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RESUMO 

Leança C C. O metabolismo de lipoproteínas e a sensibilidade à insulina 

são distintamente modulados em indivíduos saudáveis com concentração 

alta ou baixa de HDL-colesterol. [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2012. 

 

A síndrome metabólica (SM) e o diabete melito (DM) caracterizam-se por uma 

série de alterações no metabolismo de lipoproteínas, entre elas a 

hipertrigliceridemia e a redução nas concentrações de HDL-colesterol (HDL-C). 

Em estudo prévio demonstramos que indivíduos saudáveis, não obesos, com 

concentração de HDL-C abaixo de 40mg/dL, quando comparados àqueles com 

concentração de HDL-C acima de 60mg/dL, apresentam, no plasma, esteróis 

marcadores de absorção intestinal de colesterol alimentar diminuídos, e de 

síntese de colesterol aumentados. Achados semelhantes foram descritos por 

outros autores em portadores de SM e DM, sugerindo que a resistência à 

insulina participa na origem do distúrbio, embora não se saiba por quais 

mecanismos. Considerando nossos achados prévios, os objetivos deste estudo 

são investigar quais os mecanismos moleculares envolvidos nas alterações do 

metabolismo de colesterol presentes em indivíduos com concentrações alta 

(HIPERALFA, HDL-C > 60mg/dL, n = 36) ou baixa (HIPOALFA, HDL-C < 

40mg/dL, n = 37) de HDL-C por meio de medida de: 1) conteúdo celular de 

colesterol e expressão gênica de enzimas e receptores críticos para a 

regulação intracelular de colesterol, tendo como modelo células 

linfomononucleares de sangue periférico; 2) parâmetros que regulam o 

metabolismo de lipoproteínas no plasma e que são influenciados pela insulina, 

tais como lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT), lipoproteína lipase (LPL) e 

lipase hepática (LH) pós-heparina, proteína de transferência de colesterol 

esterificado (CETP), proteína de transferência de fosfolípides (PLTP) e pré-



 

beta1 HDL. Os critérios de exclusão foram: diabete melito, IMC ≥ 30Kg/m2, 

tabagismo, consumo elevado de álcool e uso de fármacos capazes de interferir 

no metabolismo de lipoproteínas. Mostramos que, quando comparado ao grupo 

HIPERALFA, o grupo HIPOALFA apresentou maiores concentrações de 

insulina, triglicérides, ALT(TGP), índice HOMA, atividade de LCAT e LH, e 

menor atividade de LPL e concentração de pré-beta1 HDL. Não houve diferença 

entre os grupos com relação ao conteúdo celular de colesterol, à expressão dos 

genes estudados (ABCA1, ABCG1, SR-BI, LDLR, HMG CoA redutase, SREBP-

1c e LXR alfa), às atividades de CETP e PLTP no plasma e à ultrassonografia 

de carótidas. Nossos resultados mostram que indivíduos com concentração alta 

ou baixa de HDL-C no plasma diferem com relação à sensibilidade à insulina, 

além de parâmetros envolvidos na regulação do metabolismo de lipoproteínas. 

Estes achados não se relacionaram com o metabolismo celular de colesterol no 

modelo estudado, mas sugerem que este quadro metabólico, cuja origem é 

desconhecida, precede o aparecimento, no decorrer da idade, de outras 

alterações típicas da síndrome metabólica no grupo com baixas concentrações 

de HDL-C no plasma. 

 

Descritores: Colesterol HDL; Hipoalfalipoproteinemia; Diabete melito; 

Resistência à insulina; Metabolismo celular de colesterol; Aterosclerose. 



 

 

SUMMARY 

Leança C C. Lipoprotein metabolism and insulin sensitivity are distinctly 

modulated in healthy subjects with high and low plasma HDL-cholesterol 

concentration. [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2012. 

 

The metabolic syndrome (MS) and the diabetes mellitus (DM) are characterized 

for a series of alterations in lipoprotein metabolism as hypertriglyceridemia and 

reduced HDL-cholesterol (HDL-C) concentration. In previous study we 

demonstrated that healthy non obese subjects with HDL-C concentration below 

40mg/dL, when compared with those with HDL-C above 60mg/dL, present low 

plasma sterol markers of alimentary cholesterol intestinal absorption and high 

plasma sterol markers of cholesterol synthesis. Similar findings have been 

described by others in subjects with MS and DM, suggesting that insulin 

resistance participates in the origin of the disorder, although by unknown 

mechanisms. Considering our previous findings, the objectives of this study are 

to investigate the molecular mechanisms involved in alterations of cholesterol 

metabolism in subjects with high HDL-C (HYPERALPHA, HDL-C > 60mg/dL, n = 

36) or low HDL-C (HYPOALPHA, HDL-C < 40mg/dL, n = 37) concentration by 

means of measuring: 1) cellular cholesterol content and gene expression of 

critical enzymes and receptors involved in the intracellular cholesterol regulation, 

having peripheral blood mononuclear cells as model; 2) parameters that 

regulate the plasma lipoproteins metabolism and that are influenced by insulin, 

such as lecithin: cholesterol acyltransferase (LCAT), post-heparin hepatic (HL) 

and lipoprotein lipase (LPL), cholesteryl ester transfer protein (CETP), 

phospholipid transfer protein (PLTP) and pre-beta1 HDL. The exclusion criteria 

were: diabetes mellitus, body mass index ≥ 30Kg/m2, smoking, heavy drinking 

and use of medications that interfere with lipoprotein metabolism. We 



 

demonstrated that, as compared with HYPERALPHA, the HYPOALPHA group 

presented higher insulin, triglycerides and alanine aminotransferase 

concentrations, HOMA index, LCAT and HL activities and lower LPL activity and 

pre-beta1 HDL concentration. There was no difference between the groups in 

the cellular cholesterol content, expression of genes (ABCA1, ABCG1, SR-BI, 

LDLR, HMG CoA reductase, SREBP-1c and LXR alpha), plasma CETP and 

PLTP activities and carotid ultrasonography. Our results show that subjects with 

high or low plasma HDL-C concentration differ in relation to insulin sensitivity 

and in parameters involved in lipoprotein metabolism regulation. These findings 

were not related to the cellular cholesterol metabolism in the studied model, but 

they suggest that this metabolic disturbance, whose origin is unknown, precedes 

the appearance, in the course of the human life of other typical alterations of 

metabolic syndrome in the low HDL-C concentration group. 

 

Descriptors: HDL cholesterol; Hypoalphalipoproteinemia; Diabetes mellitus; 

Insulin resistance; Cellular cholesterol metabolism; Atherosclerosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 HDL e risco cardiovascular 

 

Estudos populacionais mostram que a concentração de HDL-C no 

plasma é inversamente relacionada à incidência de doença vascular 

coronariana (Wilson et al., 1988; Assmann et al., 1996; Natarajan et al., 2003). 

Em função disso, inúmeros fármacos têm sido desenvolvidos com o intuito de 

elevar as concentrações de HDL e reduzir o risco cardiovascular (Fazio & 

Linton, 2010).  

Acredita-se que o papel antiaterogênico desempenhado pela HDL esteja 

relacionado às suas funções antioxidante (Kontush & Chapman, 2010), anti-

inflamatória (Barter et al., 2004), antiagregante e vasodilatadora (Mineo et al., 

2006), além de sua participação no transporte reverso de colesterol (TRC) 

(Rader et al., 2009). Embora estas funções tenham sido amplamente 

exploradas em estudos in vitro, faltam evidências em humanos de que 

participem efetivamente no papel ateroprotetor da HDL. Estudos recentes 

sugerem que a relação entre HDL e risco cardiovascular é mais complexa do 

que se supunha, indo além das concentrações plasmáticas de HDL-C. 

Atualmente sabe-se que as partículas de HDL no plasma são heterogêneas 

quanto à estrutura, metabolismo e funcionalidade (Movva & Rader, 2008) e a 

existência de subpopulações distintas de HDL é consistente com o fato de estas 
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partículas exercerem várias funções biológicas. Cada vez mais, se aceita o 

conceito de que as funções antiaterogênicas da HDL estão mais relacionadas 

com as propriedades biológicas de suas subpopulações do que com a 

concentração absoluta de HDL-C no plasma (Tsompanidi et al., 2010; Vergeer 

et al., 2010a). 

