estes achados em modelo animal corroboram as evidências aqui 

encontradas. Em relação às características estruturais da LDE, a relação 

colesterol livre / éster de colesterol na partícula é infimamente baixa, ou seja, a 

partícula possui muitas vezes mais éster de colesterol do que colesterol livre. Se 

se considerar os aspectos fisiológicos que influenciam a cinética de remoção dos 

lípides de lipoproteínas naturais, como influxo e efluxo do colesterol livre para a 

parede vascular, este pode ser explicado como uma troca entre o colesterol livre 

das lipoproteínas contra o colesterol livre das células endoteliais da íntima 

vascular, sem haver, necessariamente, um equilíbrio de troca proporcional para o 

éster de colesterol (DAY et aI., 1970; DAYTON et aI., 1970; ADAMS et aI., 1975). 

No estudo de NORDESTGAARD et aI. (1990) foi verificado que quantitativamente 
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existem rotas importantes para o efluxo da HDL e da LDL da parede vascular. As 

rotas mais importantes para remoção do colesterol das partículas de HDL são, 

provavelmente, através da vasa vasorum e/ou vasos linfáticos presentes na túnica 

média externa e adventícia, enquanto que para as partículas de LDL o efluxo é 

possivelmente realizado, apenas, via lumem arterial. Tentando correlacionar os 

achados de captação tecidual dos lípides da LDE com a transferência de lípides 

plasmáticos, foram realizados os estudos de transferência de lípides 

radioativamente marcados da LDE para a HDL dos pacientes. Os dados de 

transferência de éster de colesterol, fosfolipídio e colesterol livre da LDE para a 

HDL demonstraram não haver correlação com as variáveis analisadas neste 

trabalho, como, por exemplo, o tamanho das partículas de HDL, a concentração 

de lípides plasmáticos, a cinética de remoção da LDE e a captação tecidual. O 

resultado dos estudos de transferência pode ser prematuro em função do tamanho 

da casuística aqui utilizada. Por outro lado, os resultados de transferência de 

colesterol livre, de éster de colesterol e de fosfolipídios obtidos foram compatíveis 

com os dados registrados na literatura (TAN et aI., 1999; KWONG et aI., 2002; 

KASER et aI., 2003). 

Os estudos de captação in vitro utilizando a linhagem celular de endotélio 

microvascular humano mostraram que a captação dos lípides da LDE, à mesma 

atividade específica, é equivalente, ou seja, as células captaram o mesmo 

conteúdo de colesterol livre e éster de colesterol presentes nas partículas. Este 

experimento foi realizado para excluir variáveis biológicas que poderiam promover 

uma captação preferencial do CL em relação ao OCo A razão de captação celular 

da LDE (CL / OC) neste experimento foi igual a 1,09. Este resultado mostra 
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claramente que a captação in vitro dos lípides da LOE, a mesma atividade 

específica, é igual. Seguindo ao estudo de captação, foi realizado o estudo de 

bloqueio de captação que evidenciou três aspectos importantes, como a remoção 

da LOE que pode estar sendo feita por outros receptores para lipoproteínas além 

do LO L-r, o bloqueio com o clone C7 do anti-LO L-r que pode não ser 100% 

eficiente e o efeito de prozona aparente após a concentração inicial do anticorpo 

utilizado. Excluindo as peculiaridades relacionadas à relação antígeno-anticorpo, 

em função dos resultados obtidos, é muito provável que a LOE seja removida por 

outros receptores para lipoproteínas. 

Os estudos histológicos e imunohistoquímicos nos fragmentos vasculares e 

de pericárdio dos pacientes permitiram a identificação (marcação positiva) do LOL

r em células endoteliais, fibroblastos, neutrófilos e linfócitos presentes nos cortes 

histológicos analisados. Embora cada fragmento analisado tenha apresentado 

peculiaridades características em relação aos tipos celulares mais prevalentes de 

cada túnica, vários parâmetros foram utilizados para identificação das células a 

partir de suas características morfológicas, localização tecidual e dupla marcação 

imunohistoquímica. Um achado imunohistoquímico importante foi o tipo de 

marcação observada para o LO L-r, ou seja, uma marcação difusa pouco 

convencional, como se o receptor estivesse sendo expresso também nas células 

adjacentes. Não foram ainda descritas outras formas de expressão para o LOL-r 

diferentes das formas de membrana e citoplasmática. Provavelmente, este padrão 

difuso represente a expressão do receptor em células não ativadas, porém, sob 

ação de mediadores solúveis como citocinas, interleucinas e fatores de 

crescimento secretados em situações de estresse pelas células do infiltrado 
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celular (GIERENS et ai., 2000). Esta marcação localizada nos infiltrados de aorta 

pode estar evidenciando um papel importante do LDL-r ainda não associado ao 

mecanismo clássico da aterogênese. As marcações positivas para o LDL-r, CD36 

e CD68 presentes nas túnicas íntima, média e adventícia dos cortes de aorta 

mostram a capacidade de captação de lipoproteínas tanto naturais quanto 

artificiais. Este resultado é muito importante, pois a presença dos receptores cria a 

possibilidade para tratamento farmacológico utilizando veículos lipoprotéicos. 

Em relação à torácica interna (artéria mamária) que é bastante utilizada 

como enxerto vascular e tem sido citada como ótimo enxerto a médio e longo 

prazos, as marcações observadas foram focais e de baixa intensidade para o LDL

r (tabela 8). Em relação à captação de lipoproteínas, este resultado pode em 

parte, proporcionar um prognóstico favorável aos pacientes que fazem este tipo de 

enxerto, pois ainda não foi demonstrado nenhum tipo de participação do LDL-r na 

aterogênese. Ainda no painel 3, pode-se verificar que a marcação para CD36 e 

CD68 nos cortes de aorta foi bastante intensa. Este resultado pode ser abordado a 

partir de dois aspectos básicos: O CD36 e CD68 são moléculas de superfície que 

identificam os receptores scavengers e marcação para macrófagos, 

respectivamente, marcadores estes que estão relacionados à progressão da 

aterogênese. DESRUMAUX et ai. (2003) correlacionaram a marcação positiva 

para o CD68 com o aumento da expressão da PL TP por RT -PCR. A PL TP é uma 

proteína de transferência importantíssima associada ao metabolismo da HDL e ao 

RCT, atuando também no efluxo de colesterol celular (HUUSKONEN et ai., 2001) . 

A expressão de PL TP por macrófagos presentes na aorta pode não ser importante 

o suficiente para diminuir a progressão da aterosclerose. Ainda não existem 



86 

evidências na literatura que comprovem a funcionalidade desta proteína de 

transferência secretada por macrófagos. Após a identificação do LDL-r nas células 

da túnica íntima (endotélio), realizou-se a dupla marcação para confirmar por 

imunohistoquímica a presença do LDL-r nas células endoteliais. Esta técnica foi 

necessária, pois as preparações histológicas não são totalmente isentas de erro, 

ou seja, algumas células podem ser arrancadas e então se posicionarem em outro 

local diferente da sua localização de origem, além da possibilidade de sofrerem 

também modificações artefatuais em sua morfologia prejudicando a sua 

identificação a partir de aspectos histomorfológicos. A marcação positiva para o 

fator de von Willebrand humano (vWf) identifica a célula como de origem endotelial 

(DONG et aI., 2004). Este achado conjunto confirma a presença do LDL-r nas 

células do endotélio vascular da túnica íntima humana. Esta pode ser uma via 

importante para captação da LDE nos vasos, visto que a LDE é removida da 

circulação via LDL-r (MARANHÃO et aI., 1993; MARANHÃO et aI., 1994). 

Os resultados dos experimentos in vitro serviram apenas para dar suporte 

aos resultados in vivo de captação vascular dos lípides da LDE, que representam 

o núcleo dos achados deste trabalho, mostrando uma remoção plasmática mais 

rápida do colesterol livre e em seguida a sua captação e/ou deposição preferencial 

em relação ao éster de colesterol em fragmentos vasculares e de pericárdio de 

pacientes com doença arterial coronária. 
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9. CONCLUSÕES 

I. A remoção plasmática do colesterol livre foi mais rápida do que a 

remoção do éster de colesterol. 

11. A captação e/ou deposição do colesterol livre nos fragmentos de vaso 

e pericárdio foi maior do que a do éster de colesterol. 

111. A razão entre o colesterol livre e o éster de colesterol obtida foi menor 

no plasma e maior nos tecidos, ou seja, mais éster de colesterol 

remanescente no plasma e mais colesterol livre depositado e/ou 

captado nos teddos. 

IV. Os estudos in vitro de captação celular com a LDE indicam, 

indiretamente, que a captação preferencial do CL da LDE é um 

fenômeno observado na doença arterial coronária. 

V. Os receptores para a LDL natural e modificada identificados por 

imunohistoquímica podem ser os principais responsáveis pela 

remoção tecidual da LDE. 

VI. Finalizando, os achados do presente trabalho são importantes para a 

elucidação de mecanismos relacionados à teoria da aterogênese e 

para mostrar a semelhança entre a LDE e a LDL natural, em relação 

ao comportamento de remoção plasmática e captação vascular tanto 

in vivo quanto in vitro observados na literatura. 
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