
B IBLI O Tf. _ .. 
Faculdade de Clé;':':::13 Fél rm acéul, c.:as 

, Universidade de São Paula 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Programa de Pós-Graduação em Análises Clínicas 
Área de Bioquímica 

Polimorfismo S447X da Iipase lipoprotéica: 

Efeitos sobre a incidência de doença arterial coronária, Iípides 

plasmáticos e sobre o metabolismo dos quilomícrons 

Katia Aparecida de Almeida 

Tese para obtenção do grau de 

DOUTOR 

Orientador: Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão 

São Paulo 

2005 

lel'l5 



DEDALUS - Acervo - CQ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

30100011175 

Ficha Catalográfica 
Elaborada pela Divisão de Biblioteca e 

Documentação do Conjunto das Químicas da USP. 

Almeida, Katia Aparecida de 
A477p Polimorfismo S447X da lipase lipoprotéica: efeitos sobre 

a incidência de doença arterial coronária, lípides plasmáticos 
e sobre o metabolismo dos quilomícrons I Katia Aparecida 
de Almeida . São Paulo, 2005. 

11 O_p. . 

Te se (doutorado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo. Departamento de Análises Clínicas 
e Toxicológicas. 

Orientador: Maranhão , Raul Cavalcante 

1. Diagnóstico molecular: Medicina 2. Lipoproteína: 
Metabolismo 3. DNA : Polimorfismo genético I. T. 11. Maranhão, 
Raul Cavalcante, orientador. 

616 .0756 CDD 



Katia Aparecida de Almeida 

Polimorfismo S447X da lipase lipoprotéica: 

Efeitos sobre a incidência de doença arterial coronária, lípides 

plasmáticos e sobre o metabolismo dos quilomícrons 

Comissão Julgadora 
Da 

Tese para obtenção do grau de Doutor 

Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão 
Orientador/presidente 

~. P»~ 

kb&nin 
J 

1 exàminador 

~L ~~ \no Wd.ul1 .. 

2" examinador 

i:)~\D- \~yú-~'D- PQ0-Yl~LOJlO.. 
3 examinador 

i>phk \mi~ ~fNo-~ 
4° examinador 

SãopauIO,~ de 2005. 



Dedico este trabalho à minha querida filha 

Gabriela e ao meu marido Germano por 

me fazerem lembrar, todos os dias, como é 

bom viver. 

Agradeço pelo encorajamento e tolerância 

durante um longo período, pois este 

trabalho roubou parte do tempo que 

deveria ter sido dedicado a eles. 



À VEUS, por iluminar sempre meu caminho. 

Aos meus pais Valério-~C~ meus agradecimentos especiais, pois foram meus 

maiores incentivadores, fazendo-me perceber que . .Ineus estudos estavam à frente de 

tudo. 

Aos meus familiares, Sér~ E~ Erio, ~ 'Br~ FerfUU'ldo; 

Sí..rnane" I~ Ernanue.l.a" Sr. GermatW; SrlN Nair, S~, 

""ar~ V~ S~~Crí4t"'~ que cada um a seu modo contribuiu 

para a realização desse trabalho. 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof Df. Raul Cavalcante Maranhão, por ensinar-me não somente ciência pura, 

mas também a ciência da vida proporcionando o amadurecimento e despertando o senso 

crítico. 

Ao Df. Antonio de Pádua Mansur, Diretor da Unidade Clínica de Emergência do 

Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo pela co

orientação, apoio, amizade e pelas valiosas observações feitas durante o exame de 

qualificação. 

À Dra Célia Maria Strunz, Diretora do Laboratório Central do Instituto do Coração 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pela valiosa colaboração, apoio, 

amizade e boa vontade que sempre me dedicou. 

À Dra Jaqueline Scholz Issa, Diretora do Instituto do Coração da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, pela valiosa colaboração, apoio e amizade. 

À Profa Dra Elvira Maria Guerra-Shinohara, do Laboratório de Hematologia da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, meu obrigado muito 

especial e minha gratidão eterna pela dedicação, compreensão, paciência, amizade e boa 

vontade que me dedicou, além das valiosas sugestões e correções feitas durante o exame de 

qualificação. 

À Profa Dra Rosário Hirata, do Laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo pela compreensão, paciência, 

amizade e boa vontade que me dedicou nos momentos mais dificeis na realização deste 

trabalho. 









sUMÁRIO 

Pg 
LISTA DE ABREVIATURAS...................................................................................... I 
LISTA DE TABELAS................................................................................................... 11 
LISTA DE TABELAS EM .AN'EXOS. ....................•..................•......•.....................•.•.. m 
LISTA DE FIGURAS.................................................................................................... IV 
RESUMO....................................................................................................................... V 
S U"MMAR Y •..•..........•................. ...................................•.......... .•..•..... .•......................... VI 

l-IN"TRODUÇAO........................................................................................................ 1 
1.1- Metabolismo de lípides....................................................................................... 2 
1.2- Lipase lipoprotéica.............................................................................................. 9 

2- OBJETIVOS............................................................................................................ 13 
, 

3- MATERIAL E METODOS.................................................................................... 14 
3. 1- Casuística. ..•....•...............................•....•................•.............•.........•...................•.. 14 

3.1.1- Critérios de inclusão e exclusão.................................................................... 15 
3 .2- Material. ..... .... .................................................................... ................................. 16 

3.2.1- Reagentes e Equipamentos............................................................................ 16 
3.2.2- Amostras biológicas...................................................................................... 17 

3. 3- Métodos............................................................................................................... 17 
3.3.1- Avaliação Laboratorial.................................................................................. 17 
3.3.2- Amostras biológicas...................................................................................... 18 
3.3.3- Avaliação eletroforética do DNA genômico................................................. 18 
3.3.4- Determinação do polimorfismo S447X da lipase lipoprotéica...................... 19 
3.3.5- PCR-RFLP para o polimorfismo LPL C1595G............................................ 20 
3.3.6- Análise do polimorfismo LPL C1595G......................................................... 22 
3.3 .7- Controle de qualidade das reações de PCR -RFLP .•............•....................••..• 24 
3.3.8- Preparo dos quilomícrons artificiais.............................................................. 24 
3.3.9- Avaliação da cinética plasmática dos quilomícrons...................................... 25 
3.3.9.1- Análise compartimental da curva de decaimento plasmático da emulsão 25 
3.3.9.2- Análise da cinética do éster de colesterol radioativo................................. 27 
3.3.9.3- Análise da cinética dos triglicérides radioativos....................................... 27 

3.4- Análise estatística. .......•.......................................................................•..••........... 29 

4- RESULTADOS........................................................................................................ 30 
4.1- Características gerais dos grupos controle e DAC.............................................. 32 
4.2- Análise dos lípides plasmáticos........................................................................... 32 
4.3- Frequência dos genótipos do polimorfismo LPL C1595G.................................. 35 
4.4- Análise dos lípides plasmáticos de acordo com os genótipos do polimorfismo 

LPL C 1595G.................................................................................................................. 38 
4.5- Análise de covariância dos genótipos e lípides plasmáticos............................... 40 
4.6- Análise do polimorfismo LPL C1595G como fator protetor para DAC............. 42 
4.7- Análise do polimorfismo LPL C 1595G sobre o metabolismo de quilomícrons. 48 



5- D ISCUSSA O .... .............................. ............ ................ ............ ............ .......... ............ 53 

6- CONCLUSOES....................................................................................................... 58 

7- REFERÊNCIAS BmLIOGRÁFICAS.................................................................. 59 

8- ANEXOS I - TABELAS......................................................................................... 75 

9- ANEXOS 11- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.. 92 

10- ANEXOS ill- APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA HC-FM-USP ......... . 

11- ANEXOS IV- TRABALHO PUBLICADO NO PERÍODO •.•........................... 



ANOVA 
Apo 
Apo A-I 
Apo A-lI 
Apo B-IOO 
Apo B-48 
Apo C-I 
Apo C-lI 
ApoE 
pb 
C 
CE 
CETP 
CT 
DAC 
DNA 
DP 
EDTA 
G 
HDL 
HDL-c 
HWE 
illL 
!MC 
Kb 
LDL 
LDL-c 
LPL 
ML 
mmol 
Mmol/L 
mM 
NaCI 
NaOH 
PCR 
PBS 
QM 
RFLP 
rpm 
TAE 
TE 
Tg 
U 

LISTA DE ABREVIATURAS 

análise de covariância 
apolipoproteína 
apolipoproteína A-I 
apolipoproteína A-lI 
apolipoproteína B-I 00 
apolipoproteína B-48 
apolipoproteína C-I 
apolipoproteína C-lI 
apolipoproteína E 
pares de base 
citosina 
colesterol esterificado 
proteína de transferência do colesterol esterificado 
colesterol total 
doença arterial coronária 
ácido desoxirribonucléico 
desvio-padrão 
ácido etileno diamino tetracético 
guamna 
lipoproteína de alta densidade 
colesterol da lipoproteína de alta densidade 
equilíbrio de Hardy-Weinberg 
lipoproteína de densidade intermediaria 
índice de massa corpórea 
quilobases 
lipoproteína de baixa densidade 
colesterol da lipoproteína de baixa densidade 
lipase lipoprotéica (ou lipoproteína lípase) 
mililitro 
milimol 
milimol/litro 
milimolar 
cloreto de sódio 
hidróxido de sódio 
reação da polimerase em cadeira 
tampão fosfato salina 
quilomícrons 
Polimorfismo de tamanho de fragmento de restrição 
Rotações por minuto 
Tampão tris-acetato-EDTA 
Tampão tris-EDTA 
triglicérides 
unidades 

I 



~g 

~ 
!JM 
uv 
VLDL 
V 
vs 

mlcrograma 
microlitro 
micromolar 
ultravioleta 
lipoproteína de densidade muito baixa 
volts 
versus 



TABELA 1 

TABELA 2 

TABELA 3 

TABELA 4 

TABELAS 

TABELA 6 

TABELA 7 

TI 

LISTA DE TABELAS 

Pg 
Iniciadores utilizados na reação de PCR para amplificação do polimorfismo 20 
LPL C1595G. 

Risco relativo para DAC devido aos fatores de risco clássicos calculados por 34 
análise de regressão logística univariada. 

Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides nos grupos Controle e 36 
DAC. 

Risco relativo para DAC na população estudada devido a concentrações de 
lípides calculados por análise de regressão logística univariada. 

37 

Distribuição dos genótipos e das freqüências relativas dos alelos do 39 
polimorfismo S447X do gene LPL C1595G nos grupos Controle e DAC. 

Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides nos grupos controle e 
DAC de acordo com os genótipos do polimorfismo S447X do gene LPL 
C1595G. 

41 

Análise de covariância dos genótipos e lípides plasmáticos, corrigida para os 43 
fatores de risco clássicos. 

TABELA 8 Risco relativo para DAC devido influência de fatores de risco clássicos e 45 
genótipos do polimorfismo S447X calculados por análise de regressão 
logística multi variada. 

TABELA 9 Risco relativo para DAC devido influência de fatores de risco clássicos e 46 
genótipos do polimorfismo S447X calculados por análise de regressão 
logística multivariada, sexo feminino. 

TABELA 10 Risco relativo para DAC devido influência de fatores de risco clássicos e 47 
genótipos do polimorfismo S447X calculados por análise de regressão 
logística multi variada, sexo masculino. 

TABELA 11 Características gerais dos indivíduos que realizaram a cinética de 49 
quilomícrons artificiais, segundo genótipo. 

TABELA 12 Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides dos indivíduos que 50 
realizaram a cinética de quilomícrons. 

TABELA 13 Distribuição das taxas fracionais de remoção dos triglicérides radioativos e do 52 
éster de colesterol radioativos segundo genótipos dos indivíduos que 
realizaram a cinética de quilomícrons. 



III 

LISTA DE TABELAS EM ANEXOS 

Pg 
TABELA AI Distribuição das freqüências relativa e absoluta nos intervalos de 75 

idade, grupos Controle e DAC. 
TABELA A2 Distribuição das freqüências absolutas e relativas das raças, grupos 76 

Controle e DAC. 
TABELA A3 Distribuição das freqüências absolutas e relativas nos intervalos de 77 

!MC, grupos Controle e DAC. 
TABELA A4 Distribuição das freqüências absoluta e relativa de tabagismo, grupos 78 

Controle e DAC. 
TABELA AS Distribuição das freqüências absoluta e relativa de hipertensão 79 

arterial sistêmica, grupos Controle e DAC. 
TABELA A6 Distribuição das freqüências absoluta e relativa de diabetes, grupos 80 

Controle e DAC. 
TABELA A 7 Distribuição das freqüências absoluta e relativa de antecedentes 81 

familiares, grupos Controle e DAC. 
TABELA A8 Risco relativo para DAC sexo feminino devido aos fatores de risco 82 

clássicos calculados por análise de regressão logística uni variada. 
TABELA A9 Risco relativo para DAC sexo masculino devido aos fatores de risco 83 

clássicos calculados por análise de regressão logística univariada. 
TABELA AIO Distribuição das concentrações dos lípides plasmáticos dos grupos 84 

Controle e DAC segundo sexo. 
TABELA All Risco relativo para DAC (feminino e masculino) devido as 85 

concentrações plasmáticas de triglicérides, colesterol total, LDL-c e 
HDL-c calculados por análise de regressão logística univariada. 

TABELA Al2 Distribuição dos genótipos do polimorfismo LPL C1595G segundo 86 
raça nos grupos Controle e DAC. 

TABELA Al3 Distribuição dos genótipos do polimorfismo LPL C1595G segundo 87 
raça nos grupos Controle e DAC sexo feminino. 

TABELA Al4 Distribuição dos genótipos do polimorfismo LPL C1595G segundo 88 
raça nos grupos controle e DAC sexo masculino. 

TABELA AIS Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides de acordo com 89 
os genótipos do polimorfismo LPL C1595G nos grupos Controle e 
DAC do sexo feminino. 

TABELA A16 Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides de acordo com 90 
os genótipos do polimorfismo LPL C1595G nos grupos Controle e 
DAC do sexo masculino. 

TABELA Al7 Risco relativo para DAC devido os genótipos CG E GG do 91 
polimorfismo S447X do gene LPL C1595G calculados por análise de 
regressão logística univariada. 



