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A LDL eletronegativa (LDL-) é uma subfração da LDL, modificada ín vivo, 

constituída por partículas com maior carga negativa superficial, 

concentrações mais elevadas de lipídeos oxidados (hidroperóxidos e 

óxidos de colesterol) e menores teores de antioxidantes lipossolúveis, 

quando comparadas às da subfração LDL nativa. Neste estudo analisou-se 

as concentrações da LDL- e de anticorpos das classes lgG e lgM, reativos 

a esta subtração, no plasma de indivíduos diabéticos dos tipos 1 e 2, 

intolerantes à glicose e normoglicêmicos. Constatou-se aumento da LDL- e 

dos anticorpos anti-LDL- da classes lgG e lgM nos diabéticos e nos 

intolerantes à glicose, quando comparados aos indivíduos 

normogligêmicos. Os indivíduos diabéticos com concentrações de 

hemoglobina glicada superiores ao limite da faixa de referência 

apresentaram concentrações mais elevadas de LDL-, o que indica a 

importancia do controle glicêmico para prevenir a formação endógena da 

LDL modificada. Considerando-se que a modificação oxidativa das 

lipoproteínas, em especial da LDL, tem um papel importante na 

fisiopatologia da aterosclerose, a LDL eletronegativa poderia ser utilizada 

como um marcador auxiliar para avaliar complicações cardiovasculares em 

pacientes diabéticos. 
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ABSTRACT 

Eletcronegative LDL (LDL") is an in vivo modified subfraction of LDL formed 

by particles with increased superficial negative charge, higher amount of 

oxidized lipids, mainly lipid hydroperoxides and cholesterol oxides and 

lower content of lipid soluble antioxidants in comparison to those of native 

LDI subfraction. ln this study, the concentration of LDL" and lgG and lgM 

antibodies reactive to this subfraction were evaluated in plasma of type 1 

and type 2 diabetics, individuais with glucose intolerance and 

normoglycemics. The results show an increase of LDL- and of lgG and lgM 

antibodies reactive to LDL- in diabetic patients and in individual with glucose 

íntolerance in comparison to the normoglicemic contrais. Díabetic patients 

with glycated hemoglobina leveis higher than the high reference limit 

showed higher LDL- concentration than those with glycated hemoglobin 

within the reference range. This indicates that glycemic contrai is important 

to prevent in vivo modification of LDL. Considering that the oxidative 

modification of lipoproteins, in particular that of LDL, has an important role 

in pathophysiology of atherosclerosis, it can be suggested that LDL- leveis 

could be helpful to monitor cardiovascular complications in diabetic patients. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Oxidação da LDL 

A elevada oxidabilidade da lipoproteína de baixa densidade (LDL), 

observada em pacientes com diabetes mellitus, hipercolesterolemia e 

fumantes demonstra que processos oxidativos, que modificam as 

lipoproteínas, podem ser considerados como um fator de risco adicional 

para o desenvolvimento da aterosderose (Regstrom et ai., 1992). A 

detecção da LDL oxidada (Palinski et ai., 1990; Esterbauer et ai., 1992; 

Virella et ai., 1993} e de autoanticorpos anti-LDL oxidada nas lesões 

ateroscleróticas (Prat et ai., 1993, Yla-Hertuala et ai., 1994), tem 

confirmado a presença de lipoproteínas oxidadas na circulação e a 

participação do sistema imunológico no processo da aterosclerose. Sabe

se que monócitos/macrófagos na presença de lipoproteínas modificadas 

oxidativamente aumentam a expressão de receptores scavenger (BrO'M"I et 

ai., 1980) e/ou receptores para a fração Fc das imunoglobulinas (Stanton et 

ai. , 1992}, o que permite a captação de partículas ricas em ésteres de 

colesterol, através de um processo não controlado por feed-back negativo, 

dando origem às células espumosas (foam ce//s). 

A LDL modificada oxidativamente apresenta diversas alterações 

físico-químicas (Hodis et ai., 1994; Demuth et ai. 1996 e Sevanian et ai., 

1997), quando comparada com a LDL nativa, tais como: 

• Aumento da carga negativa, densidade e mobilidade eletroforética 

• Captação por receptores scavanger 

• Diminuição da captação por receptores B/E 

• Diminuição dos antioxidantes 

• Diminuição de ácidos graxos poliinsaturados 

• Aumento dos produtos de oxidação do colesterol 
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• Hidrólise da fosfatidilcolina à lisofosfatidilcolina 

• Aumento da formação de aldeídos 

• Fragmentação da Apo B 

• Perda de lisina, histidina e prolina 

• Aumento da fluorescência da apoproteína 

• Formação de quinureninas derivadas da oxidação do triptofano 

• Formação de material semelhante ao ceróide 

• Alterações de propriedades imunológicas 

• Formação de hidroperóxidos lipídicos 

• Presença de material semelhante aos prostanóides 

• lmunogenicidade (formação de autoanticorpos) 

1.2 Subtrações da LDL 

A fração LDL é composta por subpopulações de partículas 

heterogêneas quanto ao seu conteúdo lipídico, tamanho e densidade, 

podendo ser subdividida em três grandes categorias, em relação à 

densidade: a fração mais densa ou pesada (1,042g/ml), a menos densa 

ou leve (1,026g/ml) e a intermediária (1,030g/ml) (Austin et ai., 1988 ). 

Estudos in vivo têm demonstrado uma associação direta entre as 

concentrações elevadas de LDL mais densa e a incidência de 

aterosclerose em humanos (Kirchenhausen et ai., 1980). Isto motivou uma 

série de estudos visando caracterizar as diferenças entre estas sub

frações, assim como, identificar possíveis associações com a 

aterosclerose. Estudos realizados por Chapman et ai. (1988) 

demonstraram que as sub-frações da LDL representam uma população 

microheterogênea com características fisicoquímicas que refletem sua 
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origem e influenciam o metabolismo intravascular, a captação celular e, 

possivelmente, o potencial aterogênico das mesmas. Até o momento, 

foram identificadas aproximadamente 15 sub-frações com densidades 

variando de >1,019 a <1,063 g/ml, sendo que as principais diferenças 

monitoradas referem-se ao tamanho das partículas (255 > LDL > 255 Aº), 

as concentrações decrescentes de apoproteínas (Apo B-100 > Apo E > 

Apo(a) > Apo CIII), diretamente relacionadas com a densidade das 

partículas, e modificações na eletronegatividade, conforme determinado 

através de eletroferese em gel de agarose. Estas subtrações de LDL têm 

sido confirmadas através de técnicas sensíveis como a isotacoforese de 

fluxo livre (Nowicka et ai., 1998). Nigon et ai. (1991) verificaram que a LDL 

com densidade intermediária (d ~ 1,030 g/ml) apresenta maior afinidade 

pelos receptores B/E e representava a maior subtração no plasma de 

indivíduos normolipidêmicos. Em contraste, as LDL(s) mais leves (d ~ 

1,026 g/ml) e as mais pesadas (d R1 1,042 g/ml) apresentam uma menor 

taxa de remoção plasmática. 

1.3 LDL eletronegativa (LDL-) 

Cazzolato et ai. (1994) caracterizaram uma subtração de LDL 

eletronegativa, no plasma humano, que foi denominada de LDL-. O 

subfracionamento da LDL isolada por ultracentrifugação (1,019 <d< 1,063), 

através da cromatografia líquida de alto desempenho com coluna de troca 

aniônica, resulta em uma subtração principal, representada pela LDL nativa 

e compreendendo 90-98% do total, além de uma subfração LDL-, 

constituindo cerca de 0,5-2% do pool de LDL, em indivíduos 

mormolipidêmicos. A LDL- apresenta maior carga negativa superficial, 

maior migração eletroforética em gel de agarose, é mais suscetível à 



13 

oxidação in vitro, contém maiores quantidades de lipídeos oxidados 

(hidroperóxidos e óxidos de colesterol) e menores teores de a-tocoferol, 

quando comparada à subtração LDL nativa (Sevanian et ai, 1997). 

A LDL- está envolvida nas reações de sinalização celular, induzidas 

pela subtração denominada de LDL minimamente oxidada (Leonarduzzi et 

ai, 2000). A modificação de vários componentes na LDL promove 

alterações que contribuem para efeitos aterogênicos, quando a LDL 

modificada interage com células da parede arterial. A alta quantidade 

de lipídeos hidratados nesta partícula indica uma desordem relevante 

da sua estrutura lipídica (Parasassi et ai, 2001 ). A LDL- apresenta 

alterações conformacionais da apoB-100, envolvendo a exposição de 

resíduos mais hidrofóbicos da proteína (Parasassi et ai, 2001). Como a 

apoB-100 envolve a partícula de LDL, as alterações conformacionais 

desta proteína podem modificar o tamanho e a forma da partícula e 

altera a ligação da partícula de LDL aos receptores celulares (Yang et 

ai 1994). As alterações estruturais da LDL", em especial da 

conformação da apo B100, diminuem sua ligação aos receptores B/E, 

mas propiciam sua ligação a outros receptores, como o CD36, 

estimulando o acúmulo de éster de colesterol nas células vasculares 

(Cazzolato et ai, 1991; Sanchez-Quesada et ai, 1997; Parasassi et ai, 

2001, Sevanian A., comunicação pessoal). 

A derivatização dos resíduos lisina com aldeídos formados na 

peroxidação lipídica tem relação direta com a formação da LDL-, pelo fato 

da diminuição da carga pos;tiva dos resíduos lisina da apoB contribuir para 

a formação de uma subtração mais eletronegativa (Sevanian et ai, 1997). 

Sevanian et ai. (1996) investigaram a relação entre a LDL- e a sub

população mