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RESUMO

A fração plasmática da lipoproteína de baixa densidade (LDL) é formada por
partículas de diferentes tamanhos, carga e densidade. Baseada na diferença de
carga das partículas, a LDL pode ser subfracionada em LDL nativa (nLDL) e LDL
eletronegativa (LDLl A LDL- está presente no plasma e possui propriedades
aterogênicas e pró-inflamatórias, assim como, possui menor concentração de
antioxidantes lipossolúveis, maior concentração de dienos conjugados, alterações
conformacionais da apoliproteína B-100 e menor afinidade para o receptor da LDL
em comparação com a nLDL. Concentrações elevadas de LDL- têm sido
observadas em pacientes com alto risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, incluindo hipercolesterolemia familiar, diabetes. Considerandose que os mecanismos envolvidos na formação endógena da LDL- ainda não estão
elucidados, neste estudo foi investigado o efeito da glicoxidação e da lipólise sobre
a partícula LDL para avaliar a contribuição destes processos para a formação da
LDL- in vitra e in vivo . As modificações químicas da LDL e da imunorreatividade
com anticorpo monoclonal anti-LDL- foi analisada antes e depois da incubação do
plasma com lipoproteína lipase (LPL) ou fosfolipase A2 (PLA2), assim como
mimetizando-se a lipólise intravascular. Além disso, na lipólise in vivo foi
monitorado no periodo pós-prandial em indivíduos normolipidêmicos para
investigar a LDL- formada endogenamente. A contribuição da glicoxidação para a
geração de LDL- foi avaliada in vitra pela incubação da LDL com glicose. O efeito
da glicoxidação endógena foi monitorada pela medida, ex-vivo, dos os produtos de
glicação avançada (AGEs) e LDL- no plasma de pacientes diabéticos tipo I (DM I),
tipo 11 (DM 11) e indivíduos intolerantes à glicose (IGT). O processo de glicação não
enzimática, in vitra, resultou no aumento da concentração de LDL-. Os indivíduos
dos grupos DM I, DM 11 e IGT apresentaram concentrações plasmáticas elevadas
de LDL- em relação aos seus respectivos controles, enquanto observou-se
aumento de AGEs apenas nos grupos DM I e DM 11. O processo de lipólise in vitro
mediado pela LPL e PLA2, induziu aumento significante da concentração de LDL-;
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entretanto, somente pela ação da LPL foi associada com modificações oxidativas.
Em concordância, o processo de lipólise in vivo (pós-prandial) também promoveu
aumento significativo da concentração de LOL- associado com modificações
oxidativas. Conclusão, nossos dados mostram que, glicoxidação e de lipólise,
poderiam contribuir na formação da LOL- in vivo.
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A8STRACT

The low density lipoprotein (LoL) fraction in blood plasma is formed by particles
with different size, charge and density. Based on particle charge differences, LoL
fraction may be separated into native (nLoL) and electronegative (LoL-)
subfractions. LoL- is present in blood plasma and has atherogenic and proinflammatory properties, as well as, lower concentrations of lipid soluble
antioxidants, higher content of conjugated dienes, conformational alterations of
apolipoprotein 8-100 and lower affinity by LoL receptor in comparison to nLoL.
Increased LoL- concentrations have been found in subjects with high risk for
cardiovascular diseases, including those with familiar hypercholesterolemia,
diabetes and hyperlipidemia. Considering that the mechanisms involved in the
endogenous generation of LoL- are not yet well elucidated, in this study the effect
of glucoxidation and lipolysis of LoL particles was investigated in order to evaluate
their contribution to in vitro e in vivo LoL- formation. LoL chemical modifications
and its reactivity towards a monoclonal anti-LO L- antibody were analyzed before
and afier incubation of either plasma or LoL with lipoprotein lipase (LPL) or
phospholipase A2 (PLA2) as an in vitro lipolysis biomimetic system. Moreover, in
vivo lipolysis was monitored at the post-prandial period in normolipidemic subjects

to investigate LoL- endogenously formed. The contribution of glucoxidation to LoLgeneration was evaluated in vitro by incubating LoL with glucose. The effect of
endogenous glucoxidation was monitored by ex-vivo measurement of advanced
glycation end products (AGES) and LoL- in blood plasma of type I (oM I) and 11
(oM 11) diabetic patients, as well as, in subjects with glucose intolerance (IGT). The
in vitro non-enzymatic glycation resulted in increased LoL- formation. The oM I,

oM 11 and IGT groups showed higher LoL- concentrations than the respective
control groups, while AGEs were increased only in oM I e oM 11 groups. The in
vitro lipolysis mediated by LPL and PLA2 induced a significant increase of LoL-;

however, only LPL action was also associated to LoL oxidative modification. In
accordance, in vivo lipolysis (post-prandial) also promoted a significant increase of
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LDL- leveis associated to LDL oxidative modification. In conclusion, our data show
that both, glycoxidation and lipolysis, could contribute to in vivo LDL-generation.
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1. INTRODUÇÃO

1.1.

LDL

A lipoproteina de baixa densidade (LDL) é constituída por um core
hidrofóbico, contendo principalmente ésteres de colesterol e triglicérides e
colesterol não esterificado, e uma superfície anfipática de fosfolípides associados
com colesterol livre e uma molécula de apolipoproteína 8-100 (apo 8-100) (63).
Os principais fosfolipídes são fosfatidilcolina e esfingomielina, que constituem 70%
e 30% do total, respectivamente. A apoB 100 está irreversivelmente associada
com moléculas de fosfatidilcolina (96, 117, 160) e o colesterol interage,
preferencialmente, com esfingomielina (96, 105). A fração LDL do plasma é
formada por um conjunto de partículas que variam quanto à densidade (1,0191,063 g/mL), tamanho, carga e potencial aterogênico (191).

A apo 8-100 é uma glicoproteína, que contém 4536 resíduos de
aminoácidos com peso molecular 510 kDa (86, 195), sendo importante na
manutenção da integridade estrutural e no controle da interação da partícula LDL.
A conformação da ap08-100 é determinada pela sua interação com lípides e
ligação

com

grupos

funcionais

internos,

principalmente

cisteína

(194).

Modificações na estrutura da partícula LDL podem resultar na perda da
estabilidade da partícula, o que pode resultar em agregação e posterior fusão das
partículas de LDL (124). Além disso, a ap08-100 deve ter a capacidade de se
ajustar a mudanças estruturais e de composição, pois no decorrer do processo
metabólico lipídico a VLDL (Iipoproteína de muito baixa densidade) origina a LDL.
A ap08-100 tem estrutura supramolecular, com seqüências orientadas da região N
para o C terminal da seguinte forma: a1-f31-a2-f32-a3 (153). Esta estrutura
depende principalmente do estado físico dos lípides do core da LDL (39).
A fração total de LDL pode ser subfracionada por meio da cromatografia de
troca iônica, baseada na diferença de carga das partículas, nas subfrações LDL
nativa (nLDL) e LDL eletronegativa, LDL- e LDL-2 , que representam o pool de
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partículas com maior eletronegatividade e aumento do conteúdo de produtos
oxidados (34) . A LDL- é encontrada predominantemente na subfração pequena e
densa

da

LDL

dos

hipercolesterolêmicos

indivíduos

ocorre

na

normolipidêmicos,
subfração

leve.

enquanto
Por

outro

que

em

lado,

em

hipertrigliceridêmicos a LDL- está presente nas subfrações densa, intermediária e
leve da LDL (143).
A subfração LDL- tem propriedades aterogênicas e inflamatórias porque
induz a produção da proteína 1 quimiotática para monócitos (MCP-1) e de
interleucina-8, envolvidas no recrutamento de leucócitos (43, 142), sendo ainda
citotóxica

para

células

endoteliais

(48,

69).

Além

disso,

possui

menor

concentração de antioxidantes lipossolúveis, maior concentração de dienos
conjugados, óxidos de colesterol, alterações conformacionais da apoliproteína 8100 e menor afinidade para o receptor da LDL (13, 32, 156). Alguns estudos
divergem quanto à concentração de ácidos siálicos, tendo sido descrito que a LDLpode ter concentrações elevadas (48) ou baixas (169).
O aumento do conteúdo de triacilgliceróis, ácidos siálicos, apo E e apo C-III
pode estar relacionado à carga negativa da LDL- (48). Além disso, a LDLapresenta baixas concentrações de aminoácidos sensíveis à oxidação, como
lisina, histidina, tirosina e cisteína (156).
Concentrações elevadas de LDL- têm sido observadas em pacientes com
alto risco de doença cardiovascular, incluindo hipercolesterolemia familiar (141,
145,182), hipertrigliceridemia (143), diabetes mellitus (112,113,144,146,196),
pacientes em hemodiálise (204), e também em algumas situações como
exercícios físicos intensos (22) e no estado pós-prandial (174). In vitro, tem se
demonstrado a formação de partículas eletronegativa de LDL pela incubação da

LDL na presença de células endoteliais (128) e hemoproteínas (55).
O mecanismo de formação de LDL- não está elucidado e diversos eventos
podem contribuir para a formação desta partícula, tais como: (i) maior interação da

LDL com a parede arterial (67), (ii) ingestão de oxidantes ou geração de
lipoproteínas remanescentes oxidadas no período pós-prandial (137), (iii) oxidação

BIBL I O T ECA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Unive rsidade de SãO PaulO

13

da LDL no plasma (165), (iv) glicação não enzimática (144) e (v) aumento da
concentração de ácidos graxos livres na partícula (22).

1.2.

Diabete Mellitus

Diabetes

mel/itus

é

uma

doença

metabólica

caracterizada

pela

hiperglicemia, que resulta da deficiência da secreção elou ação da insulina. Pode
ser classificada em (i) diabetes tipo I, decorrente de deficiência de secreção de
insulina, (ii) diabetes tipo 11, decorrente da combinação de resistência à ação de
insulina e resposta compensatória inadequada de secreção de insulina, (iii)
intolerantes à glicose (IGT) e intolerantes à glicose em jejum (IFG), que possuem
concentrações de glicose normal

(~

100 mg/dL e menor 126 mg/dL) ou teste de

tolerância à glicose oral após 2 horas de :?140 mg/dL mas <200 mg/dL. Pacientes
com IGT elou IFG são agora referidos como "pré-diabéticos", indicando o alto risco
de desenvolvimento de diabetes (6).
Diversas vias são ativadas pela hiperglicemia, incluindo ativação da
proteína quinase C, principalmente a isoforma (3, glicação não enzimática e
aumento da via poliol e hexosamina (188, 24). As anormalidades metabólicas que
caracterizam o diabetes, particularmente a hiperglicemia, o aumento de ácidos
graxos livres e a resistência à insulina, induzem mecanismos moleculares que
alteram a estrutura e a função dos vasos sangüineos. Estes incluem o aumento do
estresse oxidativo, a alteração na transdução de sinais intracelulares (por
exemplo, a ativação da proteína C reativa) e ativação dos RAGEs (receptores dos
produtos

de

glicação

avançada),

que

resultam

em

(a)

diminuição

da

disponibilidade de -NO (óxido nítrico), (b) aumento da produção de endotelina
levando à vasoconstrição, (c) ativação do NF-KB e AP-1 e (d) aumento da
produção de fatores pró-trombóticos (40).
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1.3.

Glicação

A glicação não enzimática, ou reação de Maillard (figura 1), é uma
modificação pós-translacional que ocorre nas proteínas devido à reação com
açúcares redutores. A reação inicia-se por uma condensação espontânea dos
açúcares redutores (por exemplo, glicose) e metabólitos intermediários (por
exemplo triose fosfato, glioxal e metilglioxal) com o grupo amino livre da lisina,
hidroxilisina e arginina (44) levando à formação de uma base de Schiff ou aldimina
(instável), temporariamente estabilizada pelo rearranjo de Amadori (isomerização
da aldosilamina para 1-amino-1-deoxi-2-cetose), que resulta na formação da
frutosamina, que é mais estável (5) e representa a etapa inicial do processo de
glicação. A reação é reversível até a formação do composto de Amadori
(frutosamina), sendo dependente da concentração do composto de origem e do
tempo de incubação (79).
A frutosamina, gerada a partir da glicose, pode passar por uma ciclização
para formar uma estrutura de anel furanose hemicetal ou piranose, o que
aumenta sua estabilidade (5). Este pode decompor-se formando produtos mais
reativos, tais como, a-oxoaldeídos (a-dicarbonil), particularmente glioxal (GO),
metilglioxal (MGO) e 3-deoxiglicosona (3-DG) (170). A 3-DG pode ser formada
pelo rearranjo não-oxidativo e hidrólise do produto de Amadori e pela frutose-3fosfato, intermediário da via do poliol (131). MGO pode ser produzido pela via nãoenzimática, a partir da decomposição espontânea do fosfato triose, autoxidação de
carboidratos e degradação de glicose e, em menor quantidade, pela reação de
Maillard e peroxidação lipídica (111). GO é formado pelas reações de
fragmentação oxidativa da base de Schiff (via Namiki), peroxidação lipídica e
fragmentação da frutose-fosfato (111).
Além disso, a frutosamina pode passar por uma cascata de reações de
desidratação, condensação, fragmentação, oxidação e ciclização que promovem
modificações químicas irreversíveis, resultando nos produtos finais de glicação
avançada (AGEs! advanced g/ycation endproducts) (79), incluindo NIl_
(carboximetil)lisina (CML) (56), NIl-(carboxietil)lisina (CEL) (1) e pirralina (79) (fig.
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2). A formação de AGEs, a partir da reação da proteína com açucar redutor, é
dependente da temperatura (41, 108). Observam-se concentrações elevadas de
AGEs no processo de envelhecimento (9), no diabetes (100), aterosclerose,
insuficiência renal crônica e doença de Alzmeimer (158).
A CML (fig. 2) é a principal estrutura AGE encontrada in vivo (134), sendo
formada por diversas vias, a saber: I) clivagem oxidativa do resíduo frutosil-lisina
(97, 202), na região entre C-2 e C-3 do resíduo glicado da lisina, na presença de
oxigênio (3); 11) diretamente pela autoxidação da glicose ou dos adutos de Amadori
pré-formados (186); 111) pela modificação com GO, gerado diretamente da
autoxidação da glicose catalisada por metais (187); IV) produção de glicoaldeído,
gerado pelo sistema da mieloperoxidase (7) e V) a partir dos processos de
glicoxidação ou peroxidação lipídica (ácidos graxos insaturados) (119).
A CEL, um homólogo da CML, pode ser formada pela reação não
enzimática do MGO com resíduos de lisina (1). Outra possível origem, seria a
partir da 3-DG formada pela reação do grupo dicarbonil do açúcar com a proteína
seguida pela clivagem carbono-carbono, ou, através da decomposição do açúcar
formando MGO (186). A CEL pode ser formada também a partir de triose fosfato
pela: i) reação direta do grupo amino com a triose fosfato e posterior eliminação do
grupo fosfato, ou, ii) decomposição espontânea, ou catalisada por amina, da triose
fosfato para MGO (1).
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(14) .