IV 

LISTA DE FIGURAS 

Pg 
Figüra 1 ~fodelo de PCR-RFLP ütilizando a enzima A1n/ I para a identificação do 

polimorfismo LPL C1595G 21 

Figura 2 Eletroforese em gel de agarose 2% corado com brometo de etídeo, sob luz 23 
ültravioleta, dos prodütos de digestão enzimática com A1n/ I do 
polimorfismo LPL C1595G. Indivíduo heterozigoto para o polimorfismo e 
genótipo CG (linhas 3 e 6); indivídüo sem polimorfismo e genótipo CC 
(linhas 4 e 5); indivíduos homozigoto para o polimorfismo e genótipo GG 
(linha 2); marcador de tamanho molecular de 100 pb (linha 1). 

Figura 3 Modelo compartimental utilizado para demonstrar a cinética plasmática 26 
dos quilomícrons <Lrtificiais. 

Figüra 4 Cürvas de decaimento dos triglicérides radioativos nos indivídüos com 51 
genótipo CC (preto) e nos indivíduos com genótipo CG (branco) do 
polimorfismo LPL C1595G. 

Figura 5 Curvas de decaimento do éster de colesterol radioativo nos indivíduos com 51 
genótipo CC (preto) e nos indivídüos com genótipo CG (branco) do 
polimorfismo LPL C1595G. 



v 

RESUMO 

A lipase lipoprotéica é a principal enzima responsável pela hidrólise dos 

triglicérides das lipoproteínas ricas em triglicérides, os quilomícrons e VLDL. A freqüência 

do polimorfismo S447X da lipase lipoproteíca na população varia de 17 a 22% e está 

associado a menores concentrações plasmáticas de triglicérides e proteção contra doença 

arterial coronária (DAC). Os objetivos desse estudo foram avaliar os efeitos desse 

polimorfismo sobre os lípides plasmáticos em controles e em pacientes com DAC 

prematura e verificar o comportamento metabólico dos quilomícrons em indivíduos 

saudáveis portadores desse polimorfismo. Foram estudados 313 pacientes com DAC 

prematura e 150 indivíduos controle que foram genotipados para esse polimorfismo. Os 

lípides plasmáticos, colesterol total, frações e triglicérides foram determinados nesses 

pacientes. O metabolismo dos quilomícrons foi avaliado por uma injeção endovenosa de 

uma emulsão de quilomícrons artificiais com dupla marcação radioisotópica. A cinética 

plasmática dos triglicérides radioativos eH-Tg) avalia os mecanismos relacionados à 

lipólise: remoção da partícula parcialmente lipolisada e remoção dos ácidos graxos livres. 

A cinética plasmática do éster de colesterol radioativo C4C-CE) avalia a remoção das 

partículas dos quilomícrons e remanescent: s\ O metabolismo dos quilomícrons artificiais 

foi avaliado em 12 pacientes normolipidêmicos que apresentaram o polimorfismo S447X 

da lípase lipoprotéica e pareados com 13 indivíduos que não apresentavam esse 

polimorfismo e tinham a mesma idade e sexo. A frequência desse polimorfismo foi de 18% 

no grupo com DAC prematura e de 23% no grupo controle. No sexo masculino do grupo 

DAC a presença do polimorfismo foi associada a menores concentrações plasmáticas de 

triglicérides. As taxas fracionais de remoção do 14C_CE da emulsão foram similares nos 

indivíduos com e sem o polimorfismo. Também não houve diferença nas taxas fracionais 

de remoção dos 3H_ Tg entre os indivíduos com e sem o polimorfismo. A presença do 

polimorfismo S447X não alterou o catabolismo intravascular dos quilomícrons avaliado 

pelo método de quilomícrons artificiais. 
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Lipoprotein lipase catalyzes the hydrolysis of the triglycerides contained in both 

very-Iow-density lipoproteins and chylomicrons for storage in both hepatic and dietary 

origin fat adipose tissue and muscle. The S447X lipoprotein lipase is the most common 

polymorphism of the enzyme, affecting roughly 20% of the population and is accompanied 

by normal or diminished fasting triglycerides and perhaps lower incidence of coronary 

artery disease (CAD). Delay in the removal of chylomicron and remnant is now an 

established CAD risk factor. The objective of this study was to clarify whether the presence 

of this polymorphism is related to the plasma lipids profile and the presence of CAD. Total 

cholesterol and fractions and triglycerides were determined in two groups: 313 patients 

with premature « 55 years old) CAD and in 150 control subjects without CAD. The 

chylomicron metabolism was evaluated in 12 normolipidemic subjects with the S447X and 

in 13 age and sex-paired control subjects without the mutation. The doubly labeled 

chylomicron-like emulsion method was used to evaluate chylomicron metabolismo The 

emulsions labeled with cholesteryl-oleate e4C-CE) and triglycerides eH-Tg)were injected 

intravenously. The decay curves ofthe labels were then determined by blood sampling over 

60 min followed by radioactive counting. The S447X polymorphism was present in 18% of 

CAD patients and in 23% the control subjects. There was no auteration in total cholesterol, 

fractions or triglycerides in the presence of this polymorphism. Male patients with CAD 

and with the polymorfism had lower triglycerides concentrations than male CAD patients 

without the polymorfism. The was no difference of the fractional clearance rate (FCR, min

I) ofthe labels in the S447X carriers compared to the noncarriers. In the studied population, 

the S447X polymorphism showed no protection against premature CAD or although it was 

related with lower triglycerides in the male sexo The chylomicron intravascular lipolysis 

monitored by the eH-Tg) emulsion and the rernnant removal monitored by the e4C-CE) 

emulsion were not altered by the presence of this polymorfuism of great populational 

impacto 
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1- INTRODUÇÃO 

A doença arterial coronária (DAC) geralmente resulta da atero sclero se, processo 

que envolve o endotélio, células musculares lisas da parede dos vasos, plaquetas, lípides 

entre outros fatores; sendo uma resposta às lesões por diversos agentes etiológicos que 

levam à formação do ateroma e placas fibrosas. Esse processo inicia-se na infância e tem 

progressão lenta e silenciosa levando décadas para apresentar as manifestações clínicas 

(MCGILL, 1963). 

No Brasil os altos índices de DAC em idade precoce são semelhantes aos grandes 

centros dos países desenvolvidos, sendo este um dos maiores problemas atuais de saúde 

pública (LOTUFO et aI, 1998). 

A prevalência e a gravidade da doença varia entre indivíduos, grupos étnicos e 

também com a idade (CORRADO et aI, 1988; SCHW ARTZ et aI, 1991; ROSS et aI, 

1993). 

Os fatores que predispõem DAC são vários, destacando-se sexo masculino, idade, 

diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, estresse, obesidade, dislipidemias e 

antecedentes familiares (BRUNNER et aI, 1972; HULLEY et aI, 1980; NORA et aI, 1980; 

KANNEL et aI, 1990). 

No Brasil tem sido observada uma tendência de queda na mortalidade por DAC, 

devido a uma provável diminuição a exposição aos fatores de ricos e uma melhora da 

sobrevida dos indivíduos acometidos pela doença (MANSUR et aI, 2001; LOTUFO & 

LOLIO, 1994). 

A dislipidemia é um dos fatores de risco mais prevalentes na população com DAC. 

Vários estudos epidemiológicos estabeleceram associações entre as dislipidemias e 
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aumento de risco para o desenvolvimento e complicações da DAC (KANNEL et ai, 1971 ; 

CASTELLI et ai, 1977; MARTIN et ai, 1986). 

1.1- Metabolismo de lípides -:.~; .~ \ ,."';. 

o transporte de lípides na circulação sanguínea divide-se em dois sistemas 

principais, ambos tendo início com a síntese de lipoproteínas ricas em triglicérides. O 

sistema endógeno, que corresponde ao transporte de lípides de origem hepática e tem início 

com a síntese hepática de lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) e o sistema 

exógeno, que constitui a via de transporte de lípides de origem alimentar inicia-se com a 

síntese intestinal de quilomícrons. 

O transporte endógeno inicia-se no figado, com a produção de VLDL, cuja síntese é 

modulada por fatores hormonais assim como fatores dependentes do balanço energético e 

metabólico. A principal função da VLDL é o transporte de triglicérides e colesterol para os 

tecidos periféricos (PARACKARD, 1997). 

Logo após sua secreção na circulação, a VLDL entra em contato com outras 

lipoproteínas e através de colisões com a lipoproteína de alta densidade (HDL), adquire da 

mesma as apolipoproteínas E e C-lI A Apo C-TI é um cofator de ativação da lipase 

lipoprotéica (KRAUSS et ai, 1973). 

A ação da lipase lipoprotéica resulta na hidrólise dos triglicérides da VLDL, que se 

converte em uma partícula com menor diâmetro e maior densidade, a lipoproteína de 

densidade intermediária (illL). Durante o catabolismo da VLDL, os componentes de 

superflcie da lipoproteína em excesso, principalmente colesterol e fosfolípides, são 

transferidos para a HDL, que interage com uma enzima plasmática, a lecitina colesterol acil 
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transferase (LCAT) que esterifica o colesterol com ácidos graxos originados de fosfolípides 

(lecitina). Uma vez esterificado, o colesterol é transferido para a !DL, através da ação da 

proteína de transferência de éster de colesterol (CETP). As partículas de !DL formadas a 

partir do catabolismo da VLDL podem seguir dois caminhos. As partículas de maior 

tamanho são removidas pelo figado, através de um mecanismo de endocitose, por ligação 

tanto ao receptor específico de apo E (receptor E ou receptor de remanescentes), quanto ao 

receptor de apo B e E (receptor BIE ou receptor de LDL) e as partículas de menor tamanho 

podem ser removidas pelo figado ou continuarem perdendo triglicérides e fosfolípides 

através da ação da lipase hepática, enzima presente no endotélio dos capilares hepáticos e 

converte-se em LDL (BROWN & GOLDSTEIN, 1986). 

A LDL tem como função fisiológica o transporte de colesterol necessário para a 

síntese de membranas de células em divisão e a síntese de hormônios esteróides no córtex 

supra-renal e gônadas. Em indivíduos normais a LDL transporta cerca de 70% do colesterol 

plasmático total. A captação e retirada ocorrem principalmente no figado através de 

interação dessas partículas com receptores específicos de alta afinidade presentes na 

superficie das células nos tecidos hepáticos e extra-hepáticos que reconhecem a apo B-I00 

e apo E (BROWN & GOLDSTEIN, 1986). 

Concentrações plasmáticas elevadas de colesterol de LDL (LDL-c) levam a um 

maior tempo de permanência da LDL no espaço subendotelial, o que pode aumentar a 

possibilidade da mesma sofrer modificações na sua composição lipídica ou protéica. Uma 

vez modificada, a LDL passa a não ser reconhecida por receptores específicos e é removida 

da circulação sanguínea através de receptores de varredura os "scavengers', presentes em 

células do sistema retículo endotelial, . como magrófagos. Estas células não possuem o 

mecanismo de retro alimentação negativa e tomam-se repletas de colesterol, convertendo-se 
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em células espumosas, cujo aparecimento é um dos eventos mais precoces no processo 

aterogênico. 

A HDL é sintetizada principalmente no fígado e é uma lipoproteína que no plasma 

desempenha importante papel no transporte endógeno de lípides. Essas partículas captam o 

excesso de colesterol livre das células dos tecidos periféricos e da superfície das 

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

HDL3 é o substrato de eleição da enziniã' lecitina colesterol acil transferase (LCAT), que é 

sintetizada e secretada pelo fígado e é transportada na circulação sanguínea em associação 

com aHDL. 

A HDL rica em colesterol esterifícado é captada pelo fígado através de receptores 

celulares específicos que reconhecem a apo E (receptores BIE). A HDL também 

desempenha a importante função de doar apolipoproteínas para lipoproteínas ricas em 

triglicérides. Além da importante função no transporte reverso do colesterol, a HDL 

também está envolvida com proteção da função endotelial e mecanismos de proteção contra 

processos oxidativos de lipoproteínas. 

A via exógena corresponde ao transporte de lípides disponíveis para absorção no 

trato intestinal os quais são derivados da dieta ou de origem endógena, constituindo-se de 

fosfolípides e colesterol de origem biliar e outras fontes como saliva e células de 

descamação, presentes no intestino. A partir destes lípides inicia-se a síntese intestinal de 

quilomícrons. 

Os quilomícrons são secretados na linfa mesentérica. O número, tamanho e 

composição dos quilomícrons dependem do aporte e da natureza dos lípides absorvidos. 

Após a secreção na linfa, os quilomícrons perdem apo A-I, AII e A-IV, as quais serão 
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incorporadas as ROL, preservando na partícula a Apo B-48 e recebendo apo E, C-II e C-III, 

provenientes do ROL e VLDL (HA VEL et ai, 1973). 

Nos capilares, os quilomícrons aderem aos sítios de ligação na superfície dos vasos, 

onde se encontra a lipase lipoprotéica, está enzima é a responsável pela formação dos 

remanescentes de quilomícrons (MAHLEY et ai, 1991), sendo inicialmente ativada pela 

apo C-II (La ROSA et ai, 1970), a quát "irã hidrolisar as partículas de triglicérides no centro 

dos quilornícrons, em monoglicerídios e ácidos graxos. Estes lipídios simples serão 

absorvidos pelas células de tecidos como o muscular e adiposo, onde serão reesterificados, 

e formarão novamente lipídios complexos como os triglicérides. Estes serão estocados no 

citoplasma das células, principalmente do tecido adiposo, para serem armazenados como 

reserva energética do organismo frente a jejuns prolongados (pATSCH & GOTTO, 1995). 

A ligação entre os quilomícrons e a lipase lipoprotéica faz-se por intermédio da superfície 

de contacto e interação com as apolipoproteínas. 

Zilversmith e colaboradores foram os primeiros a avaliar a possibilidade dos 

quilomícrons serem por si próprios aterogênicos. Pelo fato dos quilomícrons serem as 

lipoproteínas responsáveis pelo transporte do colesterol da dieta na circulação sanguínea e 

da primeira etapa de sua degradação ocorrer em contato com a lipase lipoprotéica no 

endotélio vascular (ZIL VERSMITH, 1979). 

Tanto o processo de lipólise de quilomícrons, como a captação hepática dos 

remanescentes podem estar envolvidos com a aterogênese (MARANHÃo et ai, 1996; 

l\1EYER et ai, 1996; WEINTRAUB et ai, 1996). Nas lesões ateroscIeróticas encontram-se 

lípides extracelulares não associados com lipoproteínas. Os ácidos graxos são originados 

provavelmente do processo de lipólise de lipoproteínas ricas em triglicérides pela ação da 

lipase lipoprotéica. Vários trabalhos demonstram o papel aterogênico dos quilomícrons e 
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seus remanescentes e que essas lipoproteínas estão relacionadas com o desenvolvimentó 

(pATSCH et aI, 1992) e com a progressão de DAC (KARPE et aI, 1994). A duração e a 

magnitude da lipemia pós-prandial em pacientes hipertrigliceridêmicos é muito maior que 

em indivíduos normolipidêmicos, sugerindo que a exposição prolongada dos quilomicrons 

e seus remanescentes ao endotélio vascular pode ter um papel importante na incidência 

aumentada de DAC nesses pacientes (RASSIN et aI, 1992). Na parede arterial os lípides 

podem promover a expressão de fatores de crescimento e moléculas de adesão, assim 

como, causar alterações na ação vasodilatadora do óxido nítrico. Os remanescentes de 

quilomícrons são removidos rapidamente da circulação, principalmente pelo fígado, porém 

em defíciências metabólicas da apo E, receptor E ou lipase hepática, ocorre um acúmulo de 

remanescentes no plasma, os quais podem infiltrar a parede arterial. Os produtos da lipólise 

dos quilomícrons podem alterar a permeabilidade do endotélio arterial, o que pode facilitar 

a passagem de constituintes plasmáticos para o espaço subendotelial (pROCTOR & 

MAMO, 1996). 

A avaliação do metabolismo de lipoproteínas normalmente é realizada através da 

determinação de seu conteúdo lipídico e/ou protéico. Entretanto, diversos fatores têm 

dificultado o estudo dos quilomícrons e seus remanescentes no homem. A remoção 

plasmática de quilomícrons é um processo complexo, afetado por vários fatores, que ocorre 

em um espaço de tempo muito pequeno. Esse fato toma difícil o estudo desse circuito 

metabólico. 

A concentração plasmática dos quilomícrons depende muito da taxa de absorção 

lipídica intestinal que varia de indivíduo para indivíduo. Enquanto o processo de absorção 

dura horas os remanescentes são rapidamente removidos pelo fígado e seus lípides 
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recirculam como parte das VLDL. Soma-se o fato de que os quilomícrons e remanescentes 

são de dificil separação, já que suas densidades se sobrepõem. 

O metabolismo dos quilomícrons e remanescentes é avaliado por intermédio do 

estudo da ingestão de uma quantidade específica de gordura onde se determina a curva de 

aparecimento dos triglicérides no plasma (SCHNEEMAN et ai, 1993), ou por cinética 

plasmática de vitamina A radioativa (HAZZARD & BIERMAN, 1976). 

A reinjeção autóloga de quilomícrons extraídos da linfa intestinal tem sido utilizada 

para se retirar à influência do componente intestinal na avaliação do metabolismo dessas 

lipoproteínas (BEER E KERN, 1984). Entretanto, este procedimento é extremamente 

laborioso. 

Estes testes sofrem interferência de uma série de fatores. A vitamina A é 

incorporada nos quilomícrons nascentes e pode servir como um marcador das partículas no 

plasma. A realização desses testes é extremamente trabalhosa e estes processos não 

representam somente o comportamento dos quilomicrons no plasma mas também espelha 

acúmulo de VLDL, pela competição com os quilomícrons, assim como recirculação dos 

lípides após a captação hepática. Além disso, a componente absorção intestinal varia muito 

de indivíduo para indivíduo, o que é um complicador a mais na interpretação desses dados. 

Na década de 80 Redgrave e Maranhão (1985) desenvolveram emulsões 

desprovidas de proteínas que apresentam o componente lipídico similar ao dos 

quilomícrons (REDGRAVE & MARANHÃo, 1985; MARANHÃo et ai, 1990). Essas 

emulsões artificiais são marcadas duplamente com ésteres de colesterol e triglicérides. Os 

triglicérides são removidos mais rapidamente do que o éster de colesterol devido a hidrólise 

que os primeiros sofrem pela lipase lipoprotéica. Os ésteres de colesterol são marcadores 

dos núcleos da emulsão avaliando os quilomícrons e seus remanescentes. 
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A emulsão quando injetada na circulação entra em contato com as lipoproteínas e 

recebe a apo CII e a Apo E, que permitem respectivamente lipólise pela lipase lipoprotéica 

e ligação com receptores hepáticos (MARANHÃo et aI, 1990; NAKANDAKARE et aI, 

1994). 

Estudos realizados em ratos mostraram que quando a emulsão é injetada 

endovenosamente apresenta um comportamento metabólico similar ao quilomícron natural 

(IDRATA et aI, 1987). Outra demonstração da similaridade do metabolismo das emulsões 

artificiais e dos quilomícrons naturais foi mostrada em humanos, através da observação da 

cinética plasmática das emulsões artificiais ser mais lenta após uma refeição rica em 

gordura, o que sugere que ocorra uma competição das emulsões com os quilomícrons 

naturais (MARANHÃO et aI, 1996). 

A cinética das emulsões artificiais pode fornecer informações sobre diversos 

aspectos dinâmicos do metabolismo dos quilomícrons, como velocidade de remoção 

plasmática, função de receptores celulares, processo de lipólise, transferência de 

componentes lipídicos de superficie para outras lipoproteínas, ações enzimáticas diversas, 

destacando-se atividade da lipase lipoprotéica, da lecitina colesterol aciltransferase e da 

enzima de transferência de colesterol éster. 

O modelo de emulsões artificiais, como estratégia para avaliação do metabolismo 

das lipoproteínas pós-prandiais, tem sido utilizado em diversas condições patológicas como 

hipertensão arterial maligna (BERNARDES-SIL V A et aI, 1995), DAC (MARANHÃo et 

aI, 1996), lúpus eritematoso sistêmico (BORBA et aI, 2000), em pacientes submetidos a 

transplante cardíaco (VINAGRE et aI, 2000) e em mulheres obesas (OLIVEIRA & 

MARANHÃo, 2002). 
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1.2- Lipase lipoprotéica 

A lipase lipoprotéica é uma glicoproteína sintetizada e secretada por células 

parenquimatosas de vários tecidos extra-hepáticos, principalmente músculo, tecido adiposo 

(QUINN et aI, 1982) e células mesenquimais do coração (CHAJEK et aI, 1978; STEIN et 

aI, 1991). A lipase lipoprotéica é sintetizada de forma inativa e após ser glicosilada no 

aparato de Golgi toma-se cataliticamente ativa. Depois de secretada para o lúmen vascular, 

a enzima se liga à membrana basal das células endoteliais, através de interações iônicas 

com um proteoglicano, o sulfato de heparana (ECKEL, 1989). 

A lipase lipoprotéica é a principal enzima responsável pela hidrólise dos 

triglicérides das lipoproteínas ricas em triglicérides, os quilomícrons e VLDL. 

A lipase lipoprotéica converte quilomícrons em remanescentes e inicia o processo 

de conversão da VLDL em LDL. O processo de lipólise inicia-se quando os quilomícrons, 

nos capilares sanguíneos, interagem com a lipase lipoprotéica que provavelmente se 

dissocia das células endoteliais e continua a realizar a hidrólise dos triglicérides dos 

quilomícrons na circulação sanguínea (GOLDBERG, 1996). 

A atividade da lipase lipoprotéica pode também regular os níveis plasmáticos do 

colesterol de HDL, através de pelo menos três mecanismos. O processo de lipólise das 

lipoproteínas ricas em triglicérides, mediado pela lipase lipoprotéica, lípides e 

apolipoproteínas da superficie dessas lipoproteínas são transferidos para a HDL (ECKEL, 

1989). Durante o catabolismo dos quilomícrons, o colesterol esterificado da HDL é 

transferido para as lipoproteínas ricas em triglicérides que em troca doam triglicérides a 

HDL. A quantidade de colesterol de HDL que é trocado por triglicérides é modulada pelos 

níveis de lipoproteínas ricas em triglicérides na circulação sanguínea. A lipase lipoprotéica 
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atividade reduzida resultando em concentrações aumentadas de triglicérides e diminuídas 

de HDL-c (MURTHY et al,1996; WITTRUP et aI, 1999). 

O gene da lipase lipoprotéica (LPL) está localizado no cromossomo 8p22 

(SPARKES et aI, 1987) é composto por 10 exons, interrompido por 9 introns,com massa 

molecular de aproximadamente 30 Kb e codifica uma proteína com 475 aminoácidos 

(DEEB & PENG, 1989; OKA et aI, 1990). 

Várias mutações foram descritas no gene LPL Asp9Asn, Asn291 Ser e S447X são as 

mais importantes devido a sua maior freqüência e sua influência na susceptibilidade à 

aterosclerose (MURTHY etal, 1996; HOKANSON, 1997; HATAetal, 1990). 

O polimorfismo S447X ocorre no exon 9 do gene LPL e é devido à substituição de 

C por um G na posição 1595 (STOCKS et aI, 1992; PEACOCK et aI, 1992) e 

conseqüentemente resulta na troca de uma serina por um códon de terminação, deletando os 

dois últimos aminoácidos, serina e glicina na posição 447 da proteína (HATA et aI, 1990). 

A freqüência desse polimorfismo na população caucasiana varia de 17-22% 

(WITTRUP et aI, 1999a; GROENEMEIJER et aI, 1997; JEMAA et aI, 1995). 

Os estudos têm apresentado resultados diversos quanto relacionaram polimorfismo 

S447X com a atividade da lipase lipoprotéica. Essa atividade in vitro, tem sido descrita 

como muito aumentada (HENDERSON et aI, 1999), aumentada (MIESENBOCK et aI, 

1993) ou ligeiramente diminuída (pREVIATO et aI, 1994), mas na maioria dos estudos in 

vitro não estava alterada (SING et aI, 1999; KNUDSEN et aI, 1997). 

Interessantemente, o polimorfismo S447X parece ser favorável no metabolismo das 

VLDL. Indivíduos portadores deste polimorfismo podem ter concentrações de triglicérides 

diminuídas quando comparados com não portadores (GAGNÉ et aI, 1999; HENDERSON 

et aI, 1999; KUIVENHOVEN et aI, 1997; GROENEMEIJER et aI, 1997; JEMAA et aI, 
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1995) e modesta elevação nas concentrações de HDL-c (GROENEMEIJER et aI, 1997; 

JEMAA et aI, 1995). A hipertrigliceridemia associada aos baixos níveis de IIDL constitui 

um fator de risco importante no desenvolvimento de DAC. O fato do polimorfismo S447X 

apresentar relação com concentrações diminuídas de triglicérides e concentrações 

aumentadas de HDL-c sugere um papel protetor no desenvolvimento de DAC. Por outro 

lado, o aspecto fisiopatológico importante do metabolismo dos triglicérides, o circuito de 

transporte dos quilomícrons, não havia sido avaliado na vigência do polimorfismo S447X. 
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2- OBJETIVOS 

Os objetivos desse estudo foram: 

• Verificar o efeito do polimorfismo S447X da lipase lipoprotéica sobre os lípides 

plasmáticos de pacientes com DAC prematura e controles; 

• Verificar o comportamento metabólico dos quilomícrons em indivíduos saudáveis 

portadores do polimorfismo S447X da lipase lipoprotéica. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

3.1- Casuística 

Fizeram parte deste estudo 463 indivíduos atendidos de março de 2000 a setembro 

de 2004, no Instituto do Coração (InCor) do hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Todos os participantes eram voluntários e 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos II). 

Este protocolo experimental foi aprovado pela Comissão Científica e de Ética 

Médica do Instituto do Coração e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (protocolo de 

pesquisa nO 345/99) (Anexos III). 

Foram estudados 150 indivíduos não aparentados, sem história pessoal de DAC e 

eram em sua maioria funcionários do Laboratório de Análises Clínicas do Instituto do 

Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

e 313 pacientes com idade menor ou igual a 55 anos, não aparentados com DAC prematura. 

Estes pacientes foram selecionados do ambulatório da Unidade Clínica de Doenças 

Coronárias do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

Foi aplicado um questionário a cada participante contendo as seguintes 

informações: idade, peso, altura, raça, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, 

antecedentes familiares e DAC. 
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3.2- Material 

3.2.1- Reagentes e Equipamentos 

Cloreto de sódio, cloreto de amônio, bicarbonato de amônio, etanol absoluto, ácido 

clorídrico fumegante, ácido acético glacial, cloreto de potássio, azul de bromofenol, nitrato 

de prata, hidróxido de sódio, etanol P.A. e formaldeído foram adquiridos da Merck S.A. 

(Darmstadt, Alemanha); cloreto de magnésio, xilenocianol-FF e duodecil sulfato de sódio 

da Sigma Chemical Co (St. Lois, Estados Unidos); ácido bórico, glicerol, EDTA, Tris ultra 

puro, agarose ultra pura, enzima de restrição Mnl I e seu respectivo tampão de reação 10X, 

marcadores de tamanho molecular de DNA de 100bp, 1Kb, Taq DNA polimerase e seu 

respectivo tampão de reação 10X, soluções de dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 

brometo de etídeo, proteinase K e iniciadores foram adquiridos da Invitrogen do Brasil (São 

Paulo, Brasil). Os reagentes para determinação de colesterol, HDL-c e triglicérides da 

Roche Diagnostics (Somerville, Estados Unidos); trioleína, oleato de colestetrol, lecitina de 

ovo e colesterol da Sigma Chemical Co (St. Lois, Estados Unidos); 14C éster de colesterol e 

3H trioleína da Amershan (Estados Unidos); heparina sódica da Roche (São Paulo, Brasil); 

filtros da Millipore (São Paulo, Brasil) e triton X-100 da Rohm &Haas (Estados Unidos). 

A centrífuga de bancada modelo 5417R foi adquirida da Eppendorf (Estados 

Unidos). Os microtubos, as ponteiras e a cuba para eletroforese em gel de agarose foram 

adquiridos da Invitrogen (São Paulo, Brasil); as micropipetas da Gilson (Emeryville, 

Estados Unidos); o termociclador da Perkin-E1mer (Boston, Estados Unidos); equipamento 

automatizado Cobas-Integra 700 da Roche Diagnostics (Somerville, Estados Unidos); 

sistema de fotodocumentação Eagle Eye da Stratagene (Estados Unidos); disruptor celular 
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modelo B450 da Branson Ultrasonics Corp (Estados Unidos); rotor TR 641 e 

ultracentrifuga modelo OTD Comb da Sorvall (Estados Unidos); o contador Beta modelo 

Tri-Carb 2100TR Liquid Scintillation Analyzer da Packard (Estados Unidos) e 

espectrofotômetro modelo DU 7400 da Beckman (Estados Unidos). 

3.2.2- Amostras biológicas 

As amostras de sangue foram colhidas por punção venosa, após 12 horas de jejum. 

Para a avaliação laboratorial foram coletados 10 roL de sangue em tubo a vácuo sem 

anticoagulante e o soro foi separado por centrifugação durante 10 minutos a 2500 r.p.m. 

Para a avaliação do polimorfismo LPL C1595G, foram coletados 5 roL de sangue 

total em tubo a vácuo contendo K3EDT A. 

3.3- Métodos 

3.3.1- Avaliação laboratorial 

As concentrações plasmáticas de colesterol total foram determinadas em 

equipamento automatizado Cobas-Integra 700, pelo método enzimático-colorimétrico 

(ALLAIN et ai, 1974). A determinação do HDL-c foi obtida pelo mesmo método utilizado 

na determinação do colesterol, após precipitação das lipoproteínas que contêm apo B com 

solução composta de cloreto de magnésio e ácido fosfotungstico (BURSTEIN et ai, 1970). 
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As concentrações plasmáticas dos triglicérides foram determinadas em 

equipamento automatizado Cobas-Integra 700, pelo método enzimático-colorimétrico 

(EKINDJIAN & DUCHASSAING, 1979). 

O valor do LDL-c foi calculado através da fórmula de Friedewald e colaboradores 

(1972). LDL-c = CT - (HDL-c + TG/5) 

3.3.2- Extração de DNA 

O DNA genômico foi isolado de sangue periférico segundo o método de Miller e 

colaboradores (1988). A lise de hemácias foi realizada por meio de uma mistura de cloreto 

de amônio 0,144 M e bicarbonato de amônio 0,01 M em quantidade igual ao volume de 

sangue. Após centrifugação os núcleos celulares foram lisados com 3,0 mL de tampão Tris

HCIIO mM pH 8.0; NaCl400 mM; Na2EDTA 0,5 M pH 8,0; 200 ~ de SDS 10%; 500 ~ 

de tampão com proteinase K (1 O ~ de proteinase K; 50 ~ SDS 10%; 2 ~ de Na~DTA 

0,5 M pH 8; 0,488 mL de água destilada). As proteínas foram removidas por precipitação 

salina com 1 mL de NaCI 6 M. O DNA presente no sobrenadante foi isolado, purificado por 

precipitação em etanol absoluto e ressuspendido com 100 JlL de tampão (Tris-HCI 10 mM; 

EDTA 1 mM pH 8) e mantido a -20°C. 

3.3.3- Avaliação eletroforética do DNA genômico 

A integridade das amostras de DNA extraído foi avaliada por eletroforese em gel de 

agarose a 1% contendo brometo de etídeo (10mg/rnL), em tampão TBE (Tris-HCI 0,45 
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Figura 2 - Eletroforese em gel de agarose2% corado com brometo de etídeo, sob luz ultravioleta, 

dos produtos de digestão enzimática com Mnl I do polimorfismo LPL C1595G. Indivíduo 

heterozigoto para o polimorfismo e genótipo CG (linhas 3 e 6); indivíduo sem polimorfismo e 

genótipo CC (linhas 4 e 5); indivíduo homozigoto para o polimorfismo e genótipo GG (linha 2); 

marcador de tamanho molecular de 100 pb (linha 1). 
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3.3.7- Controle de qualidade das reações de PCR-RFLP 

As reações de PCR realizadas foram avaliadas por controle de qualidade dos 

reagentes utilizados na reação de PCR. O controle de reagentes consiste numa reação de 

amplificação onde são colocados todos os reagentes necessários para a reação exceto a 

amostra de DNA. Para avaliar a reprodutibilidade da reação de PCR, 10% das amostras 

foram repetidas. 

A presença do sítio constitutivo nos produtos de PCR-RFLP (sítio de 

reconhecimento da enzima de restrição na sequência do produto de PCR) para o 

polimorfismo LPL C1595G nos permite verificar a atividade da enzima durante a reação de 

restrição, podendo ser utilizado como controle da reação de digestão enzimática. 

3.3.8 - Preparo dos quilomícrons artificiais 

As emulsões foram preparadas segundo o método de Maranhão e colaboradores 

(1996). A mistura de lípides (69% de trioleína, 6% oleato de colesterol, 23% lecitina de ovo 

e 2% colesterol) foi dissolvida em clorofórmio: metano I (2:1) adicionando-se, éster de 

colesterol radioativo (ECI4C) e triglicérides radioativos (Tg3H). A mistura foi submetida à 

irradiação ultra-sônica, em 6 rnL de solução de NaCI densidade 1,202 glrnL, pH 7,0 sob 

fluxo de nitrogênio. As emulsões foram purificadas por duas etapas de ultracentrifugação 

em gradiente descontínuo de densidade 1,065 glrnl, 1,020 glrnl e 1,006 glrnl. Após 

centrifugação a camada do topo foi desprezada e o restante do volume foi submetido a 

ultracentrifugação. Foram aspirados 3,0 rnL do sobrenadante, imediatamente esterilizadas, 

através de passagem em filtro com porosidade de 0,22 flm de diâmetro e armazenadas em 
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frascos estéreis. Todo o procedimento de preparo de emulsão foi realizado em condições 

estéreis e apirogênicas. 

3.3.9- Avaliação da cinética plasmática dos quilomícrons 

Os participantes que estavam em Jejum de 12 horas foram submetidos a 

cateterização endovenosa para coleta de amostra de sangue destinada à determinação de 

concentrações plasmáticas de colesterol total, LDL-c, HDL-c e triglicérides. 

Após a coleta acima mencionada, foram injetados, utilizando-se a mesma veia, cerca 

de 100 J.1L de emulsão, contendo 148 kBq (4~Ci) de Tg3H e 74 kBq (2~Ci) de EC14C. 

Através de outra punção venosa, foram colhidas amostras de sangue (6,0 mL) em tubos de 

ensaio contendo 50 J.1L de heparina, em intervalos de tempo pré-estabelecidos (2, 4, 6, 10, 

15, 20, 30, 45 e 60 minutos), mantendo-se a cateterização venosa com soro fisiológico 

0,9%. Após centrifugação alíquotas de 1 mL de plasma foram pipetadas em frascos de 

cintilação e acrescentados 7 mL de solução cintiladora PPOIPOPOP/tritonX-100/tolueno 

para a determinação da radioatividade presente nas amostras, utilizando-se um contador 

Beta. As contagens obtidas foram utilizadas para as determinações das curvas de 

decaimento plasmático. 

3.3.9.1- Análise compartimental da curva de decaimento plasmático da emulsão 

No modelo utilizado (Figura 3), a cinética da emulsão foi avaliada através das 

avaliações isoladas das remoções plasmáticas de seus componentes lipídicos radioativos, 
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pelo fato dos mesmos apresentarem cinéticas diferentes. Assim como no metabolismo dos 

quilomícrons naturais, os triglicérides da emulsão são hidrolizados durante o metabolismo, 

enquanto que o éster de colesterol permanece no interior da partícula até a captação da 

mesma pelo figado. 

l"C-CE 

* 

kl,O 

k2,O 

k3,O 

k4,O 

/ 
3H-TG 

* 

k3,5 

k4,5 

ló ,O 

Figura 3- Modelo compartimental utilizado para demonstrar a cinética plasmática dos 

quilomícrons artificiais. 



Material e Métodos 27 

3.3.9.2- Análise da cinética do éster de colesterol radioativo 

A curva de remoção plasmática do éster de colesterol radioativo reflete a cinética do 

colesterol esterificado e apresenta um perfil biexponencial com um rápido decaimento 

inicial seguido de outro mais lento. Esse perfil levou à adoção de um modelo com dois 

compartimentos que representam o colesterol esterificado dos quilomícrons artificiais no 

espaço intravascular, tal como foi injetado (compartimento 1) ou na partícula remanescente, 

resultante do processo de lipólise (compartimento 2). 

- o compartimento 1 representa quando a emulsão marcada com EC14C é 

introduzida no espaço intravascular; 

- o kl,O representa a fração da emulsão que é retirada do compartimento plasmático 

através de via não específica; 

- o kl,2 representa a fração da emulsão que sofre a ação da lipase lipoprotéica, 

perdendo triglicérides e se transformando em uma partícula menor, o remanescente de 

quilomícron, o qual é representado pelo compartimento 2; 

- o compartimento 2 representa o remanescente de quilomícron, resultante da ação 

lipolítica; 

- o k2,O representa a fração de remanescente de quilomícron que é removida do 

compartimento plasmático, através de captação principalmente hepática. 

3.3.9.3- Análise da cinética dos triglicérides radioativos 

A curva de remoção plasmática dos triglicérides radioativos representa a cinética 

das moléculas de triglicérides. Embora essa curva apresente as mesmas características da 
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A análise compartimental proposta por Redgrave and Zech (1987) para o estudo de 

cinéticas de emulsões foi modificado por Mesquita, 1994 e nossa análise compartimental 

foi realizada pelo programa AnaComp versão 4.1 (MESQUITA, 1994). 

3.3.9.4- Ausência de risco 

A dose radiológica injetada foi avaliada de acordo com as normas da "International 

Commission on Radiological Protectióií'íi (ICRP) (SOWBY, 1984). O parâmetro "Annual 

Limit for Intake" (ALI) de radionucltídeo é definido como a quantidade de radioisótopo que 

induz a uma dose equivalente de 50 mSv. Para componentes orgânicos marcados com 14C 

ou 3H, os valores de ALI são 9 x 107 e 3 x 109 Bq, respectivamente. No presente estudo, a 

dose injetada de 14C foi de 22,2 x 104 Bq, o que equivale a: (22,2 x 104 Bq / 9 X 107 Bq) x 

50mSv = 0,1233mSv. Para o 3H, a dose injetada foi de 44,4 x 104 Bq, portanto a dose 

equivalente: (44,4 x 104 Bq / 3 X 109 Bq) x 50 mSv = 0,0075 mSv. 

A dose equivalente incorporada no corpo inteiro em consequência da exposição aos 

lípides radioativos foi estimada em 0,04 mSv, conforme avaliado pelo método MIRD -

MedicaI InternaI Radiological Dosimetry (SMITH, 1977). Os dados descritos para ratos 

pesando 0,4 kg foram ajustados para seres humanos, estimando-se um peso médio de 70 kg, 

utilizando-se um fator de correção com a equação seguinte: 

Khomem=kRato x (70kg/0,4kg)1-x 

O valor exponencial X representa uma escala de variações interespécies da 

farmacocinética, levando em consideração o tempo biológico de cada espécie, que varia de 

0,65 a 0,95 . Considerando o valor de X=0,86, estima para os seres humanos um nível 

plasmático total de 204 mg/dL e uma excreção diária de colesterol de 1250 mg/dia 
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Para avaliar o efeito do polimorfismo na variação dos valores dos parâmetros 

bioquímicos analisados foi utilizado o teste t de Student para comparar variáveis com 2 

categorias. 

A análise de covariância (ANCOV A) foi utilizada para analisar a influência das 

variáveis: idade, tabagismo, diabetes, hipertensão e antecedentes familiares sobre os valores 

de lípides nos genótipos CC versus CG+GG. 

A regressão logística multivariada foi utilizada para analisar a influência dos fatores 

de risco para DAC e foram utilizadas as seguintes variáveis independentes, idade >40 anos, 

IMC >25 Kg/m2
, ser tabagista, ter hipertensão arterial si stêmica, ter diabetes, ter 

antecedentes familiares, ter concentrações de triglicérides >200 mg/dL, de colesterol total 

>238 mg/dL, de LDL-c >169 mg/dL e HDL-c <40mg/dL. Os valores de referência são 

sugeridos pelas diretrizes brasileiras de cardiologia de 2001. A DAC foi a variável 

dependente 

O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5% (p< 0,05). 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SAS for Windows 

(Statistical Analysis System), versão 6.12. SAS Institute Inc, 1989-1996, Cary, NC, USA. 
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4- RESULTADOS 

4.1- Características gerais dos grupos controle e DAC 

o grupo controle apresentou menor freqüência de pacientes com idade igualou 

superior a 40 anos que o grupo DAC (48 vs 75;P<0,001). 

A distribuição das raças foi diferente no grupo DAC, houve maior freqüência de 

pacientes negras (32%) no sexo feminino e maior freqüência de pacientes brancos (79%) no 

sexo masculino (P=0,020). 

Os pacientes do grupo DAC do sexo masculino apresentaram maior freqüência de 

IMC=25-30 Kg/m2 e IMC>30 Kg/m2 que as pacientes do sexo feminino do mesmo grupo 

(p=0,046). 

Os pacientes do grupo DAC apresentaram maior freqüência de tabagismo 

(P<0,001), hipertensão (P<0,001), diabetes (P<0,001) e antecedentes familiares (P<0,001) 

quando comparados aos controles, tanto no sexo feminino como no masculino. 

Os fatores de risco clássicos de desenvolvimento da doença foram analisados como 

variáveis independentes e seu risco relativo para DAC foi calculado pela análise de 

regressão univariada. 

A Tabela 2 mostra que o risco relativo para DAC foi de 2,08 (P<0,001) para 

pacientes do sexo masculino, risco de 9,05 (P<0,001) para idade maior que 40 anos, risco 

de 1,90 (P=0,018) para IMC >30 kg/m2
, risco de 9,02 (p<0,001) para tabagismo e risco de 

2,55 (P<0,001) para antecedentes familiares. A raça não apresentou risco para DAC. 
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Os fatores de risco hipertensão e diabetes foram variáveis com alto poder de 

discriminação devido a apenas 2 casos de hipertensão entre os controles e nenhum caso de 

diabetes, resultando numa razão de risco super estimada. 

Os sexos feminino e masculino foram analisados separadamente devido à incidência 

de DAC ser diferente entre eles. Para o sexo feminino o risco relativo para DAC foi de 

11,53 (P<0,001) para idade maior que 40 anos o risco, risco de 6,14 (P<0,001) para 

tabagismo e risco de 2,09 (p=O,OOS)para antecedentes familiares. A raça e o !MC não 

apresentaram risco para DAC. 

Para o sexo masculino o risco relativo para DAC foi de 9,21 (P<0,001) para idade 

maior que 40 anos o risco, risco de 6,42 (P<0,001) para tabagismo e risco de 3,43 (P<0,001) 

para antecedentes familiares. A raça e o!MC não apresentaram risco para DAC. 

Os dados destas afirmações estão expostos nas tabelas em anexos. 
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TABELA 2- Risco relativo para DAC devido aos fatores de risco clássicos calculados por 

análise de regressão logística univariada. 

Variável independente OR IC95%OR P 

Sexo Feminino 1,00 
Masculino 2,08 1,40-3,10 <0,001 

Idade :::;30 anos 1,00 
31-39 anos 4,64 2,24-9,62 <0,001 
2:40 anos 9,05 4,65-17,61 <0,001 

Raça Branca 1,00 
Negra 0,79 0,51-1,21 0,280 

!MC <25 Kg/m2 1,00 
25-30 Kg/m2 1,50 0,97-2,33 0,071 
>30 Kg/m2 1,90 1,12-3,21 0,018 

Tabagismo Não 1,00 
Sim 9,02 4,26-19,06 . <0,001 

Ex-tabagista 5,29 3,32-8,42 <0,001 

Hipertensão arterial Não 1,00 
sistêmica Sim 89,11 21,69-366,05 <0,001 

Diabetes Não 1,00 
Sim 8,48 3,02-23,82 <0,001 

Antecedentes familiares Não 1,00 
Sim 2,55 1,71-3,80 <0,001 

OR (Odds Ratio)= risco relativo parn DAC; IC 95% OR= intervalo de 95% de confiança parn o risco relativo. 
DAC=doença arterial coronária. 
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4.2- Análise dos lípides plasmáticos 

As concentrações médias de triglicérides, colesterol total e LDL-c foram maiores no 

grupo DAC quando comparadas às concentrações médias apresentadas no grupo controle. 

A concentração média de HDL-c foi mais alta no grupo controle (Tabela 3). 

As concentrações de triglicérides, colesterol total, LDL-c e HDL-c foram 

analisadas como variáveis independentes e seu risco relativo para DAC foi calculado pela 

análise de regressão univariada. 

A Tabela 4 mostra que o risco relativo para DAC foi de 14,73 (P<0,001) para 

concentração >200 rng/dL de triglicérides, risco de 15,71 (P<0,001) para concentração 

>238 mg/dL de colesterol total, risco de 12,30 (P<0,001) para concentração >169 mg/dL de 

LDL-c e risco de 3,15 (p<0, 00 1) para concentração < 40 rng/dL de HDL-c. 

Para o sexo feminino o risco relativo para DAC foi de 18,95 (p=0,004) para 

concentração >200 mg/dL de triglicérides, risco de 23,11 (p=0,002) para concentração 

>238 mg/dL de colesterol total, risco de 17,15 (p=0,006) para concentração >169 mg/dL de 

LDL-c e risco de 2,22 (P=0,022) para concentração < 40 rng/dL de HDL-c. 

Para o sexo masculino o risco relativo para DAC foi de 11,07 (P<0,001) para 

concentração >200 mg/dL de triglicérides, risco de 10,68 (p=0,001) para concentração 

>238 mg/dL de colesterol total, risco de 8,62 (p=0,004) para concentração >169 mg/dL de 

LDL-c e risco de 3,22 (P<0,001) para concentração < 40 rng/dL de HDL-c. 

Os dados destas afirmações estão expostos nas tabelas em anexos. 
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TABELA 3- Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides nos grupos Controle e 

DAC. 

LÍPIDES mg/dL Controle DAC 
Média±DP Média±DP Teste t de Studeot 

0=150 0=313 p 

Triglicérides 100 ± 44 175 ± 122 <0,001 

(36-200) (42-997) 

Colesterol total 184 ± 36 212 ± 54 <0,001 
0 0 ' 

(103-239) (76-594) 

LDL-c 119 ± 30 137 ±45 0,003 

(36-175) (36-345) 

HDL-c 48 ± 11 41 ± 11 <0,001 

(30-83) (14-75) 

Variáveis transfonnados em logaritmo (loglO); n=nÚIDero de indivíduos; LDL-c=colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade, DP=desvio padrão; DAC=doença 
arterial coronária 
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TABELA 4- Risco relativo para DAC na população de estudo devido a concentrações de 

lípides calculados por análise de regressão logística univariada. 

Variável independente Concentrações de OR IC95%OR P 

lipides 

Triglicérides :::;200 rngldL 1,00 

>200 rngldL 14,73 5,30-40,98 <0,001 

Colesterol Total :::;238 rngldL 1,00 

>238 rngldL 15,71 4,87-50,72 <0,001 

LDL-c :::;169 rngldL 1,00 

>169 rngldL 12,30 3,79-39,89 <0,001 

lIDL-c >40 rngldL 

:::; 40 rngldL 3,15 2,05-4,86 <0,001 

DAC=doença arterial coronária. OR (Odds Ratio)= razão de risco para DAC; IC 95% OR= intervalo de 95% 
de confiança para a razão de risco. LDL-c=colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-c=colesterol 
da lipoproteína de alta densidade. 
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4.3- Freqüência dos genótipos do polimorfismo LPL C1595G 

A freqüência do polimorfismo no grupo controle foi de 24% e no grupo DAC foi de 

18%. A freqüência do alelo G no grupo controle foi de 0,12 e no grupo DAC foi de 0,10. 

Não houve diferença entre as freqüências dos genótipos entre os grupos controle e 

DAC (masculino e feminino) . Também não houve diferença entre as freqüências dos 

genótipos no grupo controle (feminino vs masculino) e no grupo DAC (feminino vs 

masculino). 

A distribuição dos genótipos (CC, CG e GG) no grupo controle (sexo feminino e 

masculino) e grupo DAC sexo masculino estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Porém, 

as distribuições genotipícas do grupo DAC total e do grupo DAC sexo feminino não estão 

em equilíbrio de Hardy-Weinberg como mostra a Tabela 5. 

Não houve diferença na distribuição dos genótipos entre as raças branca e negra nos 

grupos controle e DAC 

Para o sexo feminino o genótipo CC apresentou maior freqüência na raça negra no 

grupo DAC e os genótipos CG+GG apresentaram maior freqüência na raça branca no grupo 

DAC 

Para o sexo masculino as freqüências de genótipos foram similares entre as raças 

tanto do grupo controle como no grupo DAC 

Os dados destas afirmações estão expostos nas tabelas em anexos. 
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TABELA 5- Distribuição dos genótipos e das freqüências relativas dos alelos do 

polimorfismo LPL C1595G nos grupos Controle e DAC. 

LPL C1595G Controle n (%) DACn(%) 

Total 
CC 115 (76) 257 (82) 
CG 34 (23) 47 (15) 
GG 1 (1) 9 (3) 
Equilíbrio de Hardy-Weinberg p>0,05 p<O,OS 
Freqüência relativa dos alei os 
Alelo C 0,88 0,90 
AleloG 0,12 0,10 

Feminino 
CC 69 (77) 109 (83) 
CG 20 (22) 17 (13) 
GG 1 (1) 5 (4) 
Equilíbrio de Hardy-Weinberg p>0,05 p<O,OS 
Freqüência relativa dos aleI os 
Alelo C 0,88 0,89 
AleloG 0,12 0,11 

Masculino 
CC 46 (77) 148 (81) 
CG 14 (23) 30(17) 
GG O (O) 4 (2) 
Equilíbrio de Hardy-Weinberg p>0,05 p>0,05 
Freqüência relativa dos alelos 
Alelo C 0,88 0,90 
Alelo G 0,12 0,10 
* Devido à baixa freqüência alguns testes foram realizados agrupando CG com GG. 
Teste de Fisher. sexo feminino (Controle vs DAC) (CC vs CG vs GG) p=O,l40; sexo masculino (Controle vs 
DAC) (CC vs CG vs GG) p=O,32 1. Teste Qui-quadrado: sexo ferrúnino (Controle vs DAC) (CC vs CG+GG) 
p=O,228; sexo masculino (Controle vs DAC) (CC vs CG+GG) p=O,433; controle (sexo feminino vs 
masculino) (CC vs CG+GG) p=l,O; DAC (sexo ferrúnino vs masculino) (CC vs CG+GG) p=O,667; DAC 
(sexo feminino vs masculino) (CC vs CG vs GG) p=O,509. DAC=doença arterial coronária. 
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4.4- Análise das concentrações plasmáticas de lípides de acordo com os genótipos do 

polimorfismo LPL C1595G 

Não houve diferença nas concentrações médias de triglicérides, colesterol total , 

LDL-c e HDL quando comparados os diferentes genótipos nos grupos controle e DAC 

(Tabela 6). 

Para o sexo feminino não houve diferença nas concentrações médias de 

triglicérides, colesterol total , LDL-c e HDL quando comparados os diferentes genótipos 

nos grupos controle e DAC. 

Para o sexo masculino não houve diferença nas concentrações médias de colesterol 

total , LDL-c e HDL quando comparados os diferentes genótipos no grupo controle. 

Entretanto, os pacientes do grupo DAC com genótipos CG+GG apresentaram 

concentrações médias de triglicérides menores quando comparadas às concentrações 

médias de triglicérides dos pacientes com genótipo CC (156±92 vs 214±147 mg/dL; 

p=O,OlO). 

Os genótipos foram analisados como variáveis independentes por análise de 

regressão univariada e os genótipos CG + GG não foram considerados como um fator de 

proteção para DAC, população total (OR=1,40; p=o, 1 69), sexo feminino (OR=1,51 ; 

p=O,229) e sexo masculino (OR=1,33;p=O,434). 

Os dados destas afirmações estão expostos nas tabelas em anexos. 
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TABELA 6- Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides nos grupos controle e 

DAC de acordo com os genótipos do polimorfismo LPL C1595G. 

LÍPIDES (mg/dL) CC CG+GG Teste t de Stdent 
Média±DP Média±DP 

Controle n=115 n=35 p 

Triglicérides 102 ±44 93 ±44 0,204 
(37-200) (36-200) 

Colesterol total 186 ± 36 179 ± 31 0,465 
(103-239) (119-231) 

LDL-c 121 ± 31 111 ± 26 0,162 
(36-175) (56-164) 

HDL-c 48 ± 10 49± 12 0,672 
(31-83) (30-75) 

DAC n=257 n=56 

Triglicérides 180 ± 127 153 ± 91 0,114 
(42-997) (46-480) 

Colesterol total 211 ± 54 214 ± 52 0,666 
(76-594) (138-358) 

LDL-c 136 ± 45 143 ± 47 0,272 
(35-345) (65-284) 

HDL-c 41 ± 11 41 ± 11 0,640 
(14-75} {23-70} 

Variáveis transfonnados em logaritmo (loglO). n=nÚlnero de indivíduos; LDL-c=colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. DAC=doença arterial coronária 
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4.5 Análise de covariância dos genótipos e lípides plasmáticos 

Sabendo que o genótipo CG/GG está relacionado aos menores valores de 

triglicérides para o sexo masculino no grupo DAC e que não houve diferença entre os 

valores de triglicérides para o sexo feminino no grupo controle e DAC e para o sexo 

masculino no grupo controle analisamos possíveis influências das variáveis como idade, 

tabagismo, diabetes, hipertensão e antecedentes familiares nas concentrações dos lípides 

plasmáticos, usando a análise de covariância (ANCOVA). 

As concentrações de lípides plasmáticos foram similares entre os genótipos CC, 

CG+GG quando os fatores de risco clássicos para DAC foram desconsiderados para os 

grupos controle (sexo feminino e masculino) e grupo DAC (sexo feminino). Porém, os 

resultados apresentados na Tabela 7 confirmam que houve diferença significativa na 

concentração de triglicérides plasmáticos quando comparados genótipos CC com genótipos 

CG+GG no pacientes do sexo masculino do grupo DAC, quando as análises foram 

corrigidas para os fatores de risco clássicos (idade, tabagismo, diabetes, hipertensão e 

antecedentes familiares). 
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TABELA 7- Análise de covariância dos genótipos e lípides plasmáticos, corrigida para os 

fatores de risco clássicos. 

Grupos Genótipos Lípides* p 

Controle CC Triglicérides 0,748 
vs Colesterol total 0,423 

CG+GG LDL-c 0,994 
HDL-c 0,319 

Controle sexo feminino CC 'li> Triglicérides 0,661 
Colesterol total 0,340 

vs 
LDL-c 0,452 

CG+GG HDL-c 0,328 

Controle sexo masculino CC Triglicérides 0,300 
Colesterol total 0,864 

vs 
LDL-c 0,801 

CG+GG HDL-c 0,654 

DAC CC Triglicérides 0,204 
Colesterol total 0,326 

vs 
LDL-c 0,125 

CG+GG HDL-c 0,563 

DAC sexo feminino CC Triglicérides 0,634 
Colesterol total 0,463 

vs 
LDL-c 0,840 

CG+GG HDL-c 0,362 

DAC sexo masculino CC Triglicérides 0,030 
Colesterol total 0,606 

vs 
LDL-c 0,113 

CG+GG HDL-c 0,755 
* variáveis transformadas em logaritmo (loglO) LDL-c=colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-
c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. DAC=doença arterial coronária 
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4.6- Análise do polimorfismo C1595G como fator protetor para DAC 
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A análise de regressão logística multivariada foi realizada para analisar a influência 

dos fatores de risco e obter o risco relativo dos genótipos na presença de DAC. 