 

1.2 Fatores que regulam as concentrações de HDL-C no plasma 

 

A concentração de HDL-C no plasma é determinada por fatores 

ambientais e genéticos. Sabe-se que peso corporal, exercício físico, tabagismo, 

consumo de álcool e hábitos alimentares respondem pela metade da variação 

da concentração de HDL-C entre indivíduos; a hereditariedade contribui para a 

outra metade. Mutações em genes envolvidos na regulação do metabolismo da 

HDL, como ABCA1, apoA-I e LCAT, estão implicadas em formas raras de 

hipoalfalipoproteinemia. Nestes casos, as concentrações de HDL-C tendem a 

ser muito reduzidas. Polimorfismos genéticos localizados nestes mesmos genes 

são responsáveis por variação importante no HDL-C e, de maneira geral,  

respondem por fenótipos menos extremos (Weissglas-Volkov & Pajukanta, 

2010). As principais causas de hipo e hiperalfalipoproteinemias primárias 

(familiais) encontram-se resumidas na tabela 1. 
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Tabela 1. Principais causas de hipo e hiperalfalipoproteinemias primárias 

Hipoalfalipoproteinemias (Hipoalfa) primárias 

Deficiência de ABCA1 em homozigose (Doença de Tangier)  

ou heterozigose (Hipoalfa familiar) 

Deficiência de apoA-I 

Deficiência de LCAT (Fish-eye disease) 

Deficiência de Lipoproteína Lipase 

Hiperalfalipoproteinemias (Hiperalfa) primárias 

Deficiência de CETP 

Deficiência de Lipase Hepática 

Hiperalfa associada à variante apoC-III (Lys58  Glu) 

 

Dados do estudo NHANES III mostram que concentrações de HDL-C 

abaixo de 40mg/dL estão presentes em 33% dos homens e 14% das mulheres, 

enquanto que concentrações abaixo de 20mg/dL são encontradas em apenas 

1% da população (Miller & Zhan, 2004). Interessantemente, nem todas as 

patologias que cursam com baixas concentrações de HDL-C apresentam 

aumento do risco cardiovascular. Um exemplo clássico é a 

hipoalfalipoproteinemia associada à apoA-I Milão. Trata-se de uma mutação na 

apoA-I, principal apolipoproteína (apo) da HDL, caracterizada pela substituição 

de arginina por cisteína na posição 173, descrita em uma população residente 

próximo à cidade de Milão, e que se caracteriza por concentrações de HDL-C 

abaixo de 20mg/dL. A presença desta mutação leva à formação de pontes de 

enxofre entre duas moléculas de apoA-I, fazendo com que as partículas 

nascentes de HDL (ou pré-beta HDL) assumam configuração discoidal e isso 
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parece lhes garantir maior capacidade de funcionar como aceptoras de 

colesterol (Franceschini et al., 1999). Nestes indivíduos não há aumento do 

risco cardiovascular; pelo contrário, parece haver proteção (Sirtori et al., 2001). 

Por outro lado, existem situações em que as concentrações de HDL-C são 

elevadas, mas há controvérsias com relação à proteção cardiovascular. É o 

caso de portadores de deficiência de CETP (proteína de transferência de 

colesterol éster), responsável por mediar a troca de colesterol éster das HDL, 

proveniente do transporte reverso de colesterol, por triglicérides de quilomícrons 

e VLDL. Heterozigotos apresentam aumento moderado nas concentrações de 

HDL-C (70-100mg/dL) decorrente da redução de cerca de 40% na atividade de 

CETP. Já os homozigotos, em geral, apresentam HDL-C > 120mg/dL devido à 

deficiência completa desta proteína. Descrita na população japonesa, esta 

condição foi inicialmente associada a maior longevidade (Moriyama et al., 

1998). No entanto, os primeiros estudos deste genótipo mostraram aumento da 

mortalidade cardiovascular (Zhong et al., 1996). De fato, existe a hipótese de 

que a deficiência completa de CETP pode favorecer a aterogênese na medida 

em que as partículas de HDL que predominam nesta situação são as HDL-2; 

grandes e ricas em colesterol éster, elas são supostamente menos aptas a 

funcionar como aceptoras de colesterol e realizar o transporte reverso. Estudos 

populacionais mais recentes e de maior consistência estatística apontam para 

proteção cardiovascular e aumento da longevidade quando massa e atividade 

de CETP estão moderadamente diminuídas (5-10%) (Schaefer & Asztalos, 

2006; Ritsch et al., 2010), embora uma meta-análise mostre que este efeito 
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protetor é bastante modesto (Thompson et al., 2008). Estudos de polimorfismos 

que elevam a CETP e reduzem as concentrações de HDL-C apontam para 

aumento do depósito de cálcio nas coronárias, sugerindo aumento do processo 

aterosclerótico (Tsai et al., 2008). 

 As síndromes genéticas que afetam as concentrações de HDL-C, como 

as acima citadas, são fonte importante de conhecimento sobre estas 

lipoproteínas, assim como os modelos animais knockout ou que 

superexpressam receptores ou proteínas relacionados ao metabolismo da HDL. 

Ao contrário das evidências epidemiológicas, que são claras em relacionar 

HDL-C e proteção cardiovascular, os resultados destes estudos, muitas vezes, 

contradizem esta relação. Isto pode ser atribuído a inúmeros fatores, entre os 

quais destacamos: 1) as síndromes genéticas relacionadas a HDL são raras e 

os estudos, em geral, envolvem um número pequeno e heterogêneo de 

indivíduos; 2) os modelos experimentais nem sempre são os mais adequados, 

uma vez que o metabolismo de lipoproteínas difere marcadamente entre as 

espécies; e 3) talvez o fator mais importante seja o fato de que o metabolismo 

das lipoproteínas, incluindo a HDL, é extremamente integrado, complexo e 

influenciado por fatores genéticos e ambientais, sendo que alterações em uma 

classe de lipoproteínas têm reflexos profundos em outras e, consequentemente, 

é muito difícil prever o peso isolado de cada uma delas no risco cardiovascular. 

As lacunas e contradições existentes no conhecimento das HDL, só reforçam a 

necessidade de empregar ainda mais esforços no melhor entendimento do 

metabolismo destas lipoproteínas. 
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1.3 Resistência insulínica e HDL 

 

 A síndrome metabólica (SM) e o diabete melito caracterizam-se por uma 

série de alterações no metabolismo de lipoproteínas: hipertrigliceridemia devido 

ao aumento das concentrações de VLDL-C, redução do HDL-C e acúmulo de 

partículas de LDL pequenas e densas, além de aumento da lipemia pós-

prandial. Trata-se de uma síndrome dislipidêmica com alto potencial 

aterogênico e de início bastante precoce, podendo anteceder o aparecimento 

do diabete em vários anos (Ginsberg et al., 2006). É a causa secundária mais 

comum de hipoalfalipoproteinemia e sua incidência vem aumentando 

proporcionalmente aos números crescentes de prevalência de síndrome 

metabólica na população geral. Sabe-se, atualmente, que as anormalidades 

lipídicas presentes na dislipidemia da SM compartilham um substrato 

fisiopatológico comum, a resistência insulínica, e que o grau de dislipidemia 

correlaciona-se diretamente com a quantidade de tecido adiposo visceral. Este 

parece desempenhar papel fundamental na origem do distúrbio (Iozzo, 2009), 

embora fígado, tecido muscular e sistema nervoso central também contribuam. 

A SM está mais relacionada à distribuição da gordura corporal, em especial o 

acúmulo na região do tronco, do que com a presença de obesidade 

propriamente dita. Nos estados de resistência insulínica, a insulina não é capaz 

de suprimir a atividade da lipase hormônio-sensível (LHS), resultando em 

aumento da lipólise nos tecidos periféricos, especialmente no tecido adiposo 

visceral, com consequente liberação de ácidos graxos para a circulação portal e 
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aumento do aporte destes para o fígado. Além disso, no hepatócito, a insulina é 

incapaz de suprimir a expressão da proteína de transferência microssomal 

(MTP) e da ADP ribosylation factor 1 (ARF-1), favorecendo a estabilidade da 

apoB-100. Por outro lado, a hiperinsulinemia presente nos estados de 

resistência insulínica leva à ativação de SREBP-1c no fígado (sterol regulatory 

element binding protein), aumentando a síntese hepática de ácidos graxos. O 

aumento do aporte de ácidos graxos livres para o fígado somado ao aumento 

de sua síntese e da secreção de apoB levam à maior síntese de VLDL, 

especialmente de sua subpopulação mais rica em triglicérides (VLDL-1) (Adiels 

et al., 2008). Na circulação, o aumento do número de partículas de VLDL 

funciona como substrato para maior ação da CETP. Com isso, tanto partículas 

de LDL quanto de HDL se enriquecem em triglicérides, tornando-se mais 

susceptíveis à ação da enzima lipoproteína lipase hepática (LH). Sob ação da 

LH, as LDL ficam menores e mais densas, o que lhes confere maior potencial 

aterogênico, por terem maior acesso à íntima arterial e maior potencial de 

oxidação. Com relação à HDL, sabe-se que o seu enriquecimento em 

triglicérides, associado ao maior remodelamento pela LH, desestabiliza a 

partícula aumentando o catabolismo de apoA-I e HDL (Rashid et al., 2003). 

Alguns estudos sugerem que na SM prevalecem partículas de HDL pequenas e 

densas que teriam menor potencial antiaterogênico e menor capacidade de 

efetuar o transporte reverso de colesterol. Nos estados de resistência insulínica, 

há aumento da apoC-III que inibe a lipoproteína lipase (LPL) circulante, 

prejudicando a formação de partículas de HDL, uma vez que a ação da LPL 
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sobre quilomícrons e VLDL fornece fosfolípides e colesterol livre para a síntese 

de partículas precursoras das HDL. Além disso, o aumento dos ácidos graxos 

livres presente nesta condição prejudica a ação da LPL, uma vez que estes se 

concentram na interface partícula-enzima, dificultando a interação da LPL com 

quilomícrons e VLDL. O prejuízo na ação da LPL também responde pela 

dificuldade de metabolização de quilomícrons e seus remanescentes, com 

consequente hiperlipemia pós-prandial. Mais recentemente foi descrito um novo 

mecanismo que pode contribuir para a redução das concentrações de HDL-C 

na SM. Os genes de SREBP-1 e SREBP-2 contêm sequências intrônicas que 

codificam o microRNA-33 (miR-33), sendo que quanto maior a expressão 

destes genes, maior a quantidade de miR-33. Najafi-Shoushtari et al. (2010) 

associaram o miR-33 à repressão pós-transcricional de ABCA1 (ATP-binding 

cassette transporter A1), receptor que participa de maneira crítica na síntese de 

HDL e no transporte reverso de colesterol.   