Entre os açúcares encontrados in vivo, a glicose reage mais lentamente na
reação de glicação em comparação com frutose, glicose-6-fosfato e gliceraldeído3-fosfato (79) _Os monossacarídeos existem em equilíbrio com sua forma enediol,
que podem se autoxidar na presença de metais de transição para formar radical
enediol (190). Este reduz o oxigênio molecular para gerar radical superóxido (0 2-),
produzindo

peróxido

de

hidrogênio

(H 2 0 2 )

e

intermediários

radicalares,

cetoaldeído dicarbonil, que reagem com amino ácidos de proteína formando
cetoiminas que participam na formação dos AGEs (4). Este processo é chamado
de glicação autoxidativa (figura 3).
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Além dos efeitos diretos dos AGEs, como modificação da atividade do fator
de crescimento, estes interagem com receptores específicos para AGEs,
denominados RAGE (receptor para AGEs), que são membros da superfamília de
receptores de imunoglobulinas (Ig) presentes na superfície celular (153). Os
RAGES estão presentes nas células endoteliais, monócitos/macrófagos, linfócitos
T, fibroblastos, célula muscular lisa vascular e neurônios (36). Outros receptores
que interagem com os AGEs têm sido caracterizados, nos quais incluem-se: (i)
receptores scanveger da classe B, tais como, o SR-BI (123), C036 (120), o
receptor-1 tipo lectina da LOL oxidada (Iectin-like oxidized low density lipoprotein
receptor-1/LOX-1) (78); (ii) a galetina-3 (200); receptor scanveger da classe A (SRA)(8) e (iii) proteínas ligantes de AGEs,

incluindo a p60 homóloga à

0ligossacariltransferase-48 (OST-48) e a p90 homóloga à 80K-H , que contribuem
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para o processamento dos AGEs do compartimento extra e intracelular (89). Os
AGEs inibem a captação seletiva de ésteres de colesterol e o efluxo de colesterol
pelo receptor SR-BI (123), além de induzirem a expressão dos receptores
scanveger em culturas de macrófagos (75).

A expressão de RAGEs aumenta em algumas células durante a inflamação
e o diabetes (4). A interação AGE-RAGE estimula respostas inflamatórias,
incluindo aumento de expressão de moléculas de adesão, como a molécula de
adesão vascular 1 (VCAM-1) e molécula de adesão intracelular 1 (ICAM-1),
quimiotaxia para monócitos com liberação de fator a de necrose tumoral (TNFa) e
1f3

interleucina

(IL-1)

(82),

aumento

da

permeabilidade

vascular e

da

trombogenicidade das células endoteliais (66).
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Figura 3. Glicação autoxidativa. A glicose é convertida a cetoaldeído dicarbonil via radical enediol.
Este cetoaldeído pode reagir com grupos amino presentes em proteínas e formar AGEs, catalizado
por metais de transição (M) e o radical superóxido gerado pode ser convertido para radical hidroxil
via reação de Fenton (4).
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No caso das lipoproteínas, a formação dos AGEs pode ocorrer nos grupos
amino livres dos fosfolipídios e na molécula de apolipoproteína B (apo B 100),
localizados na superfície da LOL (25). A glicação ocorre principalmente no resíduo
lisina, que possui carga positiva (11), ocorrendo em múltiplos locais na apo-B 100,
predominantemente no domínio que compreende os resíduos 1.388 a 1.454.
Embora esta região esteja distante do domínio de ligação ao receptor da LOL, tem
sido proposto que a modificação deste sítio por AGEs induz uma mudança
conformacional suficiente para alterar a interação receptor-ligante (25,185). A
glicação in vitro de 2-5% dos resíduos de lisina da molécula da ApoB-100, resulta
na diminuição de 5-25% da depuração da LOL in vivo, sendo esta redução
proporcional ao grau de glicação da LOL (164). No caso dos lipídeos, o grupo
amino dos fosfolipídeos reage com a glicose formando complexos lipídeo-AGEs, o
que promove modificações oxidativas nos ácidos graxos insaturados. Em
pacientes diabéticos, os níveis dos complexos lipídeos-AGEs estão mais elevados
que os níveis de ApoB1 OO-AGEs (28).
A LOL glicada é mais facilmente oxidada em relação à LOL nativa (87),
havendo aumento da carga negativa da partícula modificada, sendo que o nível da
peroxidação lipídica depende da concentração de metais de transição, como o
ferro, o que demostra que a glicação contribui para a oxidação da LOL (139). In
vitro, as proteínas glicadas produzem radicais livres de oxigênio (37, 116, 148). A

radical hidroxila (·OH), gerado pela reação de Fenton entre Fe2 + e H2 0 2 (produzido
pela autoxidação do produto de Amadori), tem um importante papel na formação
da CML (118).
A LOL glicoxidada in vitro estimula a formação de espécies reativas de
oxigênio e inibe mais fortemente a dilatação dependente do endotélio, quando
comparada à LOL oxidada. (58). A glicação e a oxidação de proteínas resultam em
efeitos similares em vários aspectos, sugerindo uma interação entre estas reações
(172). Tem sido observado que a glicação e a peroxidação lipídica in vitro ocorrem
concomitantes na LOL modificada pela glicose (70). A glicoxidação da LOL resulta
em redução da afinidade com o receptor de LOL e, como conseqüência reduz o
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seu catabolismo hepático, aumentando o depósito de ésteres de colesterol em
macrófagos e promovendo disfunção endotelial (162, 189).
Estudos de Moro et aI. (1999) (112) e Schleicher et aI. (1981) (152)
demonstraram concentrações mais elevadas de LDL glicada em pacientes
diabéticos, havendo correlação positiva entre os níveis de LDL glicada com as
concentrações de glicose, colesterol total e triacilglicerídeos, assim como,
correlação negativa com os níveis de HDL. A concentração de LDL glicada
também se correlaciona positivamente com o conteúdo de proteínas glicadas no
plasma de diabéticos insulino-dependentes (99). Matsui et aI. (106) demostraram
uma correlação negativa entre a glicação da LDL e o tamanho da partícula da
LDL, sugerindo que o tamanho da LDL poderia predizer o nível de glicação.
A subfração da LDL glicada, isolada de pacientes diabéticos do tipo 1 e de
indivíduos normais, possui quantidade elevada de triacilglicerídeos, tendo sido
demonstrado que a LDL rica em triacilglicerídeos é pouco reconhecida por
receptores B/E da LDL (85). Por outro lado, a LDL glicada é degradada mais
rapidamente que a LDL nativa, quando incubada com macrófagos humanos (85),
promovendo aumento da síntese e acúmulo de ésteres de colesterol proporcional
ao grau de glicação da partícula (98). A captação da LDL modificada pelos
macrófagos não é regulada pela concentração intracelular de colesterol,
resultando na formação das células espumosas (toam cells) (130). Zimmermann et
aI. (2001) (201) demonstram que a lipoproteína lipase (LPL) aumenta a ligação,
captação e degradação de LDL glicada em macrófagos, células endoteliais e
fibroblastos, sugerindo que a modificação do resíduo lisina não afeta o processo
mediado pela LPL.
Em

geral,

moléculas

modificadas por AGEs

são

reconhecidas

e

internalizadas por endocitose mediada por receptor de superfície celular, sendo
degradadas intracelularmente e subseqüentemente liberando AGEs de baixo peso
molecular, no processo conhecido como "segunda geração de AGEs" (180).
Modificações da LDL por peptídeos-AGEs, resultantes do catabolismo de
proteínas modificadas por AGEs, são mais intensas em diabéticos e pacientes
com insuficiência renal (25). Estudos com LDL modificada através da interação
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com albumina-AGEs mostram uma indução da captação da lipoproteína por
macrófagos em cultura, principalmente para a lDl isolada de diabéticos (49). Por
outro lado, níveis elevados de lDl-AGEs em diabéticos causa diminuição da sua
depuração pelos receptores B/E em ratos transgênicos para receptores de lDl
humana (25, 150). A lDl isolada de primatas não humanos diabéticos tem maior
afinidade com proteoglicanos arteriais, comparados com animais não diabéticos, o
que poderia facilitar a retenção da lDl na camada íntima arterial e contribuir para
a aterogenicidade da lDl de diabéticos (53).
Um dos mecanismos propostos para a formação da lDl- é o processo de
glicoxidação, no qual as reações de glicação e oxidação modificam resíduos lisina
da apoB e aumentam a produção da lDl- (113). Tem sido demonstrado que o
aumento da proporção de lDl- no diabético pode ser relacionado com a reação de
glicação (146), pois a proporção de lDl- e lDl glicada diminui depois da
otimização do controle glicêmico (144).

1.4.

Lipólise

1.4.1.

LPL (Iipoproteína lipase) (EC 3.1.1.34)

A lipoproteína lipase (lPl) é uma enzima envolvida no metabolismo
intravascular das lipoproteínas ricas em triglicérides e suas anormalidades
genéticas e funcionais estão diretamente relacionados com patologias vasculares
(129). A lPl é sintetizada pelo tecido adiposo, macrófagos e células musculares
(50), fixando-se na parede endotelial capilar e, em menor concentração, no
endotélio arterial via interação com glicosaminoglicanos (38). A lPl também é
expressa em outros locais, incluindo sistema nervoso, coração, fígado, adrenal,
macrófagos, rim, pâncreas e pulmão (107).
A função fisiológica da lPl é hidrolisar triglicérides de quilomícrons, VlDl e
IDl no endotélio capilar com a liberação de monoglicerídeos, diglicerídeos e
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ácidos graxos (129), que são estocados como triglicérides (tecido adiposo), ou,
oxidados para produção de energia (músculo) (107). Para exercer sua atividade
enzimática a LPL precisa estar na sua forma dimérica (107), na qual é estabilizada
pela interação com

glicosaminoglicanos (GAGs)

presentes

na

superfície

endotelial. Esta associação também permite o ancoramento ao sítio ativo da
enzima, o que é necessário para sua atividade, sendo que a dissociação da LPL
aos monômeros resulta em perda de sua atividade (129). Esta inativação depende
da temperatura, pH e força iônica (54). No entanto, monômeros de LPL estão
presentes em concentrações significantes na circulação e no tecido extrahepático,
como tecido adiposo e coração (183). Estes monômeros se associam com
partículas de remanescentes das lipoproteínas, o que aumenta sua depuração
pelo fígado (15), sendo que a forma monomérica interage preferencialmente com
a LDL (129). Além da atividade lipolítica, a LPL atua como importante ligação entre
a lipoproteína e os proteoglicanos da superfície celular, o receptor de lipoproteína
e os componentes da matrix extracelular (62, 104). A interação da LPL com a LDL
é principalmente mediada por lípides (23). Outra propriedade característica desta
enzima é a inibição da LPL pelos ácidos graxos (131). A albumina possui maior
afinidade com os ácidos graxos em comparação com a LPL, por · isso é muito
utilizada em ensaios in vitro com esta finalidade (17).
Os ácidos graxos livres, formados durante a lipólise dos quilomícrons e
VLDL pela ação da LPL, modulam a atividade enzimática e liberam a LPL do
espaço endotelial (151). Além disso, estes ácidos graxos liberados pela LPL
aumentam a permeabilidade arterial para a entrada de LDL e, consequentemente,
promovem a retenção desta partícula nos vasos sangüíneos (138). Os ácidos
graxos livres são fontes de energia para: (i) a fagocitose pelos macrófagos na
presença de baixa concentração de glicose (197), (ii) o aumento da produção de
TNFa. pelos monócitos/macrófagos (103), (iii) as mudanças pró-aterogênicas na
produção de proteoglicanos pelas células musculares lisas e (iv) indução da
síntese de LPL pelos macrófagos (129) (figura 4a).
A LPL pode ter algumas ações potencialmente relevantes para o
desenvolvimento da aterosclerose (figura 4b), através de diversos mecanismos,

23

tais como: (i) aumento de adesão de monócitos no endotélio, possivelmente
devido à habilidade da forma dimérica da LPL de se ligar aos proteoglicanos no
endotélio e superfície dos monócitos; (ii) aumento da produção de proteoglicanos
pelos macrófagos (129) e (iii) efeitoproliferativo na célula muscular lisa vascular, o
que é independente da presença de lipoproteínas (103).
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Figura 4. Diagrama mostrando vários efeitos da LPL na íntima da artéria. TG= triglicérides, FFA=
ácido graxo livre. (129).
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A hidrólise eficiente das lipoproteínas ricas em triglicérides depende da
apoproteína presente na superfície, particularmente a apoliproteína C-li (apoC-II),
que é um ativador da LPL. No entanto, a LPL parece interagir diretamente com
moléculas de fosfolipídes na ausência de apolipoproteínas (102).
Durante a lipólise, ocorrem modificações secundárias, decorrentes das
mudanças estruturais e o rearranjo dos componentes da superfície e do core da
partícula lipoprotéica, devido à remoção de triglicérides. A estrutura em a-hélice da
apoB100 (associada à superfície lipídica) diminui e os domínios em folha

f3

também se alteram por ação da LPL (174).

1.4.2.

PLA2 (fosfolipase A 2) (EC 3.1 .1.4)

Fosfolipases representam uma superfamília de esterases que hidrolisam a
ligação éster dos glicerofosfolípides. Podem exercer vários efeitos fisiológicos e
patológicos, como no metabolismo dos fosfolípides, na liberação de mediadores
em resposta a estímulos de citocinas, proliferação celular (71), no sistema de
reparo de danos provocados pela peroxidação lipídica, como importante
mecanismo de defesa antibacteriana (89) e controle de vírus (56), remoção de
células apoptóticas (41) e exercer vários tipos de toxicicidade (34). Estas enzimas
variam em relação ao tamanho molecular, sítio e modo de ação na molécula de
fosfolípide e na sua regulação (77).
A PLA2 (fosfatídeo sn-2 acil hidrolase) constitui uma superfamília de
enzimas que catalisam a hidrólise especificamente na ligação ester Sn-2 dos
fosfolípides, gerando quantidades equimolares de ácidos graxos livres e
lisofosfolípides (10, 34). A família das enzimas PLA2 é classificada através da
comparação estrutural, na qual são divididas em três categorias: (i) PLA2
secretória (sPLA2), que requer Ca2+ em concentrações milimolares para exercer
sua atividade; (ii) PLA2 citosólica (cPLA2), que requer concentrações micromolares
de Ca2+ e (iii) PLA2 independente de Ca2+ (iPLA2), cuja atividade é completamente
independente de Ca2+ (168).
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Estas enzimas contêm várias pontes dissulfeto, as quais conferem rigidez,
estabilidade e resistência à desnaturação térmica, alterações de pH e proteção
contra a degração proteolítica (34, 71). O pH ótimo para a atividade da PLA2
encontra-se na faixa de pH neutro ao básico (34).
Neste estudo, utilizou-se a PLA2 isolada do veneno da Bothrops asper, ou
seja, a miotoxina básica PLA2. Existem 4 isoformas da miotoxina presentes no
veneno, que são chamadas de I, 11, 111 e IV e são classificadas como PLA2S grupo

11, embora somente as miotoxinas I e 111 possuem atividade enzimática (93). A
miotoxina III é uma Asp-49 PLA2 de 122 resíduos e está presente na forma de um
dímero (61).
A PLA2 é expressa constitutivamente em órgãos relacionados com a
resposta inflamatória, incluindo pulmão, timo, intestino, fígado e medula óssea
(77). Além disso, pode ser encontrada em locais que não estão envolvidos no
processo inflamatório, como próstata, cartilagem, placenta e glândula lacrimal
(77). Vários tipos celulares podem secretar a SPLA2, incluindo células mesangiais,
células musculares lisas, células endoteliais, plaquetas, neutrófilos, macrófagos e
células hepáticas. A produção e secreção desta enzima pelas células inflamatórias
e os hepatócitos é induzida pelas citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-6 e TNF-a
(77). A concentração e atividade da PLA2 é baixa em indivíduos saudáveis, porém
aumenta em doenças inflamatórias, como por exemplo na sepsís (178) e
pancreatite aguda (29).
A PLA2 pode ser encontrada na artéria humana normal, principalmente
associada com as células musculares lisas, na camada íntima da lesão
aterosclerótica inicial (136), sendo que na placa aterosclerótica localiza-se na
região rica em macrófagos, no core lipídico acelular do ateroma (136). Além disso,
na lesão aterosclerótica isolou-se LOL com concentrações baixas de fosfolípides
comparadas com a LOL plasmática (199), que pode ser resultante da hidrólise de
fosfatidilcolina pela ação da PLA2 (124).
As modificações mediadas pela PLA2 podem resultar em agregação da
partícula (processo reversível), porém não gera fusão (processo irreversível)
(125), assim como, a formação de LOL pequena e densa com maior afinidade por
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proteoglicanos e GAGs (149). Além disso, observou-se que a lipólise na presença
de albumina provoca mudanças conformocionais na apoB 100 e reorganização
dos lípides (64).
Na parede arterial, a sPLA2-IIA pode exercer efeitos pró-aterogênicos por
três mecanismos (figura 4): (1) liberação de concentrações relativamente altas de
mediadores lipídicos, como ácidos graxos livres oxidados e lisofosfolípides, que
pOdem afetar a função e propriedades de células vasculares no local de acúmulo
de lipoproteínas (72); (2) modificação da apoB-100 para uma forma mais
aterogênica, através do aumento da afinidade de ligação aos proteoglicanos,
tornando a LDL mais suscetível a modificações enzimáticas e oxidativas e (3)
acúmulo de lipoproteínas na parede arterial pela indução da agregação e fusão da
apoB-100 da lipoproteínas ligadas aos proteoglicanos (71).
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Figura 5. Mecanismo pró-aterogênico da sPLA2-11. A Lipoproteína contendo apoB 100 e sPLA2 ,
através da sua interação com proteoglicanos, pode facilitar a hidrólise enzimática do fosfolípide da
lipoproteína. NEFA (ácido graxo livre), NEFA oxidado (ox-NEFA) e lisofosfatidilcolina (Lyso-PC)
ligam-se à albumina ou permanecem associados com a lipoproteína. Estes eventos podem induzir
agregação ou fusão das lipoproteínas, a qual é favorecida pelos proteoglicanos presentes na
íntima. A LDL previamente modificada pela sPLArllA pode ser posteriormente modificada pela
esfingomielase (Smase) e 15-lipoxigenase (15-LO). NEFA, ox-NEFA e lisofosfatidilcolina podem
induzir processos celulares pró-inflamatórios, como expressão de moléculas de adesão pelas
células endoteliais, migração de monócitos e diferenciação para macrófagos e aumento da
secreção de proteoglicanos pelas células musculares. A liberação de citocinas no local pode
estimular a síntese e secreção de sPLA2-IIA (71).
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A LDL modificada pela PLA2 aumenta a fração molar de esfingomielina na
monocamada lipídica da superfície da partícula, tornando-a melhor substrato para
a ação da Smase, em relação à nLDL (72).

1.4.3.

Influência da lipólise sobre a LOL

Outra possível via de formação da LDL- seria durante a lipemia pósprandial, tendo-se observado um aumento dos níveis de hidroperóxidos lipídicos
(LOOH) no plasma e nas lipoproteínas, durante a fase pós-prandial, que podem
ser originados da dieta (175). O aumento da LDL-, associado com o aumento de
hidroperóxidos plasmáticos, durante a fase pós-prandial, tem sido também
sugerido como um evento relacionado com a modificação in vivo da LDL,
decorrente da lipólise (175). Deste modo, a dieta pode ser a fonte direta de
hidroperóxidos na lipoproteína, o que facilitaria a peroxidação lipídica nas
lipoproteínas contendo LOOH pré-formados, principalmente na presença de
catalisadores (metais de transição), que clivam a ligação O-O dos LOOH, gerando
radicais alcoxila e peroxila. Adicionalmente, tem sido demonstrado que os
hidroperóxidos lipídicos podem ativar a 15-lipoxigenase nas células endoteliais, o
que também tem sido implicado na peroxidação da LDL (177).
Estudos in vitro indicam que a proporção de LDL- aumenta de forma
concentração-dependente com o conteúdo do ácidos graxos não esterificados, o
que poderia contribuir para aumentar a carga negativa das lipoproteínas (22). A
interação lipídeo-proteína é um fator determinante para a estrutura secundária e a
conformação da apo-B 100 na LDL, que é afetada pela introdução e remoção de
lipídeos durante o metabolismo de lipoproteínas. Na LDL-, a oxidação dos lipídeos
provoca a desestabilização da estrutura supramolecular e a apo-B pode mudar de
conformação, sendo que o elevado conteúdo de hidroperóxidos lipídicos é
suficiente para alterar a interação da interface água-lipídeo na partícula de LDL
(174). Resultados obtidos por Parasassi et aI. (2001) (126), demonstram que a
LDL- possui estrutura alterada na superfície lipídica e a apoB-100 desnaturada, na
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2. OBJETIVOS

Considerando-se que os mecanismos envolvidos na formação endógena da
LoL- ainda não estão elucidados e que os processos de glicoxidação e lipólise
poderiam contribuir para a formação destas partículas in vivo, esse estudo visa
investigar os efeitos destes processos sobre a formação da LoL- in vitro e in vivo,
através

da

caracterização

química

das

modificações

da

LoL

e

da

imunorreatividade aos anticorpos monoclonais anti-LoL-.

2.1.

Objetivos específicos

-Verificar o efeito da glicoxidação e da lipólise da LO L, in vitro, quanto à
modificação da eletronegatividade da partícula e reatividade com anticorpos
monoclonais anti-LDL-

- Comparar o efeito das modificações promovidas in vitro com aquelas detectadas
na subfração LDL- isolada de indivíduos diabéticos.

SoaO.L:1W :1 S/'ft/~:1.L 'ftW-€
I
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1.

Determinações bioquímicas

Os testes bioquímicos de HOL-colesterol, triacilgliceróis (TG), colesterol
total (CT), glicose, frutosamina e Hemoglobina (Hb) glicada foram realizados por
meio de kits comerciais da Labtrade® e Bioclin® em indivíduos em jejum (12
horas). A concentração da LDL foi calculada através da equação de Friedewald.

3.2.

Obtenção das amostras de diabéticos e controle

Foi utilizado plasma obtido de sangue total colhido com tubos de EDTA
(1 mg/mL) de pacientes diabéticos, indivíduos intolerantes à glicose (grupo IGT) e
controle 1 atendidos nos Instituto de Cardiologia Dante Pazanese e Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Os indivíduos do grupo controle 2
foram triados de uma comunidade adventista de Londrina, com hábitos e estilo de
vida saudáveis e não apresentaram fatores de risco e evidências clínicas para
doença arterial coronária, a coleta foi realizada no Hospital Universitário de
Londrina. Logo após a separação do plasma, adicionou-se uma mistura contendo
hidroxitolueno butilado (BHT) (20 mM) e inibidores de protease: aprotinina
(2Ilg/mL), benzamidina (2 mM) e p-metilsulfonilfluoreto (PMSF) (1 mM).

Critérios de inclusão
Neste estudo foram inseridos pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo
I e 11 e os indivíduos intolerantes à glicose, segundo os critérios estabelecidos pela
American Diabetes Assosiation, de ambos os sexos e sem distinção de raça.

Critérios de exclusão

D

I

c• ._ .

_ '.,

A

Faculda de de Ciências Farma cê u!icas
Universidade de Sao Paulo

33

Neste estudo os critérios de exclusão dos pacientes foram: (i) gravidez, (ii)
doença psiquiátrica severa limitando a capacidade de compreensão e aceitação
para participar com a doação do material, (iii) Diabetes Mellitus secundário a
pancreatopatia crônica e (iv) Doença Hepática conhecida ou transaminases
superior três vezes o valor normal.

Critérios de Interrupção do Estudo
Os pacientes foram excluídos do estudo: (i) não desejarem mais participar
do estudo, e (ii) forem hospitalizados e, neste caso, a causa principal da
internação deverá ser informada.

3.3.

Dados dos indivíduos estudados

Tabela 1 - grupos estudados

N ~ o.

pessoas ·32 <> ·· ··· · ·
1 7,

Legenda: DM I (Diabete Mellitus tipo 1), C I (controle 1), DM 11 (Diabetes Mellitus tipo 2), C 11
(controle 2), IGT (intolerante à glicose).

3.4.

Separação da fração LDL por ultracentrifugação

Um pool de sangue foi coletado de indivíduos sadios utilizando-se tubos de
coleta contendo EDTA (1mg/mL) ou heparina; após centrifugação do sangue, foi
adicionado ao plasma uma mistura contendo BHT (20 mM) e inibidores de
protease: aprotinina (2J.lg/mL), benzamidina (2 mM) e p-metilsulfonilfluoreto
(PMSF) (1mM). A LDL (d =1.019-1.063 g/dL) foi separada do plasma pelo método
de ultracentrifugação seqüencial (4°C, 59.000 rpm) (Havei et aI., 1955), utilizando-
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se a ultracentrífuga Sorvall® Ultra Pro®8 e o rotor de angulo fixo T-1270.
Resumidamente, um pool de plasma foi ultracentrifugado a 59.000 rpm, durante 4
horas, à 4°C. Após este tempo, descartou-se a fração VLDL, a qual flota no topo
do tubo, ajustando-se a densidade do infranadante para 1.063 glml com KBr. Esta
solução foi novamente ultracentrifugada a 59000 rpm, durante 4 horas à 4°C,
isolando-se a LDL que flotou no topo do tubo. Essa fração foi dessalinizada
através do processo de diálise com tampão de diálise (NaCI, EDTA Na2, NaN3,
Tris, pH 7,4) à 4°C e protegida da luz. A concentração de proteína da amostra foi
determinada pelo método de Lowry (95) utilizando a albumina bovina como
padrão.

3.5.

ISOLAMENTO DA FRAÇÃO LOL-

A LDL- foi isolada da fração total de LDL pela cromatografia preparativa,
conforme procedimento descrito por Hodis et 81.(1994) com algumas modificações,
utilizando-se cromatografia líquida de alta eficiência (Shimadzu, software CLASSLC 10) e detector SPD-MIOA. A amostra foi filtrada em filtro 0,22 J.lM (Millipore) e
injetada (1 mL) na coluna de troca aniônica (PXR- 500 Hamilton Califórnia, USA),
utilizando-se fase móvel constituída por um gradiente formado por tampão TRIS
20 mM, pH 7,8 (bomba A) e tampão TRIS 20 mMI NaCI 1 M, pH 7,8 (bomba B).
Inicialmente, a coluna foi equilibrada com tampão Tris (20 mM) pH 7,8, 1mUmim,
durante 5 minutos, iniciando-se a eluição com um gradiente de NaCI em tampão
Tris com um tempo total de corrida cromatográfica de 40 minutos. O eluente foi
monitorado em 280 nm, sendo que o tempo de retenção da LDL nativa foi de 5
minutos e da LDL- igual a 15 minutos. As amostras foram dialisadas com tampão
de diálise e a concentração de proteínas foi determinada pelo método de Lowry
(95).
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3.6.

ENSAIO DE LlPÓLlSE

3.6. 1.

o

Efeito da lipólise in vitro pela ação da LPL

ensaio do efeito da lipólise foi realizado, mimetizando-se a lipólise

intravascular, utilizando-se um pool de plasma obtido no período pós-prandial e
lipoproteína lipase (LPL) (179). O plasma foi incubado com LPL (1,71 U), albumina
4% em tampão contendo 200 mmollL Tris-HCI, 3,3 mmollL CaCb, 130 mmollL
NaCI e 66,7 mg/L sódio-heparina, pH 8,2 durante O, 2 e 4 horas a 37°C e agitação
constante. O plasma sem adição de LPL foi incubado, representando o controle da
reação. Cada reação foi bloqueada adicionando-se NaCL a frio para uma
concentração final de 1 mollL e a amostra foi colocada no gelo imediatamente.
Após a adição dos inibidores de protease e antioxidante,

as alíquotas foram

armazenados a 70°C até as análises serem realizadas. De cada alíquota retirada
do plasma isolou-se a fração LDL pelo processo de ultracentrifugação seqüencial,
conforme descrito acima.

3.6.2.

Efeito da lipólise in vitro pela ação da PLA2

Foi também realizado um ensaio utilizando-se a enzima fosfolipase A2
(PLA2), isolada do veneno de cobra Bothops asper (PLA2 - miotoxina 111) com
atividade miotóxica. O pool de plasma foi incubado com PLA2 (50 ng/mL),
albumina 4% em tampão 100 mM HEPES, 5 mM CaCb, 2 mM MgCI, 140 mM
NaCI, pH 7,4 durante O, 2 e 4 horas. O controle foi realizado com as mesmas
condições anteriores, exceto a presença de PLA2. A reação foi bloqueada com
EDTA (concentração final 10 mM) e gelo, adicionando-se às alíquotas o coquetel
de inibidores e antioxidante, sendo mantidas a 70°C até a realização das
análises.

3.6.3.

Efeito do estado pós-prandial (lipólise in vivo)
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Os indivíduos voluntários que participaram desta etapa do trabalho, eram
todos normolipidêmicos. Para avaliar a lipemia pós-prandial in vivo, foram
realizadas coletas de sangue de indivíduos sadios no estado de jejum e no estado
pós-prandial, ou seja, 2 (n=4) ou 4 (n=5) horas após a refeição. O sangue colhido
com EDTA ou heparina foi separado rapidamente do plasma por centrifugação e
adicionado de inibidores de protease e antioxidante. Em seguida, isolou-se a LDL
pelo método de ultracentrifugação e as frações isoladas foram dessalinizadas e
armazenadas a 70°C até as análises serem realizadas.

3.7.

PREPARAÇÃO DA LDL GLlCOXIDADA

A LDL recém isolada foi dialisada previamente com tampão Tris/NaCI
0,1mM pH 7,4 para remover o antioxidante BHT presente na amostra. Para a
modificação glicoxidativa da LDL, alíquotas de LDL total (1 mg/mL) foram
incubadas com glicose 200 mM em tampão fosfato 0,2 M (pH 7,4) e gentamicina,
para evitar crescimento bacteriano, à temperatura ambiente por uma semana.
Como controle, a LDL foi incubada em tampão fosfato 0,2 M (pH 7,4) e
gentamicina. A reação foi bloqueada por diálise contra 0,15 M NaCI e 0,25 mM
EDTA, pH 7,4 a 4°C (139). As alíquotas, adicionadas de inibidores de protease e
antioxidante, foram armazenadas a 70°C para posterior análise.

3.8.

TESTES DE AVALIAÇÃO DA LlPOPEROXIDAÇÃO

3.8. 1.

Determinação dos óxidos de colesterol

A determinação dos óxidos de colesterol (COX) foi realizada por
cromatografia gasosa com detecção por ionização de chama (CG-FID). Utilizou-se
uma

alíquota

de

500

uL

de

LDL.

Os

lipídeos foram

extraídos

com

clorofórmio:metanol (2:1, v/v) contendo 0,01 % BHT e 100 JlL de 5a-colestano (10
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Ilg/mL), adicionado a cada amostra como padrão interno. O extrato lipídico foi
evaporado sob fluxo de nitrogênio e o resíduo redissolvido em 1.0 mL de tolueno:
acetato de etila (1: 1, v/v). A fração lipídica neutra (triglicerídeos, colesterol e
óxidos de colesterol) e a fração lipídica polar (fosfolipídeos) foram isoladas por
extração de fase sólida (colunas Diol, Bakerbond) com tolueno: acetato de etila
(1/1,v/v) seguido de metano!. A fração lipídica neutra foi saponificada (hidrólise
dos lipídeos) e metilada com diazometano/éter (conversão dos ácidos carboxílicos
em metil ésteres). A amostra foi transferida para o vial do autoinjetor e os lipídeos
foram derivatizados com timetilsilil (TMS), usando-se dimetilformamida e Bis
(timetilsilil) trifluoracetamida (BSTFA) (1:1). O vial foi selado, purgado com
nitrogênio, aquecido a 80°C por 30 minutos e injetado no cromatógrafo a gás (CG
6890-Plus Hewlett-Packard) ligado com uma coluna DB-5 (30 m x 0,32 mm x 0.25
Ilm, J & W SCientific, Folsom, USA), utilizando-se splít ratio de 1: 1o. O gás hélio foi

usado como gás carreado r num fluxo de 1 mU mino As temperaturas inicial e de
injeção foram de 260°C e 290°C, respectivamente. O programa de temperatura
compreendeu aumentos de 3°C/min até a temperatura final de 290°C. Análise
quantitativa do cromatograma foi executada a partir do padrão interno, e os
padrões de óxidos de colesterol (Steraloids, Inc.): 7a -hidroxicolesterol (7 alfa), 7phidroxicolesterol (7 beta), colesterol p-epóxido (beta epóxido), colestanotriol (triol),
e 7-cetocolesterol (7 K), 25-hidroxicolesterol (25-0H) e 5a-colestano (padrão
interno).

3.8.2.

Determinação de hídroperóxidos lipídicos

Os hidroperóxidos na LDL e no plasma foram determinados por
cromatografia líquida de alta eficiência e detecção por quimiluminescência (CLAECL, Perkin-Elmer).

O padrão de hidroperóxido, CH 18:2-00H (Iinoleato de

colesterol), foi sintetizado de acordo com Yamamoto et aI. (1994) (193). Como
solução de derivatização foi utilizada uma mistura de metanol e tampão bórax pH
10 contendo 1,5 mg de microperoxidase e 177,2 mg de isoluminol, a um fluxo de 1
mUmin. A coluna utilizada foi a Supelco LC18DB (25 cm, 51l, 4,6mm, 120A), com
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a respectiva pré-coluna, tendo como fase móvel uma solução de metanol/t-butanol
2: 1 (vlv) com um fluxo de 1 mLlmin, para a separação de CH 18:2-OOH. Para a
extração dos hidroperóxidos lipídicos da LDL, realizada conforme descrito por
Furazawa et ai. (1999) (58), a uma alíquota de LDL (250 f.lL) adicionou-se 4 mL de
acetonitrila contendo 5g/L de BHT e agitou-se no vortex por 2 minutos. Em
seguida, adicionou-se 4 mL de hexano, tratado previamente com chelex por 12
horas, com agitação no vortex durante 2 minutos e posterior centrifugação a 3000
rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi filtrado (0,22 f.lm), evaporado em N2 e
ressuspendido em 100f.lL de fase móvel; em seguida, injetou-se uma alíquota de
50 f.lL da amostra no cromatógrafo. O tempo de retenção do CH18:2-00H foi de
11,2 minutos.

3.9.

DETECÇÃO DE LDL- POR ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA
IEnzyme-Linked Immunosorbent Assay)

3.9.1.

Biotinilação do anticorpo monoelonal antiLDC

O anticorpo monoclonal anti-LDL- (lgG anti-LDL- Mab3D1036, produzido no
labotório) foi dialisado com tampão borato de sódio 0,1 M, pH 8,8, durante 12
horas. A seguir, foi adicionado 1 mg de biotina (éster de D-biotinoil-e-ácido
aminocaproic-N-hidroxisuccinimida) dissolvida em 100 f.lL dimetilsulfóxido (DMSO)
ao anticorpo anti-LDL- em temperatura ambiente, durante 4 horas, na proporção
de 250 f.lg biotina/mg anticorpo. Depois foi adicionado 1M NH4CI por 10 minutos.
Finalmente, o anticorpo foi dialisado em PBS pH 7,4 para remover o excesso do
reagente.

3.9.2.

Método de ELISA-anticorpo monoelonal (ELlSA- mAb)

3.9.2.1.

Protocolo
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Placas de imunoensaio de 96 poços (ElA/RIA, Nunc, Cambridge, MA, USA)
foram sensibilizadas com 50 uL de anticorpo monoclonal anti-LDL- (lgG anti-LDLMab3D1036) na concentração 1119/poço,

diluído com tampão carbonato-

bicarbonato 0,1 M, pH 9,4, e conservadas durante 12 horas à 4°C em câmara
úmida. Após este período, o excesso de anticorpo foi desprezado, e as placas
foram lavadas em 4 ciclos com tampão de lavagem (TBS-Tween 0,05%) e
bloqueadas por 2 horas com caseína a 0,02% em tampão TBS (50 mM Tris, 150
mM NaCl, pH 7,4). Posteriormente, após a lavagem da placa, 50 llL de amostras
previamente diluídas em caseína 0,002% com TBS-Tween 0,005% foram
distribuídas na placa e incubada à 37°C por duas horas, em triplicata. A seguir, a
placa foi lavada conforme descrito acima, adicionou-se 50 llL de anticorpo
monoclonal anti-LDL- (lgG anti-LDL- Mab3D1036) biotinilado (1 :1000), que
anteriormente foi diluído com caseína 0,002% com TBS-Tween 0,005% com
incubação de 2 horas. Após a lavagem, adicionou-se 50 llL de streptavidina
marcada com peroxidase (Stressgen Biotechnologies Corp.), diluída com caseína
0,002% com TBS-Tween 0,005% (1 :1000) e incubou durante 2 horas. Lavou-se a
placa e adicionou a mistura de isoluminol e H202 (0,25 llUmL isoluminol). A leitura
da quimiluminescência produzida foi realizada imediatamente, utilizando-se uma
leitora de placas de ELISA para quimiluminescência (LumiCount, Packard
Meriden, USA). A análise quantitativa foi realizada utilizando-se curvas padrão de
LDL- em cada placa, em triplicata.

3.9.2.2.

Esquema do protocolo:
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3.9.2.3.

Curva

Para a análise quantitativa de LDL- foi feita uma curva com diferentes
concentrações de LDL- e o anticorpo monoclonal anti-LDL- (ELlSA-mAb), como
mostrado na figura 6. Na figura 6A, mostra-se que a curva é linear até - 14 ug/ml
de LDL- e a figura 68 mostra a equação da reta de regressão utilizada para o
cálculo da sensibilidade analítica.
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Figura 6. Curva padrão de LDL- para a análise quantitativa das amostras utilizando o anticorpo
monoclonal anti-LDL-. Cada ponto da curva representa a média de triplicatas.

3.9.3.

Método de ELISA-anticorpo policlonal (ELISA-poli Ac)

3.9.3.1.

Protocolo

Esses ensaios foram realizados com um anticorpo policlonal, obtido após
imunização de coelhos New Zealand com LDL- isolada do plasma humano. Placas
de imunoensaio de 96 poços (Nunc, Cambridge, MA, USA) foram sensibilizadas
com 50 uL de amostra (LDL) diluído com tampão carbonato-bicarbonato 0,1 M, pH
9,4, e conservadas à 37°C, durante 2 horas em câmara úmida. Após este período,
o excesso de amostra foi removido e as placas foram lavadas em 4 ciclos com
tampão de lavagem (PBS-Tween 0,01%) e bloqueadas por 1 hora com leite
desnatado em tampão PBS (pH 7,4). Posteriormente, após a lavagem da placa, 50
/-lL do anticorpo policlonal anti-LDL- (15 /-lg/mL, previamente diluídas em PBS, pH
7,4) foram distribuídas na placa, que foi incubada à 37°C por duas horas. A seguir,
a placa foi lavada conforme descrito acima, adicionou-se 50 /-lL de anticorpo
monoclonal anti-rabbit (monoclonal anti-rabbit IgG1 peroxidase conjugate) (1 :5000
em PBS) e incubou-se por 1 hora, a 37°C _Após a lavagem, adicionou-se 50 /-lL
de OPD (orto-fenilenodiamina) e, a seguir, a placa foi bloqueada com H2 S04 4N. A
leitura da placa foi realizada utilizando-se uma leitora de placas de ELISA
(SpectraCount, Packard Meriden, USA) a 490 nm. A análise quantitativa foi
realizada utilizando-se curvas padrão de LDL- em cada placa, em triplicata.
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3.9.3.2.

Esquema do protocolo:

3.9.3.3.

Curva

A figura 7 mostra os resultados do teste ELISA com o anticorpo policlonal
(ELISA-poli Ac). Nesse caso, o anticorpo policlonal reconhece mais de um
epítopo, o que aumenta a sensibilidade do ensaio, mas pode diminuir sua
especificidade, considerando-se que esse anticorpo policlonal anti-LO L- tem uma
reatividade cruzada com a LOL nativa. Para minimizar essa inespecificidade,
realizou-se repetidas adsorções do anticorpo com nLOL (LOL nativa), o que
diminuiu a inespecificidade desse anticorpo policlonal. Na tabela 2 observa-se
que, após as adsorções, a reatividade contra a nLOL foi 16% (em média), o que é
bastante satisfatório.
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Figura 7. Curva padrão de LOL- para a análise quantitativa das amostras utilizando o anticorpo
policlonal anti-LOL-. Cada ponto representa a média de triplicatas.

Tabela 2. Reatividade do anticorpo policlonal anti-LDL-.

LDLnLDL
M
M
DO
DO
120 ug/mL 1.08511.24710.948 1.166 0,15710,16210,165 0,1613
0,17
15 ug/mL 0.8781 0.991 10.972 0.947 0,16210,17810,17

A absorbância (DO) das amostras de LDL- e nLDL (LDL nativa) no teste
ELISA-poli foi determinada em 490 nm. Na concentração igual a 20 ug/mL
observou-se 14% de reatividade do anticorpo poticlonal para a nLDL versus a LDLe na concentração de 5 ug/mL verificou-se 18% de reatividade para a nLDL versus
a LDL-. M = média das triplicatas.

3.9.4.

Método de ELISA com anticorpos mono e policlonal (ELlSA-

misto)

3.9.4.1.

Protocolo

Placas de imunoensaio de 96 poços (ElA/RIA, Nunc, Cambridge, MA, USA)
foram sensibilizadas com 50 uL de anticorpo policlonal (30 ug/mL) diluído com
tampão carbonato-bicarbonato 0,1 M, pH 9,4, e conservadas à 37°C, durante 2
horas em câmara úmida. Após este período, o excesso de anticorpo foi removido
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e as placas foram lavadas em 4 ciclos com tampão de lavagem (T8S-Tween
0,05%) e bloqueadas por 1 hora com albumina humana em tampão T8S (pH 7,4).
Posteriormente, após a lavagem da placa, 50 J.lL de amostras previamente de
diluídas em T8S foram distribuídos na placa e incubados à 37°C por 90 minutos,
em triplicata. A seguir, a placa foi lavada conforme descrito acima, adicionando-se
posteriormente 50

J.lL de anticorpo

monoclonal anti-LDL- (lgG anti-LDL-

Mab3D1036) biotinilado (diluído 1: 1000 em T8S) com incubação de 90 minutos.
Após a lavagem, adicionou-se 50 J.lL de streptavidina marcada com peroxidase
(Stressgen 8iotechnologies Corp.), diluída com T8S (1: 1000) e incubou-se durante
1 hora. Após a lavagem da placa, adicionou-se a mistura de isoluminol e H202
(0,25 J.lUmL isoluminol). A leitura da quimiluminescência produzida foi realizada
imediatamente,

utilizando-se

uma

leitora

de

placas

de

ELISA

para

quimiluminescência (LumiCount, Packard Meriden, USA). A análise quantitativa foi
realizada utilizando-se curvas padrão de LDL- em cada placa, em triplicata.

3.9.4.2.

Esquema do protocolo:
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3.9.4.3.

Curva

A figura 8 mostra os resultados do teste ELISA com o anticorpo policlonal
(ELISA-misto). Nesse caso, o anticorpo policlonal reconhece mais de um epítopo,

o que aumenta a sensibilidade do ensaio, mas a especificidade ocorre devido ao
anticorpo monoclonal biotinilado usado como segundo anticorpo.
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Figura 8. Curva padrão de LDL- para a análise quantitativa das amostras utilizando o anticorpo
policlonal e monoclonal anti-LDL-. Cada ponto representa a média de triplicatas.

3.9.5.

Sensibilidade dos ELlSAs

A sensibilidade analítica dos três testes ELISA, determinada pelo slope da
curva de regressão, foi igual a 169,83 (figura 1B) para o mAb, de 0,0081 para o
anticorpo policlonal (figura 2) e 22,28 (figura ). O limite de detecção, calculado pela
equação xL= Xbl + kSbl (onde: Xbl = média das medidas do branco; k=2,
correspondente à probabilidade de 95%; Sbl = desvio padrão das medidas do
branco), foi de 2,1 ug/ml (925 cpm) para o ELlSA-mAb, de 1,9 ug/ml (0.0.=0,467)
para o ELISA-poli Ac e 8,52 ug/ml (114 cpm) para o ELISA-misto. Portanto, o
limite de detecção dos dois ensaios é semelhante para ELlSA-mAb e ELISA-poli
Ac, embora o anticorpo policlonal possa reconhecer diversos epítopos, o que o
torna uma ferramenta mais adequada para os estudos de glicação e lipólise.
Embora o limite de detecção do ELISA-misto seja maior, este ensaio pode ser
mais específico pelo fato de utilizar o anticorpo policlonal como captura de
antígenos e o anticorpo monoclonal como segundo anticorpo.

3.10. TESTE DE AVALIAÇÃO DA GLlCOXIDAÇÃO

3.10.1.

Preparo do padrão Albumina-AGE

BIUl101ECA
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padrão albumina-AGE foi preparado de acordo com Ikeda et aI. (75),

incubando-se 50 mg/mL de albumina bovina com 45 mM ácido glioxálico e 150
mM NaCNBH3 em 10 mL de tampão fosfato 0,2 M, pH 7,4, à 37°C durante 3 dias.
Após a incubação, essa preparação foi dialisada com PBS. A extensão da
formação da albumina-AGE foi determinada através do método colorimétrico de
Ninihidrina (50), verificando-se uma modificação de 23% nos resíduos de
aminoácidos da albumina.

3.10.2.

Determinação dos AGEs pelo testeELlSA (AGE-ELISA)

3.10.2.1. Protocolo
A concentração de AGEs foi determinada pelo ensaio ELISA competitivo
de acordo com Buongiomo et aI. (2003) (30), com algumas modificações. Esses
ensaios foram realizados com o anticorpo monoclonal comercial anti-AGE
(advanced glycation end products) (Clone 6012 MP Biomedicals®). Placas de
imunoensaio de 96 poços (Nunc, Cambridge, MA, USA) foram sensibilizadas com
50 uL de padrão albumina-AGE (50 J.,lg/mL) diluído com tampão carbonatobicarbonato 0,1 M, pH 9,4 e conservadas à 4°C, durante 12 horas. Após este
período, o excesso de amostra foi removido e as placas foram lavadas 3 vezes
com tampão de lavagem (PBS-Tween 0,05%) e bloqueadas por 2 horas com 200
uL de leite desnatado em tampão PBS (pH 7,4). Separadamente, em microtubos,
foram adicionados 25 f.lL da amostra ou padrão com 25 f.lL do anticorpo
monoclonal anti-AGE (diluição 1:5000), inbubando-se a 37°C durante 5 minutos;
após a incubação, adicionou-se 50 f.lL dessa preparação em cada poço da
microplaca , que foi incubada à 37°C por duas horas. A seguir, a placa foi lavada 5
vezes, conforme descrito acima, adicionou-se 50 f.lL de anticorpo monoclonal antiimunoglobulina de camundongo conjugado com peroxidase (monoclonal antimouse IgG1 peroxidase conjugate; 1: 10000 em PBS) e incubou-se por 1 hora, a 37
°C . Após a lavagem, adicionou-se 50 f.lL de OPO (orto-fenilenodiamina) e após 30
minutos a placa foi bloqueada com H2S04 4N. A leitura da placa foi realizada
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utilizando-se uma leitora de placas de ELISA (SpectraCount, Packard Meriden,
USA) a 490 nm. A análise quantitativa foi realizada utilizando-se curvas padrão de
albumina-AGE em cada placa, em duplicata. Os resultados foram expressos como
%8/80, calculado como [DO da amostra/DO total (sem competidor)] x 100.

3.10.2.2. Esquema do protocolo:

Amostra
+

mAbanti-AG~ ~

37°C, 5 min

3.10.2.3. Curva

Para a análise quantitativa de LDL- glicada foi feita uma curva com
diferentes concentrações de AGEs-albumina e o anticorpo monoclonal anti-AGE
(AGE-ELISA), como mostrado na figura 9. A albumina foi utilizada como uma

proteína carreadora para o antígeno AGE.
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Figura 9. Curva padrão de AGEs para a análise quantitativa das amostras utilizando o anticorpo
monoclonal anti-AGE. Cada ponto representa a média de duplicatas.

3.11. Análise estatística

Os resultados estão demonstrados como média ± erro padrão. A
significância das diferenças entre os ensaios de lipólise in vitro, in vivo e a glicação
in vitro foi analisada empregando-se o modelo de análise de variância com

medidas repetidas para estudar as associações de interesse. Foi utilizado o teste
"t" de Student não pareado para comparação das médias entre os dois grupos
analisados (pacientes e controles). Para testar as correlações entre as variáveis
foi utilizado o coeficiente de Pearson, através do programa SigmaStat 1.0.

SOatf.LlnS3~·t
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4. RESULTADOS

4.1.

Efeitos da glicação e oxidação sobre a formação da LDL

Nas figuras 10, 11 e 12 são apresentados os resultados da glicação da
LDL, avaliando-se a formação de LDL- com o teste ELI SA-mAb , Elisa-poli Ac e
ELISA-misto, respectivamente. Observa-se que a glicação da LDL com 200 mM
de glicose durante 1 semana resultou em aumento estatisticamente significativo
na concentração de LDL-, avaliado pelo ensaio de ELISA poli e misto; no entanto,
utilizando-se somente o anticorpo monoclonal no ensaio imunoenzimático esta
diferença não foi detectada (figura 10).
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Figura 10. Efeito da glicação da LDL na formação de LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA utilizando o anticorpo monoclonal anti-LDL- . Ensaio realizado
com LDL total incubada com glicose (200 mM) em PBS, pH 7,4, representado no gráfico como 200
mM, e LDL total incubada apenas com PBS, pH 7,4 representado como controle, os experimentos
(n=6) foram realizados durante 7 dias à temperatura ambiente. Legenda: O (basal), 7 dias (1
semana). O teste de ELISA (Item 3.9.3) foi feito em triplicata para cada amostra. Dados
representam a média (±) erro padrão. (n=6).
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Figura 11 . Efeito da glicação da LDL na formação de LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do imunoensaio ELISA utilizando o anticorpo policlonal anti-LDL-. O ensaio de
glicação refere-se à incubação da LDL total com 200 mM de glicose em PBS, pH 7,4 e gentamicina
e o controle, na qual não continha glicose. Legenda: O (basal), 7 dias (1 semana). O teste de
ELISA (item 3.9.4) foi feito em triplicata para cada amostra. Dados representam a média (±) erro
padrão (n=6) * p< 0,05 versus controle.
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Figura 12. Efeito da glicação da LDL na formação de LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do imunoensaio ELISA misto. O ensaio de glicação refere-se à incubação da
LDL total com 200 mM de glicose em PBS, pH 7,4 e gentamicina e o controle, na qual não continha
glicose. Legenda: O (basal), 7 dias (1 semana). O teste de ELISA (item 3.9.5) foi feito em triplicata
para cada amostra. Dados representam a média (±) erro padrão (n=6). * p< 0,05 versus controle.

Como demonstrado na figura 13, as concentrações de LOL- nos grupos de
diabéticos e intolerantes à glicose estão significativamente elevados comparadas
com seus respectivos grupos controle.
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Figura 13. Efeito da glicação in vivo na formação de LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do imunoensaio ELISA misto. Dados referem-se à determinação plasmática
em pacientes DM I (n=31 ), C I (n= 6), DM 11 (n=38 ), C 11 (n =6), IG (n=13). Legenda: DM I (diabete
Mellitus tipo 1), C I (controle 1), DM 11 (Diabetes Mellitus tipo 2), C 11 (controle 2) , IGT (intolerante à
glicose). O teste de ELISA (item 3.9.5) foi feito em triplicata para cada amostra. Dados representam
a média (±) erro padrão. * p < 0,05 versus controle.

A Figura 14 mostra as concentrações de frutosamina nos ensaios de
glicação da LDL in vitro. Em relação à concentração de AGEs, no ensaio in vitro
não houve aumento significativo após a incubação com a glicose (figura 15).
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Figura 14. Concentração de Frutosamina (nmollmg de proteína). Determinação nas alíquotas de
LDL obtidas do ensaio realizado com LDL total incubada com 200 mM glicose em PBS, pH 7,4
representado por 200 mM e o controle, LDL total incubada com PBS pH 7,4 nos tempos O (basal) e
7 dias, em temperatura ambiente. Dados representam a média (±) erro padrão (n=6) .
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Figura 15. Concentração de AGEs (ugl/mg de proteína). Determinação nas alíquotas de LDL
obtidas do ensaio realizado com LDL total incubada com 200 mM glicose em PBS, pH 7,4
representado por 200 mM e o controle, LDL total incubada com PBS pH 7,4 nos tempos O (basal) e
7 dias, em temperatura ambiente. Dados representam a média (±) erro padrão (n=6) .

Houve aumento da concentração de AGEs nos pacientes DM I e 11 em
relação aos grupos controles (figura 16), sem aumento significativo no grupo IGT.
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Figura 16. Concentração de AGEs (llg/mL) . A concentração de AGE foi determinada através do
imunoensaio ELISA competitivo. Dados referem-se à determinação plasmática em pacientes DM I
(n=32 ), C I (n= 9), DM 11 (n=39), C 11 (n = 11), IG (n=15) . Legenda: DM I (diabete Mellitus tipo 1), C
I (controle 1), DM 11 (Diabetes Mellitus tipo 2), C 11 (controle 2), IGT Ontolerante à glicose). O teste
de ELISA (item 3.10.3) foi feito em duplicata para cada amostra. Dados representam a média (±)
erro padrão. * p< 0,05 versus controle.

Após 7 dias de incubação com a glicose, observou-se um aumento
significativo das concentrações de hidroperóxidos de ésteres de colesterol e
aumento de 2 vezes nas concentrações de COX (figura 17).
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Figura 17. Lipoperoxidação da LDL após glicação. A LDL total foi incubada com glicose em PBS,
pH 7,4 até 7 dias (referente à fig.10, 11 e 12). (A) Concentração de hidroperóxidos de ésteres de
colesterol (CE-OOH, J.1M/mmol colesterol). (B) Concentração total dos óxidos de colesterol (COX,
ng/mg colesterol). Dados representam a média (±) erro padrão (n=6). * p<O,05 versus basal.
Legenda: (basal), 7 dias (1 semana).

°

Os perfil lipídico dos grupos estudados não demostrou diferenças
significativas, com exceção do aumento significativo da concentração de VLDLcolesterol do grupo DM " em comparação com seu grupo controle (figura 18).
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Figura 18. Determinação bioquímica . (A) triglicérides colesterol total (mg/dL) (8) VLDL-C (mg/dL)
(C) HDL-C (mg/dL) (D) colesterol total (mg/dL) (E) LDL-C (mg/dL) . Dados referem-se à
determinação plasmática em pacientes DM I (n=32) , C I (n=9 ), DM 11 (n=39 ), C 11 (n =11), IGT
(n= 15) . Legenda: DM I (diabete Mellitus tipo 1), C I (controle1) , DM 11 (Diabetes Mellitus tipo 2), C 11
(controle 2), IGT (intolerante à glicose). Dados representam a média (±) erro padrão. * p< 0,05
versus controle.

Em relação às concentrações de glicose, hemoglobina glicada (Hb glicada)
e

frutosamina,

os

grupos

DM

11

e

IGT

apresentaram

concentrações

significativamente elevadas, comparadas com o grupo controle 2 (C 11) (figura 19).
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Figura 19. Detenninação bioquímica. (A) Hemoglobina glicada (%) (B) Frutosamina (mg/dL) (C)
glicose (mg/dL). Dados referem-se à detenninação plasmática em pacientes DM I (n=32), C I (n=
9), DM " (n=39 ), C " (n =11), IGT (n=15). Legenda: DM I (diabete Mellitus tipo 1), C I (controle 1),
DM " (Diabetes Mellitus tipo 2), C " (controle 2), IGT (intolerante à glicose). Dados representam a
média (±) erro padrão. *p<O,05 versus controle.

A concentração de LDL- correlacionou-se com a concentração de glicose
plasmática no grupo DM I (figura 20).
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Figura 20. Correlação entre a concentração de LDL- (J..lg/mL) e glicose (mg/dL) no grupo DM I.
r=0,480, p < 0,05.

4.2.

Efeitos da fosfolipase A 2 e da lipoproteína lípase sobre a formação
daLOL

4.2. 1.

Fosfolipase A2 (PLA2 )

No ensaio de incubação do plasma com a enzima PLA2 houve aumento
significativo da concentração de LDL-, em comparação com o grupo controle
(figura 23), avaliado pelo teste ELISA misto; no entanto, não houve alteração pelo
teste de ELISA-poli (figura 22) e o teste ELISA-mono (figura 21).
A concentração de LOOH (figura 24a) e COX (figura 24b) não teve
aumentos significativos. Em relação à eletroforese de gel de agarose, ocorreu um
pequeno aumento da mobilidade eletroforética da LDL isolada do sistema de
incubação com PLA2 (figura 25, linhas 1, 2 e 3) em relação ao tempo zero.
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Figura 21. Efeito da PLA2 sobre a LDL na formação de LDL-. A concentração de LDL· (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA utilizando o anticorpo monoclonal anti-LDL-. O pool de plasma
foi incubado com 50 ng/mL PLA2 , albumina e gentamicina durante 4 horas, a 37°C, com posterior
isolamento da LDL. A análise de ELISA (item 3.9.3) foi realizado em triplicata. Legenda: O (basal),
2 h (2 horas) e 4 h (4 horas). Dados representam a média (±) erro padrão (n=6).
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Figura 22. Efeito da PLA2 sobre a LDL na formação de LDL-. Concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA utilizando o anticorpo policlonal anti-LDL-. O ensaio de lipólise
refere:-se à incubação do pool de plasma com 50 ng/mL PLA2 , albumina e gentamicina durante 4
horas, a 37°C e posterior isolamento da LDL. A análise de ELISA (item 3.9.4) foi realizada em
triplicata. Dados representam a média (±) erro padrão (n=6).
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Figura 23. Efeito da PLA2 sobre a LDL na formação de LDL-. Concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA-misto. O ensaio de lipólise refere-se à incubação do pool de
plasma com 50 ng/mL PLA2 , albumina e gentamicina durante 4 horas, a 37°C e posterior
isolamento da LDL. A análise de ELISA (item 3.9.5) foi realizada em triplicata. Dados representam
a média (±) erro padrão (n=6) . .,. p<0,05 versus grupo controle.
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Figura 24. Lipoperoxidaçâo da LDL após incubação PLA2. O plasma foi incubado com PLA2 em
PBS, pH 7,4 até 7 dias (referentes à figo 22, 23 e 24). (A) Concentração de hidroperóxidos de
ésteres de colesterol (CE-OOH, ~mollmmol colesterol). (B) Concentração total dos óxidos de
colesterol (COX, ng/mg colesterol). Legenda:
(basal), 2 h (2 horas) e 4 h (4 horas). Dados
representam a média (±) erro padrão (n=6).
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Figura 25. Mobilidade eletroforética da LDL após incubação com PLA2 • As amostras (8j.LQ) ,
isoladas da incubação do plasma com ou sem PLA2 (50 ng/mL) + albumina por até 4 horas, foram
aplicadas no gel de agarose (paragon Lipo Gels®) . nLOL = LDL nativa.

4.2.2.

Upólise in vitro com LPL

No ensaio in vitro foi adicionado heparina para estabilizar a enzima LPL
(17). O plasma, além de ser fonte de LDL, é importante como fonte de apoC-1I (cofator para atividade enzimática). O pH 8,5 foi utilizado devido à atividade máxima
da enzima nesse pH (18).
Os ensaios de lipólise in vitro, realizados pela incubação do plasma de
indivíduos normolipidêmicos com LPL, demonstraram um aumento de LDL- (figura
26/ELI SA-mAb ) ao longo to tempo, determinado pelo teste ELISA com o anticorpo
monoclonal. No entanto; nas figuras 27 e 28 demonstra-se que a determinação de
LDL- pelo teste ELISA de captura com o anticorpo policlonal anti-LDL- não indicou
aumento da formação de LDL-, em decorrência da ação da LPL, provavelmente
porque esse anticorpo não reconhece os epítopos expostos pela ação da LPL
sobre a LDL.
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Em relação à lipoperoxidação, foi observado aumento na concentração de
LOOH em relação à reação controle, no entanto não se observou diferença
significativa na concentração de COX nas partículas LDL (figura 29).
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Figura 26. Efeito da lipólise in vitro na formação da LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA com anticorpo monoclonal anti-LDL-. Ensaio realizado com
pool de plasma incubada com ou sem LPL (1,71 U), albumina e gentamicina durante 4 horas, a
37°C. O controle refere-se ao plasma sem LPL, o teste de ELISA (item 3.9.3) foi realizado em
triplicata de cada amostra. Legenda: O (basal), 2 h (2 horas) e 4 h (4 horas). Dados representam a
média (±) erro padrão (n=6). * p<O,OS versus basa!.
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Figura 27. Efeito da lipólise in vitro na formação da LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA utilizando o anticorpo policlonal anti-LDL-. Ensaios (n=6)
realizados com pool de plasma incubado com LPL (1 ,71 U), albumina e gentamicina durante 4
horas, a 37°C. O controle refere-se ao plasma incubado sem LPL. As análises de ELISA (item
3.9.4) foram realizadas em triplicata. Legenda: O (basal) , 2 h (2 horas) e 4 h (4 horas). Dados
representam a média (±) erro padrão (n= 6).
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Figura 28. Efeito da lipólise in vitro na formação da LDL-. A concentração de LDL· (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA misto. Ensaios (n=6) realizados com pool de plasma incubado
com LPL (1,71 U), albumina e gentamicina durante 4 horas, a 37°C. O controle refere-se ao plasma
incubado sem LPL. As análises de ELISA (item 3.9.5) foram realizadas em triplicata. Legenda: O
(basal), 2 h (2 horas) e 4 h (4 horas). Dados representam a média (±) erro padrão (n=6).
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Figura 29, Lipoperoxidação da LDL após incubação LPL. Ensaio realizado com pool de plasma
incubada com ou sem LPL (1,71 U), albumina e gentamicina durante 4 horas, a 37°C. O controle
refere-se ao plasma sem LPL. (A) Concentração de hidroperóxidos de ésteres de colesterol (CEOOH, J.IlTlol/mmol colesterol). (8) Concentração total dos óxidos de colesterol (COX, ng/mg
colesterol). Legenda: (basal) , 2 h (2 horas) e 4 h (4 horas). Dados representam a média (±) erro
padrão (n=6). * p<O,05 versus grupo controle.
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4.2.3.

Lipólise in vivo

Os ensaios de lipólise in vivo foram realizados para avaliar se durante a
lipemia pós-prandial ocorreria a formação de LDL-. Para isso, isolou-se LDL total
do plasma de individuos normolipidêmicos no estado pós-prandial. As amostras
foram obtidas nos tempos O Uejum), 2 e 4 horas após o almoço (dieta não
controlada). Como mostrado nas figuras 30 (ELlSA-mAb anti-LDL-), 31 (ELISA-poli
anti-LDL-), observamos aumento significativo da concentração de LDL- no período
pós-prandial. No entanto, utilizando o ELISA-misto não foi observado aumento
significativo (figura 32), que poderia ser decorrente da menor sensibilidade do
imunoensaio.
Em nossos estudos de lipólise observamos aumento significativo dos
hidroperóxidos dos ésteres de colesterol (CE-OOH) na LDL total isolada no
período pós-prandial (figura 33A) sem aumento significativo nos COX totais
(figuras 338).
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Figura 30. Efeito da lipólise in vivo na fonnação de LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA utilizando o anticorpo monoclonal anti-LDL-. Os dados
referem-se à concentração de LDL- presente na LDL total isolada dos indivíduos saudáveis no
jejum (tempo zero) e no estado pós-prandial de 2 (n=4) e 4 horas (n=5). Os ensaios de ELISA (item
3.9.3) foram realizados em triplicata. Dados representam a média (±) erro padrão. * p<0,05 versus
basal.
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Figura 31. Efeito da lipólise in vivo na fonnação de LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA utilizando o anticorpo policlonal anti-LDL-. Os dados referemse à concentração de LDL- presente na LDL total isolada dos indivíduos saudáveis no jejum (tempo
zero) no estado pós-prandial de 2 (n = 4) e 4 (n = 5) horas. Os ensaios de ELISA (item 3.9.4) foram
realizados em triplicata. Dados representam a média (±) erro padrão. * p<0,05 versus basal.
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Figura 32. Efeito da lipólise in vivo na formação de LDL-. A concentração de LDL- (ug/mL) foi
determinada através do teste ELISA misto. As análises de ELISA (item 3.9.5) foram realizadas em
triplicata. Os dados referem-se à concentração de LDL- presente na LDL total isolada dos
indivíduos saudáveis no jejum (tempo zero) no estado pós-prandial de 2 (n 4) e 4 (n 5) horas.
Os ensaios de ELISA foram realizados em triplicata. Dados representam a média (±) erro padrão.
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Figura 33. Lipoperoxidação da LDL após a lipólise in vivo. Produtos de oxidação da LDL isolada do
plasma de indivíduos saudáveis no jejum (tempo zero) e no estado pós-prandial de 2 e 4 horas
(referente figo 17). A) Concentração de hidroperóxidos de ésteres de colesterol (CE-OOH,
J.Lmollmmol colesterol). (B) Concentração total dos óxidos de colesterol (COX, ng/mg colesterol).
Dados representam a média (±) erro padrão. * p<O,05 versus basal.

o perfil lipídico mostra o aumento de TG (figura 34),
pós-prandial, também observado em outros estudos (177).

decorrente da lipemia
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Figura 34. Perfil lipídico (mg/dL). Dados referem-se à determinação sangumea de indivíduos
saudáveis obtidos no jejum (O) e no período pós-prandial 2 (n=4) e 4 (n=S) horas, com seus
respectivos tempo zero. Dados representam a média (±) erro padrão. * p<O,OS versus basa!.
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5. DISCUSSÃO

5.1.

Efeitos da glicação e oxidação sobre a formação da LDL

Nos diabéticos, devido às concentrações elevadas de glicose, há um
favorecimento da glicação das proteínas circulantes, inclusive da LDL (74). Para
mimetizar a glicação não enzimática que ocorre in vivo, a LDL, isolada do plasma
humano por ultracentrifugação, foi incubada com glicose 200 mM em tampão
fosfato, pelo fato do íon fosfato favorecer a glicação de proteínas e aumentar a
proporção de cadeia aberta, forma reativa do açúcar redutor em solução aquosa
(30), e promover a enolização do açúcar (171). A concentração de 200 mM de
glicose foi escolhida, apesar de não representar as concentrações fisiológicas,
devido aos estudos de Bucala et aI. (1994) (25) e Makita et aI. (1992) (101)
demonstrarem

a

formação

de

AGEs

na

LDL,

tornando

a

partícula

imunoquimicamente semelhante e com concentrações de AGEs comparáveis aos
das partículas de LDL isoladas de diabéticos.
Observa-se que a glicação da LDL com 200 mM de glicose durante 1
semana resultou em aumento estatisticamente significativo na concentração de
LDL-, avaliado pelo ensaio de ELISA poli e misto (figura 11 e 12, respectivamente).
Uma diferença com estudos anteriores (25, 115) é que, em nosso protocolo, a
incubação da LDL com glicose foi realizada à temperatura ambiente, ao invés de
37°C, para que a glicação ocorresse lentamente e que uma autoxidação
acentuada fosse prevenida, o que poderia fragmentar a apoB e desestruturar a
partícula da LDL, o que não ocorre com a LDL minimamente modificada in vivo.
Este fator pode ter atenuado a glicação porque, como descrito anteriormente, o
processo de glicação é fortemente dependente da temperatura (15, 162), da
concentração da glicose e do tempo de incubação (160). Esses experimentos
indicam que a oxidação teve uma contribuição para o aumento de LDL- observado
através do aumento da peroxidação lipídica, como indicado pelo aumento
significativo de hidroperóxidos de éster de colesterol (figura 17).
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As concentrações de LDL- nos grupos de diabéticos e intolerantes à glicose
(figura 13) estão significativamente elevados comparadas com seus respectivos
grupos controle. Desta forma, confirmam-se os resultados in vitro indicativos de
que o processo de glicoxidação pode favorecer a formação da LDL-, na presença
de concentrações elevadas de glicose. Considerando-se que no modelo in vitro é
difícil mimetizar o microambiente sangüíneo com todas suas alterações
metabólicas presentes no diabético.
Estes resultados estão em concordância com estudos de SánchezQuesada et aI. (1996) (146) e Moro et ai., (1998) (113), que demonstraram maior
proporção de LDL- em diabéticos com concentrações elevadas de frutosamina e
Hb glicada, neste estudo também demonstrou-se o mesmo perfil citado em
diabéticos (figuras 13 e 19). No DM I há uma correlação positiva entre as
concentrações de LDL- e glicose (figura 20), este resultado sugere que a
hiperglicemia pode influenciar a formação de LDL-, que está de acordo com
Sánchez-quesada et ai (1996) (146) que demonstrou que o controle glicêmico no
diabético insulino-dependente é acompanhada pela diminuição da concentração
de LDL-, sugerindo que a glicação pode participar na formação da LDL-. No
diabético não-insulino-dependente, proporções mais elevadas de LDL- têm sido
demonstradas no estado de glicemia elevada; porém a suscetibilidade da LDL à
oxidação permanece após a otimização do controle glicêmico, indicando que a
oxidação também poderia estar favorecendo a formação de LDL- (144) e favorece
a glicação in vivo.
Um outra fonte de AGEs na circulação seria a ingestão de glicotoxinas
(produtos de glicação reativos) presentes na alimentação, que passam pelo
processo digestivo e são transportados na circulação, incluindo produtos não
reativos como CML, pirralina ou glicotoxinas, como o 3-DG e MGO (88). Esses
produtos poderiam reagir com a LDL circulante (25) e, considerando-se que a
glicação pode influenciar a formação de LDL-, estas glicotoxinas poderiam
contribuir com este aumento e também pelo aumento da concentração de AGE no
plasma (figura 16).
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A interação entre AGEs e seus receptores (RAGEs) resulta na ativação da
NADPH oxidase, gerando espécies reativas de oxigênio (184), o que contribuiria
para a conversão da LDL nativa em LDL eletronegativa (73). Este processo
poderia ocorrer nos diabéticos levando à formação de LDL-.
Frutosamina é o nome trivial