Os fatores de risco que foram incluídos nesta análise foram triglicérides, colesterol 

total, LDL-c, HDL-c, genótipos, tabagismo, idade e antecedentes familiares. Foram 

excluídos os fatores de risco hipertensãó e diabetes por serem variáveis que devido à baixa 

freqüência no grupo controle resultaram num risco relativo superestimado. As variáveis 

raça e IMC foram excluídas por não discriminaram DAC dos controles. 

Pelos resultados apresentados na Tabela 8 observamos que as variáveis selecionadas 

pela análise de regressão logística multivariada como possíveis candidatas a fator 

prognóstico foram: idade (OR=9,05; P<O,OOI); tabagismo (OR=9,02; p<O,OOI); 

antecedentes familiares (OR=2,27; P<O,OOl); triglicérides (OR=8,06; P<O,OOI); colesterol 

total (OR=5,38; p=O,003); e HDL-c (OR=2,58; P<O,OOl). A presença dos genótipos CG e 

GG do polimorfismo LPL Cl595G não foi considerado como um fator protetor para DAC. 

Os resultados apresentados na Tabela 9 indicam que para o sexo feminino, as 

variáveis selecionadas pela análise de regressão logística multivariada como possíveis 

candidatas a fator prognóstico foram: idade (OR=II,53; p<O,OOl); tabagismo (OR=6,86; 

P<O,OOI) e triglicérides (OR=11,14; p<O,023). A presença dos genótipos CG e GG do 

polimorfismo LPL C1595G não foi considerado como um fator protetor para DAC sexo 

feminino. 

Os resultados apresentados na Tabela 10 indicam que para o sexo masculino, as 

variáveis selecionadas pela análise de regressão logística multivariada como possíveis 

candidatas a fator prognóstico foram: idade (OR=9,21; P<O,OOl); tabagismo (OR=13,48; 

p<O,OOI); triglicérides (OR=7,43; p=O,003) e HDL-c (OR=3,21; p=O,OOI). A presença dos 

genótipos CG e GG do polimorfismo LPL C1595G não foi considerado como um fator 

protetor para DAC sexo masculino. 
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T,A.BELA 8- Fisco relativo para DAC devido influência de fatores de risco clássicos e 

genótipos do polimorfismo LPL C1595G calculados por análise de regressão logística 

multi variada 

Variável 

Idade 

'r h . ",avagtsmo 

Antecedentes 

Familiares 

Genótipos 

Triglicérides 

Colesterol total 

LDL-c 

HDL-c 

::;30 &'10S 

31-39 anos 

>40 anos 

Não 

Sim 
Ex-tabagista 

Não 
~. 
>..-,lm 

CG+GG 

CC 

<200 mglrlT. 

2:200 mg/dL 

<238 mg!dL 

2:238 mg/dL 

<169 mg/dL 
2: 169 mg/dL 
>40 mg!dL 

::;40 mg/dL 

OR 

1 00 -, - -
4,64 

Q 0'-:;; ..,,_-.. 

1,00 

9,02 
5,29 

1,00 

2_27 -.,_. 

1,00 

1,58 

1,00 

8,06 

1,00 

.-:;; 't~ "',---
1,00 
11R 
-' ,-''''' 

1,00 

"" :0 k,;:JO 

IC95% OR 

2,24-9,62 

4,65-17,61 

4,26-19,06 
3,32-8,42 

1,45-3,55 

0,91-2,73 

2,76-23,56 

1,18-24,61 

() 71_1" 7h "",6-' '&'-',1..., 

1::r.Al0 
1,J7-'-t,10 

p 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
<0,001 

<0,001 

0,105 

<0,001 

0,003 

0,121 

........ n. :-\1'\" 
---V,VV.l 

OR (Odds Ratio)= razão de risco paraDAC (n=150 Controles e n=313 DAC); IC 95% OR=intervalo de 95% 
de confiança para a razão de risco. IMC=índice de massa corpórea; AF=antecedentes familiares; LDL
c=colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. 
DAC=doença arterial coronária. 
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TABELA 9- Risco relativo para DAC devido influência de fatores de risco clássicos e 

genótipos do polimorfismo LPL C1595G calculados por análise de regressão logística 

multivariada, sexo feminino . 

Variável OR IC95%OR P 

Idade :::;30 anos 1,00 
31-39 anos 5,94 1,77-19,85 0,004 

~40 anos 11,53 3,74-35,49 <0,001 

Tabagismo Não 1,00 

Sim 6,86 2,29-20,53 <0,001 
Ex-tabagista 3,29 1,42-7,59 0,005 

Antecedentes Não 1,00 

Familiares Sim 1,65 0,91-3,01 0,100 

Genótipos CG+GG 1,00 

CC 1,80 0,84-3,88 0,132 

Triglicérides <200 mg/dL 1,00 

~200 mg/dL 11,14 1,39-89,22 0,023 

Colesterol total <238 rng/dL 1,00 

~238 mg/dL 6,69 0,60-74,79 0,123 

LDL-c <169 rng/dL 1,00 
~ 169 rng/dL 4,75 0,40-56,10 0,216 

IIDL-c >40 rng/dL 1,00 

:540 rng/dL 

OR (Odels Ratio)= razão de risco para DAC (n=150 Controles e n=313 DAC); IC 95% OR=intervalo de 95% 
de confiança para a razão de risco. IMO=índice de massa corpórea; AF=antecedentes familiares; LDL-
c=colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. 
DAC=doença arterial coronária. 
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TABELA 10- Risco relativo para DAC devido influência de fatores de risco clássicos e 

genótipos do polimorfismo LPL C1595G calculados por análise de regressão logística 

multivariada, sexo masculino. 

Variável Níveis da Variável OR IC95%OR P 

Idade :::;30 anos 1,00 
31-39 anos 4,39 1,67-11 ,55 0,003 

2:40 anos 9,21 3,82-22,20 <0,001 

Tabagismo Não 1,00 

Sim 13,48 2,77-65,61 0,001 
Ex-tabagista 4,34 1,96-9,63 <0,001 

Antecedentes Não 1,00 

Familiares Sim 1,65 0,91-3,01 0,100 

Genótipos CG+GG 1,00 

CC 1,44 0,64-3,27 0,381 

Triglicérides <200 mg/dL 1,00 

2:200 rng/dL 7,43 2,01-27,54 0,003 

Colesterol total <238 mg/dL 1,00 

2:238 mg/dL 4,63 0,60-35,66 0,141 

LDL-c <169 mg/dL 1,00 
2: 169 mg/dL 2,79 0,36-21,52 0,325 

HDL-c >40 mg/dL 1,00 

:::;40 mg/dL 3,21 1,60-6,43 0,001 

OR (Odds Ratio)= risco relativo parn D AC (n=90 Controles e n= 131 D AC); IC 95% OR=intervalo de 95% de 
confiança parn a razão de risco. IMC= índice de massa corpórea; AF=antecedentes familiares; LDL-
c=colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. 
DAC=doença arterial coronária. 
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4.7- Análise do polimorfismo LPL C1595G sobre o metabolismo de quilomícrons 

Para a avaliação do metabolismo de quilomícrons foram selecionados 25 indivíduos 

do grupo controle, sendo 13 indivíduos com genótipo CC e 12 indivíduos com genótipo CG 

do polimorfismo do gene LPL C1595G. Nesta seleção todos eram da raça branca e foram 

considerados sexo, idade, IMC e perfillípidico semelhantes. 

Não houve diferença entre as variáveis sexo, idade, raça, lMC, tabagismo, hipertensão, 

diabetes e antecedentes familiares entre os grupos (genótipo CC vs CG) selecionados para cinética 

de quilomicrons (Tabela 11). 

A Tabela 12 mostra que os lípides plasmáticos foram similares entre os grupos 

(genótipo CC vs CG). 

A Figura 4 mostra que a curva de decaimento dos triglicérides radioativos foi 

similar entre os grupos (genótipo CC vs CG). 

A curva de decaimento do éster de colesterol radioativo também foi semelhante 

entre os grupos (genótipo CC vs CG), com demonstra a Figura 5. 

A Tabela 13 mostra que as taxas fracionais de remoção dos triglicérides e do éster 

de colesterol foram similares entre os grupos (genótipo CC vs CG). 
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TABELA 11- Características gerais dos indivíduos que realizaram a cinética de 

quilomícrons artificiais, segundo genótipos do polimorfismo LPL C1595G. 

Variáveis Freqüência Média±DP p 
n 

CC CG CC CG 
Sexo 
Feminino 7 7 
Masculino 6 5 0,695 

Idade (anos) 33 ± 8 36±9 0,516 

Raça 
Branca 13 12 

IMC (kg/m2
) 25±5 24±3 0,554 

Tabagismo 
Não 10 10 
Sim 3 2 0,668 

Hipertensão arterial sistêmica 
Não 13 12 
Sim ° ° 
Diabetes 
Não 13 12 
Sim ° ° 
Antecedentes familiares 
Não 7 7 
Sim 6 5 0,821 
n=nÚIDeros de indivíduos; IMC=índice de massa corpórea; DP=desvio padrão. 



~a c~uldade de CiênCias Farmacêutica~ 
Universiclélc1p. c1p. S:'iC) P .. uk, Resultados 50 

TABELA 12- Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides dos indivíduos que 

realizaram a cinética de quilomícrons de acordo com os genótipos do polimorfismo LPL 

C1595G. 

Lípides (mg/dL) CC CG Teste Ide 
Média±DP Média±DP 

0=13 0=12 Studeot 

Triglicérides 92±37 87±31 0,760 
(37-200) (36-200) 

Colesterol total 182 ± 27 175 ±41 0,636 
(103-239) (119-231) 

LDL-c 115 ± 28 111 ± 38 0,783 
(36-175) (56-164) 

HDL-c 49± 8 47±5 0,552 
(31-83) (30-75) 

Variáveis transformados em logaritmo (loglO); n=nÚInero de indivíduos; LDL-c=colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade, DP=desvio padrão. 
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FIGURA 4- Curvas de decaimento dos triglicérides radioativos nos indivíduos com 

genótipo CC (preto) e nos indivíduos com genótipo CG (branco) do polimorfismo LPL 

C1595G. 
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FIGURA 5- Curvas de decaimento do éster de colesterol radioativo nos indivíduos com 

genótipo CC (preto) e nos indivíduos com genótipo CG (branco) do polimorfismo LPL 

C1595G. 
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.. TABELA 13- Distribuição das taxas fracionais de remoção dos triglicérides radioativos e 

do éster de colesterol radioativos segundo-.genótipos do polimorfismo LPL C1595G. -

Taxa fracionai de remoção CC GG Teste t de 
Média±DP Média±DP "'~" ""' " . - --. 

n=13 n=12 Student 

Tg3H(min-l
) 0;0033 ± 0,017 0,0029 ± 0,009 0,568 

"' .": ' 

0,0095 ,± 0,0069 . 0,0013 ± 0,0050 . 0,245 ECI4C (min-I
) 

Tg3H=triglicérides radioativos; EC14C=éster de colesterol radioativo. DP=desvio padrão. 
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5- D!SCUSSAo 

A ação da lipase lipoprotéica constitui-se no evento central do processo de 

catabolismo das lipoproteínas na circulação plasmática. Ao catalisar a hidrólise dos 

triglicérides das VLDL e do quilomícrons, a lipase lipoprotéica passa a ser a principal 

determinante da concentração no plasma não só das VLDL e dos quilomícrons mas também 

dos remanescentes dessas lipoproteínas e das HDL. No caso dessa última, o acúmulo de 

VLDL decorrente da ação diminuída da enzima resulta em transferência do colesterol da 

IIDL para as VLDL pela ação das proteínas de transferência. Daí, o "efeito gangorra," onde 

o aumento da trigliceridemia leva à diminuição do colesterol de IIDL e vice-versa. 

Portanto, polimorfismos ou mutações que afetem esta enzima podem influenciar a 

concentração plasmática e o metabolismo de todas as lipoproteínas, gerando fatores de 

risco para DAC. 

O presente trabalho constitui-se no primeiro relato da freqüência do polimorfismo 

S447X da lipase lipoprotéica em pacientes com DAC prematura na população brasileira, 

caracterizada por intensa miscigenação racial. 

Neste trabalho a freqüência do polimorfismo S447X foi de 23% na raça branca. 

Essa freqüência foi similar as reportadas anteriormente em populações caucasianas da 

Europa, Austrália e América do Norte (WITTRUP et ai, 1999; BOCKXMEER et ai, 2001; 

SING et ai, 1999). Em nosso estudo a freqüência desse polimorfismo foi similar entre as 

raças branca e negra. A raça amarela não foi avaliada devido a apenas 3 casos na população 

estudada. Apesar das concentrações menores de triglicérides, concentrações maiores de 

IIDL-c e menor mortalidade por DAC na raça negra quando comparada à raça branca esse 

polimorfismo apresentou freqüências similares entre as raças (HALL et ai, 2000). 
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A freqüência desse polimorfismo em pacientes com DAC foi de 18%, similar às 

descritas em populações caucasianas com DAC (WITTRUP et ai, 1999; BOCKXMEER et 

ai, 2001; SING et ai, 1999). Por outro lado, pacientes caucasianos do sexo masculino e 

hipertrigliceridêmicos apresentaram uma freqüência de 10 % (STOCKS et ai, 1992; 

PEACOCK et ai, 1992) e pacientes chineses hipertrigliceridêmicos apresentaram 

freqüência de 9% (RATA et ai, 1990). As diferentes freqüências encontradas podem estar 

relacionadas ao fator racial das populações e aos critérios de inclusão usados para definir os 

indivíduos controles. 

Neste estudo analisamos os efeitos do polimorfismo S447X da lipase lipoprotéica 

sobre os lípides plasmáticos em pacientes com DAC prematura. 

Dados epidemiológicos mostram que a incidência de DAC difere entre os sexos 

feminino e masculino, este fato pode ser devido à exposição aos fatores de risco envolvidos 

e a diferenças hormonais. Neste estudo analisamos sexos feminino e masculino 

separadamente. 

No sexo feminino a presença do polimorfismo S447X não teve efeito sobre as 

concentrações plasmáticas de lípides, resultados similares foram descritos na população 

européia (GAGNÉ et ai, 1999; WITTRUP et ai, 2000; WITTRUP et ai, 2002.). 

No sexo masculino a presença desse polimorfismo no grupo DAC foi associada a 

menores concentrações plasmáticas dos triglicérides quando comparada com as 

concentrações plasmáticas dos pacientes com DAC sem o polimorfismo. Resultados 

similares foram descritos na população européia caucasiana do sexo masculino com DAC 

(JEMAA et ai, 1995; ZHANG et ai, 1995; GROENEMEIJER et ai, 1997; GAGNE et ai, 

1999; WITTRUP et ai, 2000). Por outro lado, a presença deste polimorfismo não alterou as 

concentrações plasmáticas de triglicérides (SING et aI, 1999; KNUDSEN et aI, 1997). 
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anteriores (MATTU et ai, 1994; SASS et ai, 1998). Outros estudos mostraram que em 

populações européias do sexo masculino, a presença do polimorfismo S447X foi 

considerada como um fator de proteção para DAC (WITTRUP et ai, 2002; WITTRUP et 

ai, 2000; GAGNÉ et ai, 1999; JEMAA et ai, 1995; MATTU et ai, 1994). Os efeitos 

protetores ou anti-aterogênicos podem ser parciais e independentes dos efeitos sobre os 

lípides plasmáticos (GAGNÉ et ai, 1999; PEACOCK et al,1992). Entretanto, esse 

polimorfismo pode conferir proteção contra DAC principalmente nos homens (CLEE et ai, 

2001; GAGNÉ et aI, 1999; HUMPHRlES et aI, 1998; PEACOCK et aI, 1994; STOCKS et 

ai, 1992). 

Neste estudo também mostramos que o polimorfismo S447X não alterou o 

catabolismo intravascular dos quilomícrons avaliado pelo método de emulsões de 

quilomícrons artificiais. 

A análise da cinética do catabolismo intravascular dos quilomícrons artificiais 

oferece uma avaliação de alta resolução do metabolismo intravascular das partículas ricas 

em triglicérides. A cinética dos triglicérides radioativos avalia os mecanismos relacionados 

à lipólise, remoção da partícula parcialmente lipolisada e remoção dos ácidos graxos livres. 

A cinética do éster de colesterol radioativo avalia a remoção das partículas de quilomícrons 

e remanescentes (MARANHÃO et aI, 1986). O uso de emulsões artificiais avalia 

especificamente a remoção dos quilomícrons do compartimento plasmático, evitando 

processos complexos como a digestão e absorção de lípides (MARANHÃO et ai 1996; 

REDGRA VE et aI, 1993). Por outro lado, outras metodologias utilizadas em alguns estudos 

apresentaram a desvantagem de não controlar a digestão e absorção de lípides, como testes 

de ingestão de gordura (SCHNEEMAN et ai, 1993), avaliados por cinética plasmática do 

retini I palmitato após a ingestão de gordura suplementada com vitamina A (COHN et ai, 
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1993), avaliados por cinética de lípides marcados com radioisótopos ingeridos com a 

gordura (DUROIS et aI, 1996) e avaliados por cinética de quilomícrons autólogos colhidos 

após a ingestão de gordura enriquecida com retinil palmitato e injetados endovenosamente 

(BEER & KERN, 1984). 

Estudos utilizando o método de quilomícrons artificiais demonstraram que o 

metabolismo de quilomícrons estava alterado em pacientes com DAC (MARANHÃO et aI, 

1996), hipertensão arterial sistêmica (BERNARDES-S~ V A et aI, 1995); lúpus eritematoso 

sistêmico (BORBA et aI, 2000); em pacientes submetidos a transplante cardíaco 

(VINAGRE et aI, 2000) e em pacientes obesas (OLIVEIRA & MARANHÃO, 2002). 

A literatura mostra resultados divergentes nos efeitos do polimorfismo S447X na 

atividade da lipase lipoprotéica. A atividade da enzima pós heparina determinada "in vitro" 

foi similar (F AUSTINELLA et aI, 1991), menor (KOBA Y ASHI et aI, 1992) e maior 

(KOZAKI et aI, 1993; GROENEMEIJER et ai, 1997) quando comparada com os não 

portadores do polimorfismo. 

Entretanto, existe uma fraca correlação entre a atividade da lipase lipoprotéica pós 

heparina e concentrações de triglicérides das VLDL (r= -0,3, p<0,05) (TORV ALL et ai, 

1995). Nesse contexto, também observamos uma fraca associação entre atividade da lipase 

lipoprotéica pós heparina e taxa fracionaI de remoção dos triglicérides em indivíduos 

normolipidêmicos (r= -0,34; p= 0,0026) (SANTOS, 1999). 

Embora quilomícrons e VLDL compartilhem a mesma via metabólica, pela lipase 

lipoprotéica, o catabolismo mais lento de quilomícrons não implica necessariamente um 

aumento das concentrações plasmáticas de VLDL (MARANHÃO et aI, 1996). Portanto, a 

cinética de quilomícrons artificiais e a concentração de triglicérides em jejum são 

parâmetros independentes. 
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6- CONCLUSÕES 

• O polimorfismo S447X da lípase lipoprotéica está relacionado com diminuição das 

concentrações de triglicérides nos pacientes do sexo masculino . com DAC, não 

havendo essa relação com o sexo íeminino. 

• A presença do polimorfismo S447X da lípase lipoprotéica não foi associada com a 

presença ou ausência de DAC. 

• A presença do polimorfismo S447X da lípase lipoprotéica não foi associada a 

alterações no metabolismo de quilomícrons, tanto a lipólise intravascular dos 

quilomícrons quanto a remoção plasmática dos seus remanescentes. 
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8-ANEXOSI 

TABELA Al- Distribuição das freqüências relativa e absoluta nos intervalos de idade, 

grupos Controle e DAC. 

Idade 

Total 

~30 anos 

31-39 anos 

2:40 anos 

Feminino 

~30 anos 

31-39 anos 

2:40 anos 

Masculino 

~30 anos 

31-39 anos 

2:40 anos 

Controle 

n(%) 

150 (100) 

39 (26) 

39 (26) 

72 (48) 

90 (100) 

21 (23) 

23 (26) 

46 (51) 

60 (100) 

18 (30) 

16 (27) 

26 (43) 

DAC 

n(%) 

313 (100) 

14 (4) 

65 (21) 

234 (75) 

131(100) 

4 (3) 

26 (20) 

101 (77) 

182 (100) 

10 (6) 

39 (21) 

133 (73) 

DAC=doença arterial coronária. Teste Qui-Quadrado: Sexo feminino (controle vs DAC) p<O,OOl; sexo 
masculino (controle vs DAC) p<O,OOl; Controle (feminino vs masculino) p=O,581; DAC (feminino vs 
masculino) p=O,530. 
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TABELA A2- Distribuição das freqüências absolutas e relativas das raças, grupos 

Controle e DAC. 

Raça 

Total 

Branca 

Negra 

Amarela 

Feminino 

Branca 

Negra 

Amarela 

Masculino 

Branca 

Negra 

Amarela 

Controle 

n (%) 

150 (100) 

103 (69) 

45 (30) 

2 (1) 

90 (100) 

58 (65) 

30 (33) 

2 (2) 

60 (100) 

45 (75) 

15 (25) 

O (O) 

DAC 

n (%) 

313 (100) 

233 (74) 

79 (25) 

1 (1) 

131(100) 

89 (68) 

42 (32) 

O (O) 

182 (100) 

144 (79) 

37 (20) 

1 (1) 

* A raça amarela foi desconsiderada devido à baixa freqüência. Teste Qui-Quadrado: Sexo feminino (controle 
vs DAC) p=O,754; sexo masculino (controle vs DAC) p=O,457; Controle (feminino vs masculino) p=O,238; 
DAC (feminino vs masculino) p=O,020. DAC=doença arterial coronária. 
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TABELA A3- Distribuição das freqüências absolutas e relativas nos intervalos de IMC, 

grupos Controle e DAC. 

IMC 

Total 

<25 Kg/m2 

25-30 Kg/m2 

>30 Kg/m2 

Feminino 

<25 Kg/m2 

25-30 Kg/m2 

>30 Kg/m2 

Masculino 

<25 Kg/m2 

25-30 Kg/m2 

>30 Kg/m2 

Controle 

n(%) 

150 (100) 

71 (47) 

52 (35) 

27 (18) 

90 (100) 

48 (53) 

26 (29) 

16 (18) 

60 (100) 

23 (38) 

26 (44) 

11 (18) 

DAC 

n(%) 

313 (100) 

111 (35) 

122 (39) 

80 (26) 

131(100) 

56 (43) 

42 (32) 

33 (25) 

182 (100) 

55 (30) 

80 (44) 

47 (26) 

Teste Qui-Quadrado: Sexo feminino (controle vs DAC) p=O,251 ; sexo masculino (controle vs DAC) p=O,371 ; 
Controle (feminino vs masculino) p=O,143; DAC (feminino vs masculino) ~,046. DAC=doença arterial 
coronária; IMC=índice de massa corpórea. 
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TABELA A4- Distribuição das freqüências absoluta e relativa de tabagismo, grupos 

Controle e DAC. 

Tabagismo 

Total 

Não 

Sim 

Ex-tabagista 

Feminino 

Não 

Sim 

Ex-tabagista 

Masculino 

Não 

Sim 

Ex-tabagista 

Controle 

n (%) 

150 (100) 

107 (71) 

34 (23) 

9 (6) 

90 (100) 

63 (70) 

20 (22) 

7 (8) 

60 (100) 

44 (74) 

14 (23) 

2 (3) 

DAC 

n(%) 

313 (100) 

91 (29) 

153 (49) 

69 (22) 

131(100) 

44 (34) 

57 (43) 

30 (23) 

182 (100) 

47 (26) 

96 (53) 

39 (21) 

Teste Qui-Quadrado: Sexo feminino (controle vs DAC) p<O,OOl; sexo masculino (controle vs DAC) 
p<O,OOl; Controle (feminino vs masculino) p=O,532; DAC (feminino vs masculino) p=O,225. DAC=doença 
arterial coronária. 
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TABELA A5- Distribuição das freqüências absoluta e relativa de hipertensão arterial 

sistêmica, grupos Controle e DAC. 

Hipertensão arterial sistêmica 

Total 

Não 

Sim 

Feminino 

Não 

Sim 

Masculino 

Não 

Sim 

Controle 

n (%) 

150 (100) 

148 (99) 

2 (1) 

90 (100) 

88 (98) 

2 (2) 

60 (100) 

60 (100) 

O (O) 

DAC 

n (%) 

313 (100) 

142 (45) 

171 (55) 

131(100) 

61 (47) 

70 (53) 

182 (100) 

81 (45) 

101 (55) 

Teste Qui-Quadrado: Sexo fenúnino (controle vs DAC) p<O,OOl; sexo masculino (controle vs DAC) p<O,OOl; 
Controle (fenúnino vs masculino) p=O,517; DAC (fenúnino vs masculino) p=O,718. DAC=doença arterial 
coronária. 
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TABELA A6- Distribuição das freqüências absoluta e relativa de diabetes, grupos Controle 

eDAC. 

Diabetes 

Total 

Não 

Sim 

Feminino 

Não 

Sim 

Masculino 

Não 

Sim 

Controle 

n (%) 

150 (100) 

150 (100) 

O (O) 

90 (100) 

90 (100) 

O (O) 

60 (100) 

60 (100) 

O (O) 

DAC 

n(%) 

313 (100) 

104 (79) 

27 (21) 

131(100) 

104 (79) 

27 (21) 

182 (100) 

150 (82) 

32 (18) 

Teste Qui-Quadrado: Sexo feminino (controle vs DAC) p<O,OOl; sexo masculino (controle vs DAC) p<O,002; 
Controle (feminino vs masculino) p=O,650; DAC (feminino vs masculino) p=O,499. DAC=doença arterial 
coronária 
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TABELA A8- Risco relativo para DAC sexo feminino devido aos fatores de risco clássicos

calculados por análise de regressão logística univariada.

Variável independente Níveis da Variável OR IC95%OR P

Idade ::;30 anos 1,00
31-39 anos 5,94 1,77-19,85 0,004
~40 anos 11,53 3,74-35,49 <0,001

Raça Branca + Amarela 1,00
Negra 0,94 0,53-1,67 0,843

!MC <25 Kg/m2 1,00
25-30 Kg/m2 1,39 0,74-2,58 0,306
>30 Kg/m2 1,77 0,87-3,60 0,116

Tabagismo Não 1,00
Sim 6,14 2,47-15,22 <0,001

Ex-tabagista 4,08 2,16-7,73 <0,001

Hipertensão arterial Não 1,00
sistêmica Sim 50,49 11,93-213,73 <0,001

Diabetes Não 1,00
Sim 7,53 2,21-25,66 0,001

Antecedentes familiares Não 1,00
Sim 2,09 1,21-3,61 0,008

OR (Odds Ratio)= razão de risco para DAC; IC 95% OR= intervalo de 95% de confiança para a razão de
risco. DAC=doença arterial coronária.
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TABELA A9- Risco relativo para DAC sexo masculino devido aos fatores de risco 

clássicos calculados por análise de regressão logística univariada. 

Variável independente Níveis da Variável OR IC95%OR P 

Idade :::;30 anos 1,00 
31-39 anos 4,39 1,67-11,55 0,003 
2:40 anos 9,21 3,82-22,20 <0,001 

Raça Branca + Amarela 1,00 
Negra 0,77 0,39-1,52 0,446 

!MC <25 Kg/m2 1,00 
25-30 Kg/m2 1,29 0,67-2,48 0,453 
>30 Kg/m2 1,79 0,79-4,05 0,164 

Tabagismo Não 1,00 
Sim 18,26 4,l6-80,13 <0,001 

Ex-tabagista 6,42 3,20-12,87 <0,001 

Hipertensão arterial Não 1,00 
sistêmica Sim 999,0* 0,00-999,0 0,922 

Diabetes Não 1,00 
Sim 12,59 1,68-94,22 0,014 

Antecedentes familiares Não 1,00 
Sim 3,43 1,86-6

1
35 <0,001 

OR (Odds Ratio)= razão de risco para DAC; IC 95% OR= intervalo de 95% de confiança para a razão de 
risco. DAC=doença arterial coronária. 



Anexos 84 

TABELA AI0- Distribuição das concentrações dos lípides plasmáticos dos grupos 

Controle e DAC segundo sexo. 

LÍPIDES(mg/dL) Controle DAC 
Média±DP Média±DP Teste t de Student 

*l!. 
Feminino n=90 n=131 

Triglicérides 90±36 137 ± 76 <0,001 
(42 - 200) (42 - 424) 

Colesterol total 183 ± 35 206 ± 43 <0,001 
(23 - 238) (118 - 336) 

LDL-c 117 ± 27 133 ± 37 0,003 
(53 - 169) (42 - 249) 

HDL-c 51 ± 11 46 ± 11 <0,001 
(31 - 83) (14 - 75) 

Masculino n=60 n=182 

Triglicérides 114 ± 51 203 ± 140 <0,001 
(36 - 200) (46 - 997) 

Colesterol total 186 ± 37 216 ± 61 <0,001 
(86 - 239) (76 - 594) 

LDL-c 121 ± 33 140 ± 50 <0,001 
(36 - 175) (36 - 345) 

HDL-c 44 ± 8 37 ± 9 <0,001 
(30 - 68) (18 - 73) 

Variáveis transfonnados em logaritmo (lOglO). n=nÚInero de indivíduos; LDL-c=colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. 
Teste t de Student: Controle (Feminino vs masculino): triglicérides p=O,009; colesterol total p=O,606; LDL-c 
p=O,792 e HDL-c p<O,OOl. DAC (Feminino vs masculino): triglicérides p<O,OOl; colesterol total p=O,180; 
LDL-c p=O,416 e HDL-c p<O,OOl. DAC=doença arterial coronária. 
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TABELA All- Risco relativo para DAC (feminino e masculino) devido as concentrações 

plasmáticas de triglicérides, colesterol total, LDL-c e HDL-c calculados por análise de 

regressão logística univariada. 

Variável inde~endente OR IC95%OR I!. 
Feminino 
Triglicérides :5200 mg/dL 1,00 

>200 mg/dL 18,95 2,51-143,12 0,004 

Colesterol Total :5238 mg/dL 1,00 
>238 mg/dL 23,11 3,08-173,46 0,002 

LDL-c :5169 mg/dL 1,00 
>169 mg/dL 17,15 2,26-129,98 0,006 

HDL-c >40 mg/dL 
:5 40 mg/dL 2,22 1,12-4,39 0,022 

Masculino 
Triglicérides :5200 mg/dL 1,00 

>200 mg/dL 11,07 3,34-36,73 <0,001 

Colesterol Total :5238 mg/dL 1,00 
>238 mg/dL 10,68 2,51-45,42 0,001 

LDL-c :5169 mg/dL 1,00 
>169 mg/dL 8,62 2,02-36,81 0,004 

HDL-c >40 mg/dL 
< 40 mg/dL 3,22 1,76-5,90 <0,001 

LDL-c=colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. 
DAC=doença arterial coronária. 
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TABELA A12- Distribuição dos genótipos do polimorfismo LPL C1595G segundo raça 

nos grupos Controle e DAC. 

LPL C1595G BRANCA NEGRA AMARELA 

Controle 103 (69) 45 (30) 2 (1) 

CC 79 (77) 35 (78) 1 (50) 

CG 24 (23) 9 (20) 1 (50) 

GG O (O) 1 (2) O (O) 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Freqüência relativa dos alelos 

AleIo C 0,88 0,88 0,75 

AleIo G 0, 12 0,12 0,25 

DAC 233 79 1 

CC 186 (80) 70 (89) 1 (100) 

CG 38 (16) 9 (11) O (O) 

GG 9 (4) O O (O) 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg p<0,05 p>0,05 

Freqüência relativa dos alelos 

Alelo C 0,88 0,94 

AleIo G 0, 12 0,06 

* Devido à baixa freqüência a raça amarela foi desconsiderada dos testes estatísticos .. Teste Qui-quadrado: 
Controle (CC vs CG+GG) p=O,886; DAC (CC vs CG+GG) p=O,079. DAC=doença arterial coronária. 
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TABELA A13- Distribuição dos genótipos do polimorfismo LPL C1595G segundo raça 

nos grupos Controle e DAC sexo feminino. 

Feminino BRANCA NEGRA AMARELA 

Controle 58 30 2 

CC 46 (79) 22 (73) 1 (50) 

CG 12 (21) 7 (23) 1 (50) 

GG O (O) 1 (4) O (O) 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg p>0,05 p>0,05 

Freqüência relativa dos alelos 

AleIo C 0,90 0,85 0,75 

AleloG 0,10 0,15 0,25 

DAC 89 42 O 

CC 70 (79) 39 (93) O (O) 

CG 14 (16) 3 (7) O (O) 

GG 5 (5) O (O) O (O) 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg p<0,05 p>0,05 

Freqüência relativa dos alelos 

AleIo C 0,86 0,96 

AleIo G 0,14 0,04 

* Devido à baixa freqüência a raça amarela foi desconsiderada dos testes estatísticos. Teste de Fisher: sexo 
feminino DAC (CC vs CG vs GG) p=O,121. Alguns testes foram realizados agrupando CG com GG. Teste 
Qui-quadrado: Controle (CC vs CG+GG) p=O,526; DAC (CC vs CG+GG) p=O,042. DAC=doença arterial 
coronária. 
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TABELA A14- Distribuição dos genótipos do polimorfismo LPL C1595G segundo raça 

nos grupos controle e DAC sexo masculino. 

Masculino BRANCA NEGRA AMARELA 

Controle 45 15 O 

CC 33 (73) 13 (87) O (O) 

CG 12 (27) 2 (13) O (O) 

GG O (O) O (O) O (O) 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg p>0,05 p>0,05 

Freqüência relativa dos alelos 

Alelo C 0,87 0,94 

AleloG 0,13 0,06 

DAC 144 37 1 

CC 116 (80) 31 (84) 1 (100) 

CG 24 (17) 6 (16) O (O) 

GG 4 (3) O O (O) 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg p>0,05 p>0,05 

Freqüência relativa dos aleI os 

Alelo C 0,89 0,92 

Alelo G 0,11 0,08 

* Devido à baixa freqüência a raça amarela foi desconsiderada dos testes estatísticos. Alguns testes foram 
realizados agrupando CG com GG devido à baixa freqüência. Teste de Fisher: Controle (CC vs CG) p=O,483; 
DAC (CC vs CG vs GG) p=O,918. Teste Qui-quadrado: DAC (CC vs CG+GG) p=O,654. DAC=doença 
arterial coronária 
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TABELA A15- Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides de acordo com os 

genótipos do polimorfismo LPL C1595G nos grupos Controle e DAC do sexo feminino. 

Feminino CC CG+GG Teste t de Stdent 

Lípides mg!dL Média±DP Média±DP 

Controle n=69 n=21 p 

Triglicérides 92±36 84± 36 0,315 
(43-200) (42-170) 

Colesterol total 183 ± 37 184 ± 29 0,581 
(23-238) (134-231) 

LDL-c 118 ± 28 114 ± 24 0,709 
(53-169) (73-164) 

HDL-c 50 ± 11 53 ± 12 0,344 
(31-83) (34-75) 

DAC n=109 0=22 

Triglicérides 134 ± 73 149 ± 90 0,561 
(42-424) (59-356) 

Colesterol total 204 ± 41 211 ± 50 0,620 
(118-336) (138-329) 

LDL-c 132 ± 36 135 ± 45 0,937 
(42-244) (65-249) 

HDL-c 47 ± 11 47± 13 0,720 
{14-75} {25-70} 

Variáveis transformados em logaritmo (lOglO). n=número de indivíduos; LDL-c=colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. DAC=doença arterial coronária. 
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TABELA A16- Distribuição das concentrações plasmáticas de lípides de acordo com os 

genótipos do polimorfismo LPL C1595G nos grupos Controle e DAC do sexo masculino. 

Masculino CC CG+GG Teste t de Student 

Lípides mg/dL Média±DP Média±DP 

Controle n=46 n=14 p 

Triglicérides 117 ± 50 104 ± 53 0,406 
(37 - 200) (36 - 200) 

Colesterol total 191 ± 37 169 ± 34 0,084 
(86 - 239) (119 - 218) 

LDL-c 125 ± 34 106 ± 28 0,116 
(36 - 175) (56 - 153) 

HDL-c 44± 8 43 ± 9 0,581 
(31 - 68) (30 - 63) 

DAC n=148 n=34 

Triglicérides 214 ± 147 156 ± 92 0,010 
(48 - 997) (46 - 480) 

Colesterol total 216 ± 62 216 ± 55 0,873 
(76 - 594) (148 - 358) 

LDL-c 138 ± 50 148 ± 48 0,224 
(36 - 345) (71 - 284) 

HDL-c 37 ± 10 38 ± 6 0,508 
(18 -73) (23 - 50) 

Variáveis transformados em logaritmo (logJO). n=nÚlllero de indivíduos; LDL-c=colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade; HDL-c=colesterol da lipoproteína de alta densidade. DAC=doença arterial coronária. 
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TABELA A17- Análise de regressão logística univariada segundo sexo para variável 

dependente DAC e genótipos como variáveis independentes. 

Variável independente Níveis da Variável OR IC95%OR P 

Total 

Genótipos CG+GG 1,00 

CC 1,40 0,87-2,25 0,169 

Feminino 

Genótipos CG+GG 1,00 

CC 1,51 0,77-2,95 0,229 

Masculino 

Genótipos CG+GG 1,00 

CC 1,33 0,66-2,68 0,434 

OR (Odds Ratio)= razão de risco para DAC; IC 95% OR= intervalo de 95% de confiança para a razão de 
risco. DAC=doença arterial coronária. 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Obrigatório para Pesquisa Científica em Seres Humanos - Resolução nO 01 de 13.6.1988-
CNS) 

o Laboratório de Metabolismo de Lípides do Instituto do Coração está 
realizando uma pesquisa clínica de avaliação do metabolismo de 
lipoproteínas. A fim de decidir se você deseja participar deste estudo clínico, 
você deve entender os riscos e beneficios que este exame pode oferecer para 
poder fazer um julgamento informado. Este processo é chamado termo de 
consentimento livre e esclarecido. 

Este estudo foi submetido ao Comitê Ético desta Instituição que garantiu sua 
aprovação quanto ao conteúdo ético deste trabalho. 

É importante ressaltar que a sua participação neste estudo clínico é voluntária e, se 
desejar o Sr(a) poderá desistir a qualquer momento. 

Asseguramos que, ao participar deste estudo clínico, os seus dados pessoais serão 
mantidos em sigilo. 

A equipe do laboratório se coloca à sua disposição, bem como à de seus 
familiares, para esclarecer quaisquer dúvidas, seja antes de iniciá-lo ou durante a 
sua administração. 

Após assinado, uma cópia deste documento será anexada ao seu prontuário e outra 
ficará com o pesquisador. 

o estudo que está sendo proposto chama-se: 
"Avaliação do Metabolismo de Lipoproteínas Artificiais fi. 

JUSTIFICATIVA 

Para um melhor entendimento de doenças onde existe alta incidência de 
problemas cardiovasculares, é importante estudar o metabolismo do colesterol e 

das gorduras na circulação sanguínea, por estarem os mesmos relacionados com 
tais problemas. 

OBJETIVO DO ESTUDO 



o objetivo da pesquisa é estudar o metabolismo do colesterol e das gorduras na 
circulação sanguínea ou seja, a capacidade do organismo de remover as gorduras 
da circulação. Para isso, serão utilizadas emulsões lipídicas artificiais. 

PROTOCOLOEXPERllWENTAL 

Os estudos serão realizados a partir das 8:00 horas, sendo que todos os 
participantes deverão encontrar-se em jejum de 12 horas. Inicialmente, serão 
colhidas amostras de sangue para determinação de concentrações plasmáticas de 
colesterol total e frações e apolipoproteínas AI e B. 
Após a coleta acima mencionada, serão injetados cerca de 100 uL de emulsão 
lipídica artificial, contendo lípides radioativos (148 kBq (4uci) de 3H-trioleína e 
74 kBq (2uCi) de 14C-oleato de colesterol). Serão colhidas amostras de sangue 
(6,0 rnL), em intervalos de tempo pré-estabelecidos (2, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 45 e 
60 minutos), mantendo-se a cateterização venosa com soro fisiológico 0,9%. 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE RISCO 

Todos os procedimentos da pesquisa não acarretarão riscos de contaminação para 
o participante, nem qualquer tipo de problema para sua saúde. 
A dose de radioatividade que que será injetada corresponde aIO vezes menos que 
a de um raios-X simples de pulmão.A dose equivalente da emulsão incorporada 
no corpo inteiro da emulsão foi estimada em 0,04 mSv, conforme avaliado pelo 
método MlRD (MedicaI InternaI Radiological Dosimetry), sendo muito inferior 
ao que a Comissão Nacional de Energia Nuclear permite que é de 50 mSv por 
ano. Portanto, estamos realizando esse estudo obedecendo todas as normas de 
proteção para não expor os participantes a nenhum risco decorrente da utilização 
de material radioativo. 
Os métodos de injeção de emulsão na circulação já foram utilizados em 
estudos anteriores em centenas de pacientes, não tendo ocorrido nenhum 
tipo de problema que pudesse prejudicar a saúde dos participantes. 

BENEFÍCIOS DO ESTUDO 

A pesquisa levará a um melhor entendimento da sua doença. 

Eu, abaixo assinado, de nome, ____________________ _ 

confirmo que fui informado por __________________ _ 



quanto aos riscos, vantagens, e possíveis efeitos adversos que possam ser 
resultantes da pesquisa. 
Apresento pois, meu livre consentimento para participar deste estudo. Posso, a 
qualquer momento, optar por abster-me dele, sem motivo especial, e sem qualquer 
prejuízo aos cuidados que tenho o direito de receber. 

Nome: ______________________________ _ 

Assinatura: --------------------------------

Data: / / 

Investigador: 

Nome: -----------------------------------

Assinatura: --------------------------------

Data: / / 

Assinatura do paciente, com assinatura do médico, com os dizeres "Lido e 
Aprovado"escritos acima na mesma 

T estemunha( se necessário) 

Nome: ______________________________ _ 

Assinatura: ________________________________ _ 

I>ata: / / ------
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