Existem diversas maneiras de se avaliar a resistência insulínica, sendo o 

clamp euglicêmico hiperinsulinêmico considerado padrão-ouro (De Fronzo et 

al., 1979). Devido à complexidade de execução, o clamp é reservado às 

condições experimentais. Na prática clínica são usados índices como o HOMA 

(Homeostatic Model Assessment) e o QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity 

Check Index). A relação triglicérides/HDL-C também tem se mostrado excelente 

preditora de resistência insulínica (Li et al., 2008). 
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1.4 O balanço de colesterol no organismo 

 

O metabolismo do colesterol é altamente complexo e integrado, visando 

manter a homeostase intracelular e a concentração plasmática de colesterol. 

Participam do balanço de colesterol no organismo, além do transporte reverso, 

mediado pela HDL, a síntese intracelular, em especial a hepática, a absorção 

intestinal e a excreção biliar de colesterol. Apenas os três primeiros sistemas 

serão abordados nesta discussão por serem pertinentes ao estudo. A excreção 

de colesterol pela pele e como hormônios urinários tem participação diminuta 

neste balanço. 

 

1.4.1 O transporte reverso de colesterol 

 

O TRC é o processo pelo qual o colesterol dos tecidos periféricos, 

incluindo o da íntima arterial, é transportado para o fígado a fim de ser 

excretado na bile. As etapas do transporte reverso de colesterol são 

apresentadas nas figuras 1 e 2.  

A formação da partícula de HDL tem início com a secreção de apoA-I 

pelo fígado e intestino. A apoA1 adquire colesterol livre (CL) e fosfolípides (FL) 

via receptor ABCA1 no hepatócito, que exporta lípides através da membrana 

plasmática. Além disso, a hidrólise de quilomícrons e VLDL pela LPL favorece o 

desprendimento de componentes de superfície destas lipoproteínas, formando 

partículas de pré-beta HDL; estas ganham colesterol livre e fosfolípides da 
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superfície de células de tecidos extra-hepáticos, entre elas macrófagos da 

parede arterial (células espumosas), principalmente via receptor ABCA1. A 

enzima lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT), presente principalmente na 

HDL, esterifica o colesterol que migra para o núcleo da partícula, tornando-a 

esférica (HDL madura). A HDL madura passa a adquirir mais lípides da 

superfície celular via receptores ABCG1 (ATP-binding cassete transporter G1) e 

SR-BI (scavenger receptor BI) (figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Transporte reverso de colesterol: remoção de colesterol 
dos tecidos periféricos e formação de HDL madura 
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Nas células espumosas da parede arterial, o aumento da concentração 

de oxiesteróis estimula o fator nuclear LXR (liver X receptor), aumentando a 

expressão de ABCA1 e ABCG1 e favorecendo o TRC. 

A CETP medeia troca de triglicérides (TG) de quilomícrons, VLDL e, em 

menor escala LDL, por colesterol esterificado (CE) da HDL. A proteína de 

transferência de fosfolípides (PLTP) transfere fosfolípides de quilomícrons e 

VLDL para a HDL. A partícula de HDL rica em triglicérides é mais sensível à 

ação da LH, o que favorece a posterior remoção do colesterol esterificado do 

interior desta lipoproteína pelos receptores SR-BI hepáticos. Neste processo 

formam-se remanescentes de HDL, pobres em lípides, que são captados pelo 

fígado. O componente apoA-I é metabolizado preferencialmente pelos rins via 

receptores cubilina/megalina (figura 2). 
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Figura 2. Transporte reverso de colesterol: remoção das partículas 
de HDL pelo fígado e formação de remanescentes de HDL 
 

As partículas de VLDL e LDL enriquecidas com colesterol éster 

proveniente da HDL por ação da CETP tornam-se mais susceptíveis à ação da 

LH e captação por receptores de LDL (LDLR) presentes na superfície do 

hepatócito. 

 

1.4.2 A síntese intracelular de colesterol  

 

As principais etapas da síntese intracelular de colesterol encontram-se 

descritas na figura 3.  
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Figura 3. Síntese intracelular de colesterol 

 

Latosterol e desmosterol são esteróis intermediários na cascata de 

síntese de colesterol e utilizados como marcadores no plasma de síntese de 

colesterol. As principais etapas da regulação intracelular da concentração de 

colesterol são ilustradas na figura 4. 
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Figura 4. Regulação intracelular da concentração de colesterol 

 

Resumidamente, sempre que há aumento do conteúdo intracelular de 

colesterol, diminui a atividade da enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A 

(HMG CoA) redutase, a fim de reduzir a produção intracelular de colesterol. 

Além disso, a célula reduz a expressão de receptores de LDL, a fim de captar 

menos colesterol, e aumenta a atividade da enzima acil-coenzima A 

aciltransferase (ACAT), estocando colesterol na forma esterificada. 

SREBP e LXR são importantes reguladores do metabolismo de 

colesterol. No fígado, a insulina estimula a transcrição de genes que codificam 

SREBP-1c via LXR (Chen et al., 2004). A ativação de SREBP-1c promove a 

transcrição de genes necessários à síntese de ácidos graxos. 
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1.4.3 A absorção intestinal de colesterol 

 

As principais etapas da absorção de colesterol pelo intestino encontram-

se ilustradas na figura 5. 

 

 

Figura 5. Absorção intestinal de colesterol 

 

No intestino, o colesterol proveniente da dieta e da bile conjuga-se aos 

ácidos biliares e sua absorção é mediada pela proteína NPC1-L1 (Niemann-

Pick C1-like 1). No enterócito, o colesterol livre é utilizado na síntese de HDL, 

uma vez que o intestino contribui de maneira importante para a síntese desta 

lipoproteína, e também é esterificado pela ACAT2 e utilizado para a síntese de 
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quilomícrons. Os fitoesteróis (beta-sitosterol e campesterol), esteróis 

provenientes dos vegetais, também são absorvidos via NPC1-L1, mas não são 

reconhecidos pela ACAT2, sendo, em sua maior parte, devolvidos à luz 

intestinal via receptores ABCG5/G8. Uma pequena porcentagem dos 

fitoesteróis absorvidos chega ao plasma e pode ser medida, sendo utilizada 

como marcadora da absorção de colesterol alimentar. Há evidências de que 

LXR estimule a expressão de ABCG5/G8, diminuindo a absorção de colesterol 

(Yu et al., 2003).  

 

1.5 Resistência insulínica e relação com síntese e absorção de colesterol 

 

Fígado e intestino têm papel fundamental na regulação do metabolismo 

de colesterol. As dosagens no plasma dos marcadores de síntese hepática e 

absorção intestinal de colesterol alimentar têm sido amplamente utilizadas em 

estudos relacionados ao metabolismo de colesterol. Sabe-se que absorção e 

síntese estão inversamente relacionadas, ou seja, em situações em que a 

síntese hepática está aumentada, encontramos diminuição na absorção 

intestinal, a fim de manter a homeostase plasmática de colesterol (Kesäniemi & 

Miettinen, 1987). 

Síntese de colesterol aumentada e absorção diminuída do componente 

alimentar têm sido associadas à obesidade (Miettinen & Gylling, 2000) e à 

síndrome metabólica, sendo que neste último caso, as alterações nos 
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marcadores foram mais acentuadas no grupo de indivíduos que apresentava 

maior número de componentes associados à síndrome metabólica (Assmann et 

al., 2007). Aumento da síntese hepática e redução da absorção intestinal 

também foram descritos em diabéticos tipo 2 (Simonen et al., 2002) e em 

indivíduos normoglicêmicos com resistência insulínica (Pihlajamäki et al., 2004). 

Interessantemente, as alterações no metabolismo de colesterol presentes 

nestes casos foram independentes do peso, apontando a resistência insulínica 

como principal fator responsável por estas alterações (Simonen et al., 2002; 

Gylling et al., 2010). A perda de peso em diabéticos tipo 2 foi capaz de 

aumentar a eficiência na absorção de colesterol por melhorar a resistência 

insulínica (Simonen et al., 2000). Especula-se que a resistência insulínica afete 

primariamente a absorção ou a síntese de colesterol, embora ainda não se 

saiba qual alteração ocorre primeiro e nem quais os mecanismos moleculares 

envolvidos. 

Em estudo prévio demonstramos que indivíduos saudáveis, não obesos 

e com concentração de HDL-C abaixo de 40mg/dL apresentam marcadores 

diminuídos de absorção intestinal de colesterol alimentar e aumentados de 

síntese hepática em relação àqueles com concentração de HDL-C acima de 

60mg/dL (Nunes et al., 2011). Não houve diferença entre os grupos com 

relação à ingestão de gorduras, colesterol e fitoesteróis, de acordo com 

questionário nutricional. O fato do grupo com baixas concentrações de HDL-C 

também apresentar maiores concentrações de insulina, triglicérides e maior 

índice HOMA nos sugere que estes indivíduos se encontram num estágio em 
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que ainda não há alteração glicêmica, mas a resistência insulínica já está 

presente, assim como as alterações no metabolismo de colesterol que dela 

decorrem. 