da 1-amino-1-desoxifrutose, também

denominada isoglucosamina (5), que tem sido usada para avaliar a concentração
de LDL glicada em pacientes diabéticos (147). No ensaio de glicação in vitro
determinamos a concentração de frutosamina na LDL incubada com glicose, mas
no final de 7 dias houve redução de 20% da frutosamina em relação ao basal,
enquanto que na LDL incubada somente com PBS a redução foi de 5,5% (figura
14), no entanto não foi significativo. Embora a concentração da frutosamina tenha
diminuído (Figura 14), não significa que a LDL não esteja glicada, mas que
possivelmente existam grupos intermediários de frutosamina ligados à LDL que
não foram detectados pelo ensaio de frutosamina utilizado. Isso pode ser devido
também ao não reconhecimento dos epítopos (diferentes AGEs) presentes na
partícula pelo anticorpo monoclonal anti-AGE.
O anticorpo monoclonal anti-AGE, utilizado no ensaio de ELISA competitivo,
não reconhece estruturas intermediárias, como bases de Schiff e composto de
Amadori, ou, AGEs como pentosidina e pirrolina, conforme descrito pelo
fabricante. Estudos de Ikeda et ai. (1996) (75) demonstraram que o aduto CML é o
principal epítopo reconhecido por este anticorpo. No ensaio in vitro não houve
aumento da concentração de AGE após a incubação com a glicose (figura 15);
isso pode ter decorrido do não reconhecimento dos epítopos presentes na
partícula pelo anticorpo monoclonal anti-AGE. Conforme descrito anteriormente, o
tempo e a temperatura de incubação podem ter sido fatores limitantes para a
glicação (4, 197).
Observou-se aumento das concentrações de AGEs nos pacientes DM I e li,
em relação aos respectivos grupos controle (figura 16), sem aumento significativo
no grupo de indivíduos IGT. Neste caso, deve-se levar em consideração que a
determinação de AGEs nos grupos estudados foi realizada no plasma, no qual a
glicação

não

enzimática

ocorre

nas proteínas

circulantes,

incluindo

as

70

lipoproteínas plasmáticas. A glicação pode ocorrer nos fragmentos Fab e Fc das
imunoglobulinas,

albumina,

hemoglobina,

fibrinogênio,

plaquetas e outras

proteínas circulantes do plasma; além disso, pode ocorrer glicação na LDL, HDL e
VLDL, o que promove diminuição de suas respectivas funções (36). Nossos
resultados estão de acordo com a literatura, que demonstra aumento de AGEs na
circulação de diabéticos (79, 93, 79).
A interação entre AGEs e endotélio induz estresse oxidativo, havendo
ativação do fator de transcrição (NF-1CB), que promove o aumento da expressão
de VCAM-1 (153). Esta superexpressão resulta no aumento da adesividade de
monócitos ao endotélio e a ativação do NF-1CB aumenta a permeabilidade vascular
(153). Estes eventos poderiam contribuir para a aterogenese observada nos
diabéticos. Além disso, a LDL glicada possui maior capacidade de interação com
os proteoglicanos, o que resulta no aumento do tempo de circulação sangüínea
dessas partículas (53).
Na

glicação

in

vitro

observou-se

um

aumento

significativo

das

concentrações de hidroperóxidos de ésteres de colesterol (figura 17). Estudos
anteriores demonstraram aumento na oxidação lipídica da LDL na presença de
glicose (60, 115), devido à oxidação estar envolvida na glicação a partir da
formação da base de Schiff, pois o produto de Amadori pode se autoxidar e gerar
radical superóxido (116), além da autoxidação de glicose formar radical hidroxil
(70), o que pode propiciar a peroxidação lipídica da LDL. A formação de AGEs
também é observada na porção lipidica da LDL, os quais são formados de modo
dependente do tempo e da concentração de glicose (28). Uma vez formado o
complexo AGE-lipídeo, este favorece a oxidação dos ácidos graxos (28),
demonstrado aqui pelo aumento de hidroperóxidos lipídicos na LDL incubada com
glicose. O aumento dos hidroperóxidos na reação controle ocorreu devido à
autoxidação dos ácidos graxos à temperatura ambiente (135).
O aumento significativo da concentração de VLDL-colesterol do grupo DM 11
em comparação com seu grupo controle (figura 18), pode ser decorrente da
diminuição do catabolismo da VLDL, uma vez que a VLDL glicada apresenta
menor grau de degradação pelos fibroblastos (192). Embora, no diabetes ocorra
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alteração no metabolismo lipídico, neste caso os pacientes estavam tomando
medicamentos, incluindo as estatinas, que podem normalizar o metabolismo
lipídico como demonstra este resultado.
A concentração de frutosamina (figura 19) serve como índice retrospectivo
da glicemia, variando de uma a três semanas, decorrente da meia-vida da
albumina (14-20 dias) (5). No modelo in vitro (figura 14), a concentração de
frutosamina pode ter diminuído devido ao consumo de glicose no meio reacional,
ao contrário do que acontece com o diabético em que se observa hiperglicemia
contínua, o que favoreceria a glicação.
A hemoglobina glicada que é considerada um bom parâmetro de avaliação
do controle glicêmico do diabético, é usada para monitorar a concentração média
de glicose das 6 a 8 semanas anteriores (36), no grupo DM 11 e IGT estão
elevados (figura 19). No entanto, alguns estudos demonstram que a enzima
frutosamina 3-kinase está envolvida no processo de desglicação nos eritrócitos
humanos, através da fosforilação de frutosaminas ligadas às proteínas (47, 166).
A glicação na hemoglobina ocorre principalmente nos resíduos de valina gerando
frutosevalina, que tem menor afinidade para a frutosamina 3-kinase que a
frutoselisina, o que explicaria o aumento de hemoglobina glicada nos diabéticos
(166). Sabendo-se da existência deste mecanismo de desglicação, pode-se supor
que a hemoglobina glicada não reflete apenas a concentração de glicose
sangüínea, mas também a atividade desta enzima presente nos eritrócitos (46).

5.2.

Efeitos da fosfolipase A2 e da lipoproteína lípase sobre a formação
daLOL

5.2. 1.

Fosfolipase A2 (PLA 2 )

Na partícula de LDL, a hidrólise pela PLA2 ocorrerá na monocamada
superficial (fosfolípides), o que pode ocasionar mudanças conformacionais dos
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lípides e da apoB100 inserida nessa monocamada, que acarretarão no
reconhecimento de novos epítopos pelos anticorpos anti-LDL-. Em nossos
experimentos adicionou-se albumina no meio reacional dos ensaios de lipólise
devido às suas propriedades de seqüestro dos ácidos graxos liberados e
lisofosfotidilcolina, pois em concentrações fisiológicas de albumina os ácidos
graxos e lisofosfolípides são transferidos da LDL para a albumina (124). Sem a
albumina ocorreria o acúmulo destes produtos na LDL, o que poderia aumentar
sua carga negativa (84), mas não refletiria a situação fisiológica.
No ensaio de incubação do plasma com a enzima PLA2, houve aumento
significativo da concentração de LDL-, em comparação com o grupo controle
(figura 23), avaliado pelo teste ELISA misto. No entanto, não houve alteração pelo
teste de ELISA-poli (figura 22), no qual o antígeno (amostra/LDL total) foi
adsorvido na placa (ensaio de fase sólida), o que poderia ter diminuído o número
de epítopos reconhecidos pelo anticorpo polic\onal, visto que no ELISA-misto a
amostra/LDL

é

incubada

em

solução

(livre

de

impedimentos

para

o

reconhecimento dos epítopos da LDL). O fato de não ter sido detectado aumento
de LDL- no teste de ELISA com o anticorpo monoclonal anti-LDL- (figura 21),
poderia ser explicado considerando-se que o anticorpo monoclonal poderia
reconhecer um epítopo específico que durante a ação da PLA2 não se alteraria. A
liberação de AGL e lisofosfolipídeo altera a estrutura e composição da
lipoproteína, aumentando a quantidade de colesterol livre na superfície (77). O
aumento de esfingomielina também resulta em diminuição da fluidez na superfície
da Iipoproteína (64). Alterações da organização estrutural da apo-B 100 na
superfície da partícula de LDL podem resultar no aumento da sua carga negativa e
na exposição/formação de epítopos específicos da proteína modificada (84). Desta
forma, estes eventos poderiam favorecer a formação da LDL-, ou, expor epítopos
que poderiam ser reconhecidos pelo anticorpo policlonal anti-LDL-. O aumento da
LDL- pela ação da PLA2 também foi demonstrado por Asatryan et aI. (2004) (12) e
Benitez et aI. (2004) (19), que demostraram que a LDL com concentrações
elevadas de ácidos graxos e lisofosfatidilcolina induz a liberação de citocinas
inflamatórias dependente da concentração destes lípides (19).
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Após a ação da PLA2, a concentração de colesterol livre aumenta na
superfície da LDL (77), juntamente com um aumento relativo de esfingomielina
(PLA2 não hidrolisa este fosfolípide), o que resultaria na diminuição da fluidez na
monocamada lipídica da superfície da partícula de LDL (64). Esta diminuição da
fluidez poderia dificultar a peroxidação lipídica, o que explicaria apenas um
discreto aumento da oxidação da LDL. No entanto, a ação da PLA2 sobre a LDL
também promove mudanças conformacionais na apoB (153), tais como, aumento
das estruturas de folha

f3,

diminuição das estruturas a.-helicoidais e aumento de

random coil (12), o que é similar ao que ocorre na estrutura da apoB-100 da LDL(126). Uma diferença marcante entre os nossos resultados e aqueles descritos por
Asatryan et aI. (2004) (12) é que os autores demonstraram a formação de LDLapós o tratamento com PLA2, sem evidência de peroxidação lipídica. Este
resultado também foi demonstrado por Benitez et aI. (2004) (19), onde a
modificação oxidativa foi avaliada pela determinação de dienos conjugados e
malondialdeído (CLAE). No entanto, no trabalho de Asatryan et ai. (2004) (12) a
lipoperoxidação foi avaliado através de ensaios colori métricos como o ensaio com
azul de leucometileno para análise de peróxidos lipídicos e TBARS (substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico) para análise de aldeídos reativos. No nosso
estudo, a peroxidação lipídica foi avaliada através da determinação dos
hidroperóxidos dos ésteres de colesterol presentes na LDL, utilizando-se
cromatografia

líquida

de

alta

eficiência

(CLAE)

com

detecção

por

quimioluminescência (figura 24a), que é um método mais sensível e específico
para a determinação de hidroperóxidos lipídicos. Adicionalmente, determinaram-se
os óxidos de colesterol da LDL, através da cromatografia gasosa acoplada à
detecção de ionização de chama (figura 24b), que também é um método bastante
sensível e específico para indicar a formação dos produtos de oxidação do
colesterol. Além da maior formação de produtos da lipoperoxidação, ocorreu um
pequeno aumento da mobilidade eletroforética da LDL isolada do sistema de
incubação com PLA2 (figura 25, linhas 1, 2 e 3) em relação ao tempo zero. Este
resultado foi também observado no estudo de Asatryan et ai. (2004) (12), onde a
hidrólise dos fosfolípides produziu mudanças conformacionais na apoB-100, que
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poderiam expor diferentes resíduos hidrofóbicos e hidrofílicos da apoB100,
promovendo o aumento da mobilidade eletroforética. Um aumento mais discreto
da mobilidade eletroforética também ocorreu nas amostras não incubadas com
PLA2 (figura 25, controle: linhas 3, 4 e 5), indicando a contribuição das
modificações oxidativas para o aumento da carga negativa da LDL.
A LDL enriquecida de ácidos graxos livres e modificada pela PLA2 com
concentrações elevadas de lisofosfatidilcolina resulta em diminuição gradual da
afinidade de ligação ao receptor de LDL em paralelo com o aumento do conteúdo
destes lípides, que leva à diminuição da depuração de LDL da circulação e pode
resultar em modificações oxidativas (20).

5.2.2.

Lipólise in vitro com LPL

Durante a lipólise, ocorrem modificações secundárias decorrentes das
mudanças estruturais e o rearranjo dos componentes da superfície e do core da
partícula lipoprotéica devido à remoção de triglicérides. A estrutura em a-hélice da
apoB100 (associada à superfície lipídica) diminui e os domínios em folha

~

também se alteram por ação da LPL (174).
Nos ensaios de lipólise in vitro observou-se aumento de LDL- (figura
26/ELI SA-mAb ) ao longo do tempo de incubação, determinado pelo teste de
ELISA com o anticorpo monoclonal. Estudos têm demontrados que, devido à ação
de remoção de triglicérides na lipoproteína pela LPL, ocorrem mudanças
conformacionais (174) na lipoproteína, que poderiam resultar na formação de LDL. Além disso, estudos de Benitez et aI. (2002) (22) demostraram aumento de LDLna lipólise in vitro, de forma dependente da concentração de ácidos graxos livres
(AGL). Esses autores sugerem que a presença de AGLs na LDL contribuiria para
a formação de LDL- e que há maior concentração de AGLs na LDL-, em
comparação com a LDL nativa isolada do plasma humano (22). Adicionalmente, a
origem deste aumento poderia estar associada com a alta atividade da PAF-AH
(acetil hidrolase do fator de ativação de plaquetas), que é uma serina lipase
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responsável

pela

hidrólise

da

ligação

éster

sn-2

do

PAF,

liberando

lisofosfatidilcolina e ácidos graxos não esterificados, incluindo ácidos graxos
oxidados, que são conhecidos mediadores inflamatórios (21). No entanto, a PAFAH exerce efeitos efeitos antiaterogênicos devido à sua capacidade de se ligar a
lipoproteínas, protegendo-as da oxidação (121). Diabéticos elou dislipidêmicos
têm concentrações elevadas de PAF-AH (90, 156), com distribuição alterada entre
a HDL e LDL, havendo aumento de PAF-AH associada com a HDL e uma
diminuição em relação à LDL (90).
Por outro lado, a LPL incubada com VLDL resulta na formação de ligantes
do PPARa, limitando a resposta inflamatória (203). Também foi demonstrado que
a LPL age na LDL- gerando ligantes do PPARa, diminuindo a expressão de VCAM
1 e suprimindo a resposta ao NFKB e AP-1, o que limitaria a resposta inflamatória
da LDL- (202). Esses mecanismos contribuiriam para minimizar o efeito da
formação de LDL-, limitando os efeitos pró-inflamatórios provocados por esta
partícula eletronegativa.

5.2.3.

Lípó/ise in vivo

Nos ensaios de lipólise in vivo observamos aumento significativo da
concentração de LDL- no período pós-prandial (figura 30:ELlSA-mAb anti-LDL- e
figura 31: ELISA-poli anti-LDL-), associado ao aumento de LOOH na partícula de
LDL (figura 33). Estes resultados estão de acordo com estudos de Ursini et aI.
(2002) (176) que tem demonstrado aumentos da concentração de LDL- associado
ao aumento de hidroperóxidos plasmáticos, após a ingestão de uma refeição rica
em lípides, associando a aumento da lipoperoxidação, ou a ingestão de lípides
oxidados, à formação de LDL- in vivo. Estes eventos foram prevenidos pelo
consumo de vinho, que contém antioxidantes polifenólicos (174). Nesses estudos
de lipólise observamos aumento significativo dos hidroperóxidos dos ésteres de
colesterol (CE-OOH) na LDL total isolada no período pós-prandial (figura 33A) e
na lipólise in vitro pela ação da LPL (figura 29A), sem aumento significativo dos
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óxidos de colesterol (figuras 338 e 298). Isso poderia ser decorrente da remoção
de triglicérides pela LPL, no core da lipoproteína, o que facilitaria a oxidação dos
ésteres de colesterol. O aumento da concentração dos hidroperóxidos lipídicos
altera profundamente o empacotamento lipídico, modificando a interação lipídioH20 e permitindo a penetração de H20 na partícula, que influencia a estrutura
secundária da ap08 (126).
Ursini et ai (2002) (176) demonstra que o aumento de hidroperóxidos
lipídicos plasmáticos associado à LDL-, podem ser originados de uma refeição que
contêm lípides previamente oxidados. Os hidroperóxidos lipídicos, derivados da
dieta, podem se incorporar aos quilomicrons e posteriormente serem transferidos
para a LDL na circulação (190), ou, serem formados na circulação devido ao
aporte de lípides insaturados a partir da alimentação, na fase pós-prandial. Estes
peróxidos lipídicos incorporados/formados na LDL podem facilitar a peroxidação
lipídica principalmente na presença de catalisadores como metais de transição e
ERONs (espécies reativas de oxigênio e nitrogênio) geradas pelas células
vasculares (177) causando aumento de LDL- (175).
O estado pós-prandial, caracterizado pela elevação de triglicérides e
glicose, é uma situação inflamatória que resulta no recrutamento e ativação de
neutrófilos, aumentos de IL-8 e de hidroperóxidos, que podem contribuir para a
disfunção endotelial temporária (180); além disso, há redução da atividade da
paraoxonase, que é uma enzima associada com a HDL que hidroliza fosfolípides
oxidados e inibe a oxidação da LDL (166). Após uma dieta rica em lípides, as
células endoteliais são expostas prolongamente aos lípides derivados da dieta e
às espécies reativa de oxigênio e nitrogênio liberados pelos leucócitos, o que
resulta em

estresse oxidativo (67).

As

condições

de hipertriglicemia e

hiperglicemia prolongadas, como ocorre no diabetes, poderiam favorecer a
formação da LDL-, deste modo contribuindo pela elevação observada nestes
pacientes (figura 13).
Por outro lado, muitas vitaminas e minerais podem proteger o endotélio
vascular, ou, manter a integridade do endotélio (67). Os tocoferóis, carotenóides e
a ubiquinona são antioxidantes lipofílicos e o ascorbato é um antioxidante
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hidrofílicos encontrados in vivo (120). O a-tocoferol, principal antioxidante presente
nas lipoproteínas, exerce ação protetora devido à sua habilidade de proteger a
peroxidação lipídica na LDL. Além disso, exerce propriedades antiinflamatórias,
tais como, a inibição da produção de quimiocinas, citocinas inflamatórias e a
adesão de plaquetas pelas células endoteliais ativadas. O a-tocoferol é um
potente antioxidante que utiliza a vitamina C para regenerar sua capacidade
antioxidante (126). Estudos mostram que estes dois antioxidantes previnem os
efeitos adversos provocados pelo estresse oxidativo e a disfunção endotelial
induzida por dieta rica em lípides (131); no entanto, a ingestão dos antioxidantes
imediatamente antes de uma refeição isolada não confere proteção, havendo a
necesidade de um tempo maior entre a ingestão dos antioxidantes e a dieta rica
em gordura para se observar o efeito protetor (32). Assim, os antioxidantes
ingeridos na refeição não teriam efeito protetor na formação da LDL-.
O teste ELlSA-mAb tem a vantagem de ser altamente específico. Por outro
lado, o anticorpo monoclonal reconhece um único epítopo, o que diminui a
sensibilidade do ensaio. Adicionalmente, se este epítopo presente na LDL- tiver
sua conformação alterada, em decorrência da glicação ou da lipólise, o anticorpo
monoclonal pode não reconhecer a partícula de LDL- ou diminuir sua afinidade de
ligação com o epítopo. Para aumentar a sensibilidade do ensaio com o mAb
utilizou-se o sistema conjugado biotina-mAb + streptavidina-HRP + isoluminol +
H202, no qual uma molécula de biotina se liga a 4 moléculas de streptavidina,

amplificando o sinal; adicionalmente a utilização do luminol e a detecção por
quimiluminescência também aumenta consideravelmente a sensibilidade do
ensaio. O anticorpo policlonal pode reconhecer diversos epítopos, o que o torna
uma ferramenta importante para os estudos de glicação e lipólise. E o ensaio de
ELISA-misto foi realizado com a finalidade de capturar mais quantitativamente
pelo anticorpo policlonal e ao adicionar o anticorpo monoclonal, selecionar
especificamente os antígenos aderidos ao anticorpo policlonal. A expressão de
epítopos na apoB é modulada pela composição lipídica elou tamanho e densidade
da lipoproteína (89, 109, 172, 82) e, portanto, qualquer modificação na LDL pode
ocasionar alteração no reconhecimento desses pelo anticorpo.
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6. CONCLUSÕES

1. O processo de glicação não enzimática in vitral nas condições avaliadas,
promoveu aumento significante da concentração de LDL-, determinada
através do teste ELISA-misto e ELISA-poli com os anticorpos monoclonal e
policlonal anti-LDL- , respectivamente.

2. A ação da PLA2 sobre a LDL promoveu aumento da formação de LDL-, sem
modificações oxidativas significantes.

3. A lipólise in vitra pela ação da enzima LPL e a lipólise in vivo (pós-prandial),
nas

condições

avaliadas,

promoveram

aumento

significante

da

concentração de LDL- e modificações oxidativas da LDL.

4. Nos pacientes com Diabetes Mellitus e nos indivíduos intolerantes à glicose
houve aumento significativo da concentração de LDL-, determinada pelo
teste ELISA misto. Apenas nos pacientes com Diabetes Mellitus observouse aumento significativo da concentração de AGEs.
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TABELAS E MEDICAMENTOS DOS PACIENTES ESTUDADOS E GRUPOS
CONTROLES:

Dados do perfil lipídico dos pacientes diabéticos, individuas intolerantes à
glicose e os grupos controles:

•

DMI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

-

DM 11

1

2
3
4
5

77
108
161
141
213
100
119
131
258
47
157
209
266
241
160
160
173
259
202
158
77
134
234
253
157
198
258
199
254
296
391
333
219

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

__ 12_~
IGT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

111

173
149
185
212
247
188
259
146
170
77
153
286
211
183
260
260
362
207
196
200
227
213
186
258
235
151
199
220
277
204
232
191
176
___t~9.

--

.

15
22
32
28
43
20
24
26
52
33
31
42
53
48
32
32
35
52
40
32
15
27
47
51
31
40
52
40
51
59
78
67
44
25

-

23
18
23
37
40
35
34
25

134
110
131
147
164
133
201
95

35
35
42
28
24
64
64
55
40
41
54
35
42
41
53
56
49
35
36
44
52
48
53
34
47

9
86
202
129
111
164
164
272
115
115
114
177
144
98
154
148
64
112
144
182
93
106
71
98
77

I

i

,

-

Controle 1

1
2

3
4

5
6
7
8
9
Controle 2

1
2

111

3
4

5
6
7
8
9
10
11
intolerantes 'a glicose), TG (triglic;erides), COL (colesterol), VLDL (Iipoprote'ina de muito baixa
densidade), HDL (Iipoproteina de alta densidade), LDL (Iipoproteina de baixa densidade).

Dados bioquimicos de Hemoblobina glicada (Hb glic.), frutosamina
(FRUT.) e glicose dos dos pacientes diab'eticos, individuos intolerantes 'a
glucose e os grupos controles:

•

DMI

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

7.40
9.40
7.50
12.30
10.30
8.80
10.70
8.80
14.50
6.10
10.00
9.70
7.40
9.80
13.60
16.30
8.20
7.70
10.60
6.70

-

DM 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2.39
2.82
2.48
3.96
1.79
1.10
3.15
3.56
3.39
2.52
2.67
1.95
2.83
2.58
3.66
3.26
2.38
3.60
5.50
2.80
3.60

196
114
96
138
181
185
299
74
443
99
266
47
140
177
336
242
315
96
102
153
133

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

8.40
8.80
9.20
7.70
10.20
6.40
7.50
10.90
7.60
9.50
8.90
IGT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

111

-

Controle 1

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Controle 2

1
2
3
4
5
6
7
8

--

6.94
3.99
13.90
4.66
12.46
6.40
12.69
4.09
4.08
1.42
11 .24

171
234
150
163
187
93
140
228
137
187
107

7,9
0,52
95
5,2
2,09
10
100
5,1
97
11 ,
, 2,19 ,
,
Legenda: DM I (Diabetes Mellitus tipo I), DM 11 (Diabetes Mellitus tipo 11), IGT (Individuos

9

intolerantes 'a glicose)

Medicamentos, que alguns dos pacientes estavam sendo medicados
durante o estudo:

DMI:
•

Insulina

DM 11 :
•

Insulina

•

anti-hipoglicemiante:

cloridrato

de

metformina,

glibenclamida,

metformina
•

antilip"emico:

bezafibrato,

ciprofibrato,

fenofibrato,

f1uvastatina,

lovastatina, sinvastatina
•

anti-hipertensivo: atenolol, besilato de anlodipina, captropil, c1oridraato
de hidralazina,

clortalidona,

enalapril, metildoa, nifedipina.
•

Diurético: prodome

•

Ácido acetilsalicilico

espironolactona,

HCTZ,

maleato

de

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Comitê de Ética em Pesquisa - CEP
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nO

134/200~

SãQ PaUlO, 25 de novembro ae 2003.

IImo(a) Sr(a).
Kótia Kioko Yuahasi

Vimos inform:::í que o Comitê de Ético em Pesquisa da FCF/USP. em reunião
rea!izada er!; 24 de novembro passado APROVOU o orojeTc "fvl.ecanismc) ae
formação do LDL eletronegotiva (LDL-j: Efeito do Giicoxidação e da Lioólise"
(Protocolo n° 206) apresentado por Vossa Senhoria, devendo apenas ser excluído o
item IV. 4. do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Lembramos que após a
deverá ser apresentado um relatório parcial,
da Portaria FCF- 1 1 1/97.

50% do cronogram::: do projeto,
acordo com o Artigo 18 - item

Atenciosamente,

ProF. DfI. Valentina Poria
Vice-Coordenadora do Comité de Ética
em Pesquisa da FCF/USP

Orientador: ProL Dulciné:::: Soes Porra Abdallo

FBC
Av. Prof. Uneu Prestes, nO 580. Bloco 13 A - Cidade Universitilria - CEP 05508-S00 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3091-3677 - Fu (11) 3031-8986 - e-mail: It!igo@Usp.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SAÚDE DA REGIÃO
METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO
LNSTITUTO "DANTE PAZZANESE" DE CARDIOLOGIA
J\v. Dante

Paz.~ancsc,

500 (lbirapllcra) - ex. Postal, 215 - São Paulo
Telefone: 5085-4000

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Data da Aprovação: 04 de Dezembro de 2001

Título do Protocolo: "DETERMINAÇÃO DA L1POPROTEíNA DE BAIXA
DENSIDADE ELETRONEGATIVA (LDL-) E ANTICORPOS ANTI-LDL- EM
PACIENTES INTOLERANTES À GLlCOSE E DIABÉTICOS"

Nomes dos Investigadores: Dr. Marcelo Chiara Bertolami e Dr. André Arpad
Falud

Aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa

O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto "Dante Pazzanese" de Cardiologia
avaliou o Protocolo de Estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
do Paciente, em 04/ dezembro / 2001 e o aprovou.

Membros do Comitê de Ética em Pesquisa
Dr. Pedro Silvio Farsky
Enfermeira Fernanda Anajas Caldas Farias
Enfermeira Célia Hiromi Shiotsu
Ora. Claudia Gravina Taddei
Dra. Clarisse Ogawa [ndio do Brasil
Dr. João Manoel Rossi Neto
Engenheiro Eddie Luís Alonso Júnior
Sr. Peterney Neves da Silva

Cargo
Presidente
Secretária
Membro Efetivo
Membro Efetivo
Membro Efetivo
Membro Efetivo
Membro Efetivo
Membro Efetivo

or. Pedro Silvio Farsky
Presidente do Comitê de Ética em Pesquisa
CRM: 55.073
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