Considerando nossos achados prévios, algumas questões permanecem 

sem reposta: 1) quais os mecanismos moleculares envolvidos nas alterações 

do metabolismo de colesterol nestes casos?; 2) existiriam outras alterações em 

componentes que regulam as concentrações de lipoproteínas no plasma que 

poderiam contribuir para as alterações no metabolismo de colesterol 

encontradas? 

Células linfomononucleares do sangue periférico, por serem de fácil 

obtenção e por refletirem o que ocorre no hepatócito com relação a enzimas e 

receptores críticos no metabolismo lipídico (Powell & Kroon, 1994; Aggarwal et 

al., 2006), têm sido amplamente utilizadas como modelo para o estudo do 

metabolismo celular de colesterol (Arazi et al., 2008; Mosig et al., 2008; 

Nakanishi et al., 2009) e foram assim utilizadas no presente trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

Avaliar, em indivíduos com concentração alta (> 60mg/dL) ou baixa (< 

40mg/dL) de HDL-C no plasma: 

1. O metabolismo celular de colesterol. Para isso serão determinados, em 

linfomonócitos humanos, o conteúdo celular de colesterol e a expressão gênica 

de receptores que transportam colesterol através da membrana plasmática 

(ABCA1, ABCG1, SR-BI, LDLR), além de enzimas e fatores de transcrição 

envolvidos na produção de colesterol (HMG CoA redutase, SREBP-1c, LXR 

alfa). 

2. Parâmetros que regulam as concentrações de lipoproteínas no plasma 

(CETP, PLTP, LCAT, lipase hepática e lipoproteína lipase pós-heparina). 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Casuística 

 

Os voluntários do estudo foram provenientes do Ambulatório de Lípides 

do Hospital das Clínicas da FMUSP, além de indivíduos da cidade de São 

Paulo captados em consultórios particulares ou encaminhados por outras 

unidades do Hospital das Clínicas. Este projeto faz parte do Projeto Temático 

06/60585-9 que conta com a participação do Laboratório de Lípides da 

UNICAMP, chefiado pela Dra. Eliana Cotta de Faria. Este serviço também 

participou da seleção de voluntários, realização da ultrassonografia de carótidas 

e dosagens de PLTP, CETP e lipases. 

Participaram do estudo indivíduos de ambos os sexos (n = 73, sendo 41 

homens e 32 mulheres) com idade de 20 a 74 anos e concentração de HDL-C 

no plasma abaixo de 40mg/dL (grupo HIPOALFA) ou acima de 60mg/dL (grupo 

HIPERALFA). 
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3.2 Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram: 

 Índice de Massa Corpórea (IMC) ≥ 30Kg/m2  

 Trigliceridemia ≥ 200mg/dL 

 Uso de fármacos que interferem no metabolismo do colesterol 

(Ex.: estatinas, fibratos, ácido nicotínico, quelantes de sais 

biliares, anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal, 

anticonvulsivantes) 

 Doenças que interferem no metabolismo de colesterol (Ex.: 

hiperlipidemias primárias, diabete melito, insuficiência hepática ou 

renal, hipotireoidismo descompensado) 

 Tabagismo 

 Consumo excessivo de álcool 

Usamos como definição de consumo excessivo de álcool os limites 

máximos diários abaixo apresentados: 

Tabela 2. Consumo de álcool (mL/dia): 

 CERVEJA VINHO DESTILADOS  
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HOMENS 682 284 86  

MULHERES 341 142 43  

FONTE: www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005 

3.3 Entrevista e coleta de sangue periférico 

 

Os voluntários, em jejum de 12 horas, eram convocados para coleta de 

sangue no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da FMUSP 

(HC-FMUSP). Todos assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do HC-FMUSP. Em seguida era aplicado o questionário clínico e 

realizado o exame físico. As amostras para as análises bioquímicas e 

hormonais de rotina eram imediatamente encaminhadas ao Laboratório Central 

do HC-FMUSP. O sangue utilizado para as análises que não faziam parte da 

rotina laboratorial e para a extração de células linfomononucleares eram 

encaminhados para o Laboratório de Lípides da FMUSP. 

 

3.4 Separação das células linfomononucleares 

 

O sangue periférico era colhido em tubo BD Vacutainer CPT (BD, Becton 

Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA), específico para separação de células 

linfomononucleares, que se baseia na extração pelo método do Ficoll, descrito 

http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005
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por Boyum (1968). Neste processo, as amostras são centrifugadas em 

temperatura ambiente por 30 minutos a 3000 rpm. A camada que contém os 

linfomonócitos é separada em tubo à parte e as células são lavadas duas vezes 

com PBS (tampão fosfato-salino) com EDTA, pH 7,4, seguida por centrifugação 

e contagem em câmara de Neubauer. 

Eram colhidos 6 tubos CPT por paciente dos quais se obtinham entre 30 

x 106 células e 60 x 106 células, que eram aliquotadas para as análises de 

expressão gênica, expressão proteica e medida do conteúdo de colesterol 

celular. As células reservadas para análise de expressão gênica e proteica 

eram conservadas, respectivamente, em TRIzol (Invitrogen – Life Technologies, 

Carlsbad, CA, USA) e em solução de inibidores de protease preparada no 

próprio laboratório. As células utilizadas na medida da concentração do 

colesterol celular eram armazenadas em PBS. 

 

3.5 Determinações bioquímicas e hormonais 

 

Colesterol total, triglicérides e HDL-C foram dosados diretamente no 

plasma por método enzimático colorimétrico automatizado (Roche Diagnostics 

Corp, Indianapolis, IN, USA). As concentrações de LDL-C foram calculadas pela 

fórmula de Friedewald (Friedewald et al., 1972) já que todos os indivíduos 

apresentavam concentração de triglicérides abaixo de 400mg/dL. A 
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concentração de VLDL-C foi calculada dividindo-se a concentração de 

triglicérides por 5. A glicemia foi dosada por método enzimático colorimétrico 

automatizado (Labtest Diagnostica, Brasil) e a insulinemia por método 

imunofluorométrico (PerkinElmer, Brasil). O índice HOMA foi calculado pela 

seguinte fórmula: glicemia (mmol/L) x insulinemia (mU/L) / 22,5. A creatinina foi 

dosada por método colorimétrico cinético e aspartato amino transferase (AST 

ou TGO), alanina amino transferase (ALT ou TGP) e gama glutamil transferase 

(gamaGT) por método cinético automatizado. TSH foi dosado por método 

imunofluorométrico e T4 livre por fluoroimunoensaio (PerkinElmer, Brasil). As 

amostras dos voluntários convocados na cidade de São Paulo foram analisadas 

pelo Laboratório Central do Hospital das Clínicas da FMUSP e as amostras dos 

voluntários de Campinas pelo laboratório de análises clínicas da UNICAMP. 

Toda a análise de proteína C reativa ultra-sensível (PCR-US), dosada por 

método imunoturbidimétrico, e proteína sérica amiloide A, dosada por 

nefelometria (Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL, USA), foi feita pelo 

Laboratório Central do Hospital das Clínicas da FMUSP. As dosagens de 

apolipoproteínas foram feitas em nosso laboratório utilizando-se método 

imunoturbidimétrico (Randox, Crumlin, Co Antrin, UK). Pré-beta1 HDL foi 

medida por ELISA (Daiichi Pure Chemicals Co., Tokyo, Japan). 

 

3.6 Extração do RNA e avaliação de integridade 
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A extração do RNA foi padronizada por meio do emprego de colunas 

RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Hilden, Germany), que permite extrair moléculas de 

RNA através de sua adesão à membrana de sílica da coluna. A utilização desta 

coluna dispensa o tratamento com DNase, pois a membrana remove 

eficientemente a maior parte do DNA contaminante. Para a avaliação da 

integridade foi utilizado o kit RNA 6000 Nano (Agilent Technologies, Waldbronn, 

Germany), que se baseia na separação eletroforética do RNA em microchips e 

leitura do sinal de fluorescência no aparelho Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies, Waldbronn, Germany). Neste método, a integridade do RNA é 

determinada pelo cálculo do RIN (RNA Integrity Number). Este sistema visa 

eliminar a interpretação individual no controle de qualidade do RNA e baseia-se 

em “notas” de 1 a 10 que são dadas às amostras, sendo que 1 corresponde ao 

maior grau de degradação e 10 ao maior grau de preservação do RNA. Todas 

as amostras obtidas apresentaram RIN maior que 7, o que assegura amostras 

de ótima qualidade. 

 

3.7 Análise de expressão gênica por qRT-PCR em tempo real 

 

A primeira etapa consiste na transcrição reversa, ou seja, síntese de 

cDNA à partir do RNA extraído, utilizado o kit High Capacity RNA-to-cDNA 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). A reação é realizada em 
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termociclador PTC-100 (MJ Research, Waltham, MA, USA), de acordo com o 

protocolo do produto, partindo-se de uma concentração inicial de 500ng de 

RNA.   

A segunda etapa consiste na análise de expressão gênica por 

amplificação do cDNA em tempo real. Foram utilizadas sondas marcadas com 

FAM adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) identificadas pelos códigos abaixo: 

 

ABCA1 Hs01059118_m1 

ABCG1 Hs00245154_m1 

SR-BI Hs00194092_m1 

LDLR Hs00181192_m1 

HMG CoA redutase Hs00168352_m1 

SREBP-1c Hs01088691_m1 

LXR alfa Hs00172885_m1 

 

Na seleção das sondas, tomamos o cuidado de escolher aquelas que 

amplificam junções exônicas, mais uma vez a fim de reduzir o impacto de 

contaminação por DNA. Os demais reagentes para a reação de PCR foram 
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adquiridos em solução denominada Gene Expression Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). De acordo com o protocolo do produto, as 

temperaturas utilizadas na reação de PCR em tempo real foram:  

1) um ciclo de 2min a 50oC 

2) um ciclo de 10min a 95oC e  

3) 40 ciclos intercalando 15s a 95oC e 1min a 60oC.  

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em triplicata no aparelho 

StepOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA) e os resultados analisados pelo software StepOne versão 2.1 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). Para a padronização dos controles 

endógenos foram escolhidos 6 genes constitutivos (TBP, PGK1, β2-

microglobulina, GAPDH, HPRT1 e RPLPO) à partir de levantamento da 

literatura (Lossos et al., 2003; Arazi et al., 2008) que foram testados em 9 

amostras (3 do grupo HIPERALFA, 3 do HIPOALFA e 3 de indivíduos com 

concentração normal de HDL). Os resultados de expressão gênica destas 

amostras foram submetidos à análise no programa DataAssist versão 2.0 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), que se fundamenta nos princípios 

estabelecidos por Vandesompele et al. (2002) para escolha do controle 

endógeno. Os dois genes que apresentaram menor variação de expressão 

entre as amostras foram HPRT1 (hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1) e 

PGK1 (phosphoglycerate kinase 1), sendo eleitos os controles endógenos do 
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estudo. O método escolhido para o cálculo da quantificação relativa foi o Ct 

(Cycle threshold) comparativo (ΔΔCt) (Livak & Schmitgen, 2001) devido ao 

grande número de amostras e genes-alvo a serem analisados. Neste método 

não há necessidade de utilizar curva padrão em todas as placas, reduzindo 

consumo de tempo e reagentes. No entanto, para que este método possa ser 

utilizado é necessária validação das eficiências dos ensaios dos genes-alvo e 

dos controles endógenos, que devem ser semelhantes. Desta forma, para cada 

gene em questão foi feita curva de diluição de 5 pontos a fim de verificar a 

linearidade e eficiência da amplificação. A eficiência é calculada de acordo com 

a inclinação da curva e deve ser de 100%, aceitando-se variação de ±10%. 

Para um ensaio de PCR em tempo real ter 100% de eficiência, a inclinação 

(slope) da curva deve ser próxima de -3,3 (Pfaffl, 2001). A tabela 3 apresenta 

os dados das curvas obtidas. 

 

Tabela 3. Valores obtidos nas curvas de validação do método Ct 
comparativo (ΔΔCt) 

 

 SLOPE Y-INTER R2 % EFICIÊNCIA 

HMGCoA -3.209 31.239 0.980 104.920 

ABCG1 -3.267 33.579 0.960 102.336 

SR-BI -3.391 33.623 0.992 97.196 

LDLR -3.508 31.904 0.998 92.773 

ABCA1 -3.347 32.602 0.993 98.956 

SREBP-1c -3.165 32.145 0.991 106.998 

LXR alfa -3.378 32.280 0.993 97.700 

HPRT1 -3.406 31.918 0.965 96.623 
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PGK1 -3.277 28.467 0.996 101.914 
 

As curvas também permitiram determinar a concentração ideal de cDNA 

a ser usada em cada ensaio (10ng). Nossa intenção inicial era analisar também 

a expressão gênica dos receptores ABCG5, ABCG8 e NPC1-L1. Porém, 

percebemos que isso não seria possível uma vez que, nas células 

linfomononucleares, a expressão gênica destes receptores é muito baixa, 

mesmo quando o ensaio é realizado com concentrações elevadas de cDNA. 

Em função do grande número de amostras e genes analisados, não foi 

possível realizar todas as reações de PCR ao mesmo tempo. Para minimizar a 

variação inter-ensaio, cada placa de reação continha sempre o mesmo número 

de amostras do grupo HIPERALFA e HIPOALFA.  Além disso, no processo de 

obtenção final da quantificação relativa, os resultados foram analisados 

agrupando-se as amostras por grupos biológicos (HIPERALFA x HIPOALFA), 

tendo um deles como referência. No caso foi escolhido aleatoriamente o grupo 

HIPERALFA. Esta forma de análise foi amplamente discutida com o suporte 

científico da Applied Biosystems. Cada reação de PCR dos genes alvo sempre 

foi acompanhada, na mesma placa, dos dois controles endógenos, prática ideal 

recomendada na metodologia de PCR em tempo real (Bustin et al., 2009). Os 

valores de Ct obtidos nas curvas de amplificação de cada gene foram 

configurados, na padronização inicial, para se situarem aproximadamente no 

ponto médio da fase exponencial, de acordo com as recomendações da 
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metodologia. Para cada gene foi utilizado sempre o mesmo Ct em todas as 

reações. Os valores da linha de base utilizados foram os estabelecidos pelo 

próprio software de análise (StepOne Plus versão 2.1) uma vez que se 

encontravam dentro dos parâmetros recomendados. O cálculo da quantificação 

relativa (RQ) é realizado pelo software e, resumidamente, baseia-se nas 

seguintes fórmulas: 

∆Ct = Ct gene-alvo – Ct controle endógeno 

Onde o Ct gene-alvo e Ct controle endógeno correspondem à média dos valores de Ct 

das triplicatas. No caso de dois controles endógenos, como utilizado em nosso 

estudo, o software foi programado para levar em consideração o valor de 

ambos no cálculo. Em seguida, calcula-se o ∆∆Ct. Para isso, escolhe-se uma 

amostra de referência ou um grupo biológico de referência. No nosso caso, 

conforme já mencionado, escolheu-se o grupo HIPERALFA. Primeiro normaliza-

se o grupo de referência em relação a ele mesmo e, em seguida, normaliza-se 

o grupo HIPOALFA em relação ao grupo de referência: 

∆∆Ct = ∆Ct Grupo HIPOALFA – ∆Ct Grupo Referência (HIPERALFA) 

Finalmente, para o cálculo do valor da Quantificação Relativa (RQ), 

converte-se o valor do ∆∆Ct para 2-ΔΔCt. 
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3.8 Conteúdo celular de colesterol 

 

 A massa de colesterol celular foi determinada por cromatografia gás-

líquido acoplada a espectrofotômetro de massa (Shimadzu GCMS-QP2010 

Plus, Kyoto, Japan), após extração lipídica (Ahmida et al., 2006). 

Resumidamente, as células foram centrifugadas para a remoção do tampão 

PBS em que foram armazenadas e, em seguida, foi adicionado 5α-colestane, 

como padrão interno, e KOH diluído em etanol para sanonificação. Os lípides 

desta amostra foram extraídos duas vezes com hexana e o extrato foi seco sob 

fluxo de nitrogênio e derivatizado com solução silanizante. A amostra 

derivatizada foi injetada no cromatógrafo e a separação foi realizada em coluna 

capilar, usando hélio como fase móvel. A quantificação baseou-se no 

cromatograma de íons totais com correção pelo padrão interno e a identificação 

baseou-se na comparação com os tempos de retenção e os espectros de 

massa de uma curva-padrão.  

 

3.9 Atividade de LCAT 

 

 A taxa de esterificação de colesterol mediada pela LCAT foi medida 

utilizando-se substrato endógeno, de acordo com Dobiasova et al. (1992). Em 

resumo, discos de papel-filtro Whatman contendo [4-14C]-colesterol livre 



32 
 

(0,1µCi) foram incubados com Tris buffer (75µL) por 24h a 4oC. As amostras de 

HDL (30µL) foram, então, adicionadas e incubadas a 37oC por 30min e, em 

seguida, levadas ao banho de gelo a fim de inibir a atividade da LCAT. 14C-

colesterol livre (CL) e 14C-colesterol ester (CE) foram separados por 

cromatografia de camada fina e sua radioatividade determinada por contador ß 

LS 6000TA (Beckman Instruments, Palo Alto, CA, USA). A porcentagem de 

colesterol radioativo esterificado foi calculada da seguinte forma: 

[CE / (CL + CE)] x 100 

 

3.10 Atividade de CETP 

 

A atividade de CETP foi medida por método radioisotópico utilizando 

substrato exógeno (Lagrost, 1998). Em resumo, HDL e LDL + VLDL foram 

obtidas por ultracentrifugação à partir de um pool de plasma de doadores para 

medição in vitro da transferência de HDL [4-14C]-colesterol éster (14C-HDL, 

50µL), correspondendo a uma concentração de colesterol total (40mg/dL), para 

LDL + VLDL (200µL), correspondendo a uma concentração de colesterol total 

(200mg/dL), após incubação (37oC e 4oC, 2h), com o plasma total dos 

participantes (10µL) em Tris buffer (40µL) como fonte de CETP. Após 

incubação, a fração contendo lipoproteínas ricas em apoB (LDL + VLDL) foi 

precipitada com sulfato de dextrana : cloreto de magnésio (1:1), centrifugada 
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(1000 x g por 30min) e a radioatividade medida em alíquota do sobrenadante 

contendo HDL (200µL), utilizando contador de radiação beta. A porcentagem de 

14CE-HDL transferida foi calculada da seguinte forma: 

[1-(radioatividade a 37oC / radioatividade a 4oC)] x 100 

 

3.11 Atividade de PLTP 

 

 A atividade de PLTP foi medida por método radiométrico exógeno 

(Damen et al., 1982). 

Foram preparados lipossomas radioativamente marcados, contendo 

fosfatidilcolina, 14C-fosfatidilcolina e hidroxitolueno butilado, para atuar como 

doadores de fosfolípides. A mistura foi seca sob fluxo de nitrogênio e, após 

adição de tampão Tris, sonicada por 3 vezes durante 5min em gelo. Os 

lipossomas (15µL) foram incubados com HDL3 (250µg de proteína), 

funcionando como aceptora de fosfolípides, na presença de plasma (10µL) dos 

voluntários do estudo (fonte de PLTP) diluído 1:10, em um volume final de 

400uL, a 37oC por 45min. Após a incubação, a reação era interrompida com 

solução precipitante contendo MnCl2 e heparina, centrifugada e o sobrenadante 

era coletado e utilizado na contagem da radioatividade. A transferência de 

fosfolípides é determinada pela porcentagem de radioatividade no 

sobrenadante (HDL) em relação ao branco em nmoles de fosfatidilcolina (FC) / 
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mL / hora. Esta metodologia foi desenvolvida pela pós-graduanda Natália B. 

Panzoldo da UNICAMP durante estágio com Dr. Matti Jauhiainen do National 

Institute for Health and Welfare, Public Health Genomics Research Unit, 

Finlândia. 

 

3.12 Lipase hepática e lipoproteína lipase – Atividade 

 

As atividades das lipases foram medidas à partir de adaptação do 

método de Ehnholm & Kuusi (1986). Resumidamente, amostras de plasma 

eram obtidas após 15min da administração intravenosa de heparina (100U/Kg 

de peso). A atividade das lipases era medida em função da liberação de ácidos 

graxos, através do uso de uma emulsão de trioleína radioativamente marcada 

como substrato e NaCl 1M como inibidor de LPL. Os resultados são expressos 

em nmoles de ácidos graxos livres (AGL) / mL / hora. 

 

3.13 Ultrassonografia de carótidas 

 

A ultrassonografia com doppler de carótidas foi realizada pelo Dr. Rui 

Nakamura do Laboratório de Radiologia da UNICAMP no grupo de indivíduos 

HIPO e HIPERALFA da cidade de Campinas, de acordo com metodologia 

descrita previamente por Santiago et al. (2010). 
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3.14 Análise estatística 

 

Para a análise estatística, utilizou-se o programa GraphPad Prism versão 

4.0 (GraphPad Softwares, USA). Os resultados foram expressos como média ± 

desvio padrão. A comparação entre os grupos foi realizada por meio do teste t 

de Student ou teste não paramétrico de Mann-Whitney, de acordo com a 

normalidade dos dados. 

Os dados de expressão gênica foram analisados pelo método de 

estimação do intervalo de confiança e pelo teste t de Student, utilizando-se o 

programa JMP versão 9.0 (SAS Institute, USA). 

O programa GraphPad Instat versão 3.05 (GraphPad Softwares, USA) foi 

utilizado nos estudos de matriz de correlação univariada. 

Em todos os casos, foram consideradas significantes todas as situações 

nas quais o nível descritivo de significância foi inferior a 5%. 
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4 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 73 indivíduos, sendo 37 HIPOALFA (21 homens / 

16 mulheres) e 36 HIPERALFA (20 homens / 16 mulheres). Os dados 

antropométricos e bioquímicos são apresentados nas tabelas 4 e 5, 

respectivamente. 

Tabela 4. Dados antropométricos 

 HIPOALFA HIPERALFA P 

Idade (anos) 37 ± 11 45 ± 14 0,022 

IMC (Kg/m
2
) 24,0 ± 2,4 23,5 ± 3,3 NS 

Cintura (cm) 80 ± 9  80 ± 9 NS 

Quadril (cm) 98 ± 8 96 ± 8 NS 

Relação C/Q 0,79 ± 0,18 0,83 ± 0,07 NS 

Relação C/Q: relação cintura/quadril. NS: não significante. Teste t de Student, 
média ± desvio padrão. P < 0,05. 
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Tabela 5. Dados Bioquímicos 

 HIPOALFA HIPERALFA P 

Colesterol Total (mg/dL) 159 ± 25 186 ± 30 <0,001 

HDL-C (mg/dL) 34 ± 4 79 ± 13 <0,001 

Triglicérides (mg/dL) 97 ± 33 71 ± 34 0,002 

LDL-C (mg/dL) 106 ± 22 93 ± 22 0,018 

VLDL-C (mg/dL) 19 ± 7 14 ± 7 0,001 

Glicose (mg/dL) 83 ± 8 84 ± 8 NS 

Insulina (µU/mL) 6,5 ± 3,1 4,4 ± 1,8 <0,001 

HOMA 1,35 ± 0,67  0,91 ± 0,39 0,001 

Relação TG/HDL 3,00 ± 1,32 0,91 ± 0,42 <0,001 

Creatinina (mg/dL) 0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,2 NS 

ALT (TGP) (U/L) 24 ± 16 16 ± 5 0,005 

AST (TGO) (U/L) 20 ± 6 19 ± 3 NS 

GamaGT (U/L) 21 ± 10 20 ± 11 NS 

TSH (µU/mL) 2,3 ± 1,0 1,9 ± 1,1 NS 

T4L (ng/dL) 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,1 NS 

PCR-US (mg/L) 1,7 ± 2,0 2,1± 4,6 NS 

Proteína Amiloide A (mg/L) 3,2 ± 2,8 6,4 ± 10,5 NS 

HOMA: Homeostasis Model Assessment. ALT (TGP): alanina aminotransferase. AST 
(TGO): aspartato aminotransferase. GamaGT: gama glutamiltransferase. PCR-US: 
proteína C reativa ultra-sensível. NS: não significante. Teste t de Student, média ± desvio 
padrão. PCR-US e proteína amiloide A: teste de Mann Whitney, média ± desvio padrão. 
P < 0,05. 

 

Com relação às variáveis antropométricas, os grupos foram semelhantes 

exceto pela idade. Os indivíduos do grupo HIPERALFA apresentaram média de 

idade maior do que o grupo HIPOALFA. Os grupos diferiram com relação às 

concentrações de HDL-C, uma vez que este foi o critério de seleção utilizado. 

As concentrações de colesterol total entre os grupos foram diferentes em 

função das diferenças de HDL-C. Interessante notar que o grupo HIPOALFA 
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caracterizou-se por apresentar maior concentração de VLDL-C (e, 

consequentemente, triglicérides), insulina, índice HOMA, relação TG/HDL e 

ALT(TGP). Mesmo após análise por curva ROC, a fim de determinar a acurácia 

destas variáveis em discriminar os dois grupos, todas permaneceram como 

variáveis capazes de predizer os grupos, o que nos leva a concluir que estas 

são variáveis relacionadas à causalidade. Dentre as variáveis acima citadas, 

VLDL-C foi a que mostrou melhor capacidade de discriminar os grupos. Não 

houve diferença entre os grupos com relação aos marcadores inflamatórios 

analisados: PCR-US e proteína amiloide A. 

Os dados sobre os parâmetros que regulam o metabolismo lipídico e de 

ultrassonografia de carótidas são apresentados nas tabelas 6 e 7, 

respectivamente. 
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Tabela 6. Dados Metabolismo Lipídico 

 HIPOALFA HIPERALFA P 

ApoA-I (mg/dL) 84,8 ± 15,5 124,9 ± 19,4 <0,001 

ApoB (mg/dL) 75,4 ± 21,7 71,8 ± 17,1 NS 

ApoC-II (mg/dL) 3,1 ± 1,9 3,1 ± 1,5 NS 

ApoC-III (mg/dL) 7,3 ± 3,1 6,7 ± 4,4 NS 

ApoE (mg/dL) 2,1 ± 0,8 3,2 ± 1,2 <0,001 

Pré-beta1 HDL (mg/mL) 11,8 ± 5,7 22,4 ± 22,5 0.008 

CETP (%CE) 13,6 ± 5,3 13,5 ± 4,5 NS 

PLTP (nmol FC/mL/h) 6.247 ± 1.851 6.439 ± 1.617 NS 

LCAT (%CE) 3,8 ± 1,8 2,8 ± 1,4 0,011 

LPL (nmol AGL/mL/h) 2.403 ± 1.304 4.597 ± 2.616 <0,001 

LH (nmol AGL/mL/h) 4.517 ± 1.622 3.159 ± 1.424 <0,001 

Colesterol celular (µg col/mg 

protein) 
325 ± 127  349 ± 152  NS 

Apo: apolipoproteína. CETP: proteína de transferência de colesterol éster. LCAT: lecitina colesterol 
aciltransferase. LPL: lipoproteína lipase. LH: lipase hepática. PLTP: proteína de transferência de 
fosfolípides. NS: não significante. Teste t de Student, média ± desvio padrão. LPL e LH: teste de Mann 
Whitney, média ± desvio padrão. PLTP: teste de Kruskal-Walis, média ± desvio padrão (Hiperalfa n = 66; 
Hipoalfa n = 34). Pré-beta1 HDL: teste t de Student, , média ± desvio padrão (Hiperalfa n = 34; Hipoalfa n = 
33). P < 0,05. 

 

Tabela 7. Dados Ultrassonográficos 

 HIPOALFA HIPERALFA P 

EIM carótida D (mm) 0,62 ± 0,17 0,64 ± 0,22  NS 

EIM carótida E (mm) 0,58 ± 0,13  0,64 ± 0,24 NS 

EIM média D + E (mm) 0,60 ± 0,13 0,64 ± 0,23 NS 

EIM: espessura íntima-média. D: direita. E: esquerda. NS: não significante. Teste t de Student, 
média ± desvio padrão. (Hiperalfa n = 21; Hipoalfa: n = 21). P < 0,05. 

 

Como esperado, a concentração de apoA-I foi maior no grupo 

HIPERALFA, uma vez que esta apolipoproteína está presente 
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fundamentalmente nas partículas de HDL. A apoE está presente em 

quilomícrons e VLDL, mas também é componente importante da HDL. Sua 

concentração foi maior no grupo HIPERALFA, assim como a concentração de 

pré-beta1 HDL, partículas precursoras da HDL. Não houve diferença entre os 

grupos com relação às atividades de CETP e PLTP e conteúdo celular de 

colesterol. Identificamos maior atividade da LCAT no grupo HIPOALFA, assim 

como maior lipase hepática e menor lipase lipoproteica nestes indivíduos, 

quando comparados aos HIPERALFA. Não houve diferença entre os grupos 

quanto à ultrassonografia de carótidas. 

Os dados de expressão gênica por grupo biológico são apresentados na 

figura 6, painéis A a G. 

  A      B 
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   C      D 

 

   E      F 
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   G 

 

Figuras 6. Resultados das análises de expressão gênica 

A: ABCA1. B: ABCG1. C: SR-BI. D: LDLR. E: SREBP-1c. F: LXR alfa. 

G: HMG CoA redutase. RQ: quantificação relativa. NS: não significante. 

Resultado por grupo biológico. Teste t de Student.  

  

Não houve diferença entre os grupos com relação à expressão gênica 

dos genes analisados. 



43 
 

 
Os resultados da análise de matriz de correlação univariada são 

apresentados na tabela 8. 

Tabela 8. Matriz de Correlação Univariada - Resultados 

Variável r 

IMC x cintura 0,5669 

LDL-C x idade 0,5098 

LPL x idade -0,5052 

Triglicérides x HDL-C -0,6227 

HOMA x cintura 0,5700 

HOMA x LPL -0,5270 

LPL x Pressão Arterial (média) -0,5154 

Expressão gênica  

ABCA1 x ABCG1 0,514 

LDLR x SR-BI 0,605 

ABCA1 x HMGCoA redutase 0,615 

SREBP-1c x ABCG1 0,713 

SREBP-1c x LDLR 0,676 

SREBP-1c x SR-BI 0,546 

LXR alfa x HMGCoA redutase -0,545 
IMC: índice de massa corporal. LPL: lipoproteína lipase. HOMA: 
Homeostasis Model Assessment. P < 0,05. 

A proposta inicial do estudo era analisar a expressão proteica dos 

receptores ABCA1, ABCG1 e SR-BI através da metodologia de Western 

Blotting, considerada padrão-ouro. Embora esta metodologia esteja bem 

padronizada em nosso laboratório, não foi possível obter sinal de 

quimioluminescência a partir de nossas amostras para as proteínas estudadas. 

A hipótese mais provável é que o método não tenha sensibilidade suficiente 

para detectar as proteínas de interesse no tipo celular que escolhemos, uma 

vez que a massa destas proteínas deve ser muito pequena nas células 

linfomononucleares. De fato, não encontramos na literatura trabalhos que 
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tenham obtido sucesso empregando modelo e metodologia semelhantes. Há, 

sim, trabalhos realizados com células linfomononucleares tratadas com 

estímulos diversos a fim de aumentar a expressão proteica destes receptores. 

Tentamos, ainda, avaliar a expressão proteica de ABCA1 por meio de um kit de 

ELISA disponível comercialmente (USCN Life Science Inc., Wuhan, China), 

mas os valores das amostras eram inferiores ao limite de detecção do kit. 

Apesar de não termos obtido sucesso nesta metodologia por razões intrínsecas 

ao modelo escolhido, acreditamos que não houve prejuízo ao resultado final do 

estudo. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Sabe-se que a resistência à insulina é a principal condição subjacente 

que determina as alterações lipídicas características da síndrome metabólica 

(redução de HDL-C e trigliceridemia elevada) e que indivíduos resistentes à 

insulina, mesmo não diabéticos, já manifestam este fenótipo (Ginsberg et al., 

2006). Estas alterações lipídicas são, portanto, marcadores bastante precoces 

de síndrome metabólica. Em nosso estudo, mostramos que o grupo HIPOALFA 

apresenta valores de trigliceridemia, insulinemia e HOMA maiores do que o 

grupo HIPERALFA, apesar de não diferirem com relação a parâmetros 

relacionados à síndrome metabólica, como glicemia, IMC e circunferência de 

cintura. Além disso, a relação TG/HDL, considerada excelente preditora de 

resistência insulínica, foi maior no grupo HIPOALFA. A concentração de 

ALT(TGP) do grupo HIPOALFA, embora normal, também foi maior que a do 

grupo HIPERALFA. Como se sabe, a elevação desta transaminase é marcador 

precoce de doença gordurosa hepática não-alcoólica. Esta condição tem sido 

diretamente relacionada à resistência insulínica e a aumento da lipólise em 

tecido adiposo visceral, com consequente aporte aumentado de ácidos graxos 

livres ao fígado (Fraser  et al., 2009; Jacobs et al., 2011; Pan et al., 2011). É 

possível que o grupo HIPOALFA represente uma população em estágio inicial 

de resistência insulínica, mas ainda sem o fenótipo completo de síndrome 
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metabólica. Importante ressaltar que em outros estudos que empregaram 

indivíduos que diferiam com relação à concentração de HDL-C também se nota 

a associação de HDL-C baixo e quadro subclínico de resistência insulínica 

(Pirro et al., 2003; Nakanishi et al., 2009; Yetukuri et al., 2010). 

Sabe-se que, nos estados de resistência insulínica, a redução das 

concentrações de HDL-C no plasma deve-se a um efeito combinado do 

enriquecimento das HDL em triglicérides e aumento da atividade da lipase 

hepática. Devido ao aumento da disponibilidade de VLDL na circulação, há 

maior oferta de triglicérides para as partículas de HDL, em troca de colesterol 

esterificado, mediada pela CETP. Enriquecida em triglicérides, a partícula de 

HDL torna-se mais susceptível à ação da lipase hepática que, ao atuar sobre a 

HDL, muda sua conformação e desestabiliza apoA-I, que se desprende e é 

catabolizada (Rashid et al., 2003). Vários estudos associam aumento da 

atividade da lipase hepática pós-heparina, baixas concentrações de HDL-C no 

plasma e estados em que a resistência insulínica sabidamente está presente, 

como obesidade (Despres et al., 1989) e diabete melito tipo 2 (Laakso et al., 

1987; Riemens et al., 2001). A lipoproteína lipase participa de maneira 

importante na formação e maturação da HDL uma vez que promove a lipólise e 

consequente desprendimento de componentes de superfície (lípides e 

apolipoproteínas) das partículas ricas em apoB, que serão usados na 

composição da partícula de HDL. Indivíduos homozigotos para deficiência de 

lipoproteína lipase apresentam baixas concentrações de HDL no plasma (Miller 
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& Zhan, 2004). Diabéticos tipo 2 apresentam redução da atividade da 

lipoproteína lipase, especialmente quando o controle glicêmico é deficiente, e 

baixas concentrações de HDL-C no plasma (de Vries et al., 2003). Em nosso 

estudo, o grupo HIPOALFA apresentou maior atividade de lipase hepática e 

menor atividade de lipoproteína lipase, perfil semelhante ao encontrado nos 

portadores de resistência insulínica e diabete melito tipo 2, fato que reforça a 

presença de um quadro subclínico de resistência insulínica. Neste contexto, 

destacamos a relação inversa entre lipoproteína lipase e HOMA encontrada na 

análise de matriz de correlação. 

Não houve diferença entre os grupos com relação às atividades de CETP 

e PLTP, nem na expressão gênica de receptores que participam na síntese de 

HDL (ABCA1 e ABCG1). Levando em consideração que todos estes 

componentes participam na biogênese da HDL, podemos atribuir as baixas 

concentrações de HDL do grupo HIPOALFA às alterações nas atividades das 

lipases pós-heparina. 

CETP e PLTP estão associadas à inflamação e aterogênese, embora o 

papel que cada uma desempenha nestes processos ainda seja controverso 

(Quintão & Cazita, 2010; Oliveira & de Faria, 2011). Existem evidências de que 

há aumento na atividade de CETP em portadores de síndrome metabólica na 

presença de concentrações elevadas de triglicérides (Park et al., 2010). Nosso 

grupo HIPOALFA apresentou atividade de CETP e trigliceridemia semelhantes 

à do grupo HIPERALFA. Também não houve diferença entre os grupos com 
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relação aos marcadores inflamatórios analisados, atividade de PLTP e 

ultrassom de carótidas. Estes achados não nos surpreendem uma vez que as 

alterações metabólicas descritas no grupo HIPOALFA são compatíveis com um 

quadro muito precoce de resistência insulínica, cuja repercussão inflamatória e 

aterogênica deve ser ainda bastante inicial. 

As partículas de pré-beta1 HDL desempenham papel fundamental no 

transporte reverso de colesterol por promoverem o efluxo de colesterol celular 

(Favari et al., 2009). Apesar disso, é descrita correlação positiva entre as 

concentrações de pré-beta1 HDL e a medida da espessura de carótidas (de 

Vries et al., 2012), assim como entre pré-beta1 HDL e a incidência de doença 

cardiovascular (Guey et al., 2011). No entanto, existem evidências de que a 

relação de pré-beta1 HDL com a aterogênese é independente das 

concentrações de HDL-C (Sethi et al., 2010). Em nosso estudo encontramos 

concentrações de pré-beta1 HDL mais altas no grupo HIPERALFA em relação 

ao HIPOALFA. Isto faz sentido do ponto de vista fisiológico, uma vez que é 

esperado encontrar maior concentração de partículas precursoras da HDL (pré-

beta1 HDL) no grupo que apresenta maiores concentrações de HDL. Neste 

caso, as concentrações de pré-beta1 HDL seriam dependentes das 

concentrações de HDL-C. Acreditamos que o mecanismo que eleva a pré-beta1 

HDL no grupo HIPERALFA em relação ao HIPOALFA seja diferente do 

mecanismo envolvido na elevação da pré-beta1 HDL nos indivíduos com 

doença cardiovascular. 
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As partículas de HDL transportam pelo menos 75 tipos diferentes de 

proteínas, entre elas a LCAT (Reilly & Tall, 2007). Seria de se esperar que 

quanto maior a concentração de HDL, maior a concentração de LCAT e, 

consequentemente, maior sua atividade. No entanto, nosso estudo mostrou que 

o grupo HIPOALFA apresenta atividade de LCAT aumentada em relação ao 

grupo HIPERALFA. Achados semelhantes foram descritos em indivíduos com 

diminuição da sensibilidade à insulina (Riemens et al., 1999a) e portadores de 

síndrome metabólica (Dullaart et al., 2008). Além disso, estudos mostram que a 

atividade da LCAT aumenta em paralelo com o índice de massa corpórea 

(Dullaart et al., 1994) e com a disponibilidade de ácidos graxos livres na 

circulação (Riemens et al., 1999b). Permanece desconhecida a explicação para 

a elevação da LCAT nestes casos, que têm em comum a diminuição da 

sensibilidade à insulina. Uma possível justificativa é que haja um aumento na 

expressão da LCAT pelo fígado, a fim de estimular o transporte reverso de 

colesterol, tendo em vista a elevação da síntese de colesterol neste órgão 

traduzida pela elevação de precursores de síntese de colesterol no plasma.  

Estudo prévio desenvolvido em nosso laboratório (Nunes et al., 2011) 

com a mesma casuística mostrou que o grupo HIPOALFA apresenta menor 

absorção intestinal de colesterol alimentar, representada pelos marcadores 

esteróis campesterol e sitosterol dosados no plasma, em relação ao grupo 

HIPERALFA. Além disso, o grupo HIPOALFA apresentou maior síntese 

hepática de colesterol, representada pelo marcador plasmático latosterol. É 
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interessante notar que o mesmo padrão de alteração nos marcadores de 

síntese e absorção de colesterol é encontrado em portadores de síndrome 

metabólica (Assmann et al., 2007), diabete melito tipo 2 (Simonen et al., 2002) e 

mesmo em indivíduos normoglicêmicos com resistência insulínica (Pihlajamäki 

et al., 2004). Tais alterações foram independentes do peso (Simonen et al., 

2002; Gylling et al., 2010), apontando para a resistência insulínica como 

principal fator fisiopatológico. De acordo com estas evidências, acreditamos que 

as alterações nos marcadores de síntese e absorção de colesterol alimentar 

podem ser consideradas marcadores precoces de resistência insulínica e o fato 

de tais alterações estarem presentes no grupo HIPOALFA corrobora nossa 

hipótese de que estes indivíduos apresentam fenótipo subclínico de resistência 

insulínica. 

Um dos objetivos de nosso estudo era melhorar a compreensão dos 

mecanismos moleculares envolvidos nas alterações do metabolismo de 

colesterol encontradas em nossa investigação prévia (Nunes et al., 2011). Para 

tal, utilizamos como modelo, células linfomononucleares de sangue periférico 

por serem de fácil obtenção e por, sabidamente, refletirem o que ocorre no 

hepatócito com relação à expressão da enzima HMG CoA redutase e 

receptores de LDL (Powell & Kroon, 1994; Aggarwal et al., 2006). Acreditamos 

que os linfomonócitos também representem o metabolismo de colesterol das 

células em geral do organismo, com exceção de macrófagos da parede arterial 

e intestino. No entanto, não houve diferença na expressão gênica em nenhum 
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dos genes analisados. Houve apenas tendência de maior expressão da HMG 

CoA redutase no grupo HIPOALFA (P = 0,07), o que concordaria com nossos 

achados prévios de marcadores de síntese hepática mais elevados neste 

grupo. Também não houve diferença com relação ao conteúdo celular de 

colesterol. Este resultado não nos surpreende uma vez que não houve 

diferença na expressão de receptores que regulam a entrada (LDLR e SR-BI) e 

saída de colesterol (ABCA1 e ABCG1) da célula, responsáveis por manter a 

fina regulação da concentração intracelular de colesterol. 

Os resultados da matriz de correlação univariada relacionados à 

expressão gênica mostraram-se bastante interessantes uma vez que reforçam 

o papel fisiológico e a integração existente entre os receptores e fatores de 

transcrição analisados. Os receptores ABCA1 e ABCG1 apresentaram 

correlação positiva, como esperado, uma vez que participam de maneira 

coordenada no efluxo de colesterol celular. Raciocínio análogo pode ser 

aplicado aos receptores de LDL e SR-BI que controlam a entrada de colesterol 

na célula e também apresentaram correlação positiva. SREBP-1c e LXR alfa 

são fatores reguladores críticos para o metabolismo lipídico, por isso não nos 

surpreende as correlações encontradas entre eles e receptores fundamentais 

para a regulação intracelular de colesterol, além da HMG CoA redutase.  

É importante citar a relação que vem sendo descrita nos últimos anos 

entre os receptores ABCA1 nas células beta pancreáticas e a secreção 

insulínica. O receptor ABCA1, que desempenha papel fundamental no efluxo 
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celular de colesterol e na manutenção da concentração de HDL-C no plasma, 

tem sido associado à prevenção do acúmulo de lípides em células beta 

pancretáticas e melhora de sua função secretória (Fryirs et al., 2010). 

Portadores de mutação com perda de função do receptor ABCA1 apresentam 

déficit de secreção de insulina, na presença (Koseki et al., 2009) ou não de 

resistência insulínica (Vergeer et al., 2010b). Em modelo animal knockout para 

o gene Abca1 também se demonstrou prejuízo na secreção de insulina e na 

homeostase de glicose (Brunham et al., 2007). Além disso, tem sido descrito, 

em portadores de polimorfismos de ABCA1, maior incidência de diabete melito 

tipo 2. Esta associação parece ser independente das concentrações de HDL-C, 

uma vez que ocorre tanto em populações com baixas concentrações de HDL-C 

(Villarreal-Molina et al., 2008; Saleheen et al., 2006), como em portadores de 

concentração de HDL-C normal (Daimon et al., 2005). Por outro lado, existem 

evidências de que a HDL modula diretamente o metabolismo da glicose por 

estimular a proteína quinase ativada por AMP no músculo esquelético (Drew et 

al., 2009), melhorando a sensibilidade à insulina. Este achado tem impulsionado 

o desenvolvimento de novas terapias baseadas no uso de HDL recombinante a 

fim de melhorar a sensibilidade à insulina em pacientes pós-infarto (Carvalho et 

al., 2012) e modular o metabolismo de ácidos graxos, inibindo a lipólise 

induzida pelo jejum (Drew et al., 2011). Todos estes aspectos que relacionam a 

HDL a alterações na homeostase da glicose devem ser lembrados em nosso 

estudo, uma vez que nele tratamos de uma população com baixas 

concentrações de HDL-C que apresenta indícios de resistência à insulina. É 
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possível que estudos genéticos posteriores desta população venham a revelar 

polimorfismos de ABCA1 que possam estar contribuindo para este fenótipo. É 

possível, ainda, que esta população se beneficie de terapias baseadas nas 

elevações das concentrações de HDL e seus efeitos de melhora na 

homeostase glicêmica. 

Nosso estudo foi o primeiro a descrever, numa população que difere 

apenas com relação às concentrações de HDL-C no plasma, um quadro 

subclínico de resistência insulínica no grupo HIPOALFA, associado à alteração 

em parâmetros que regulam as concentrações de lipoproteínas no plasma. É 

provável que a resistência insulínica seja a origem destes achados, mas o 

mecanismo fisiopatológico envolvido permanece desconhecido. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados mostram que indivíduos com concentrações alta ou 

baixa de HDL-C no plasma diferem com relação à sensibilidade à insulina, além 

de parâmetros envolvidos na regulação do metabolismo de lipoproteínas. Estes 

achados não se relacionaram com o metabolismo celular de colesterol no 

modelo estudado. De acordo com nosso estudo prévio (Nunes et al., 2011), 

estes indivíduos diferem, ainda, com relação aos marcadores plasmáticos de 

síntese e absorção de colesterol no plasma. É possível que este quadro 

preceda o aparecimento de outras alterações típicas da síndrome metabólica no 

grupo com baixas concentrações de HDL-C no plasma. 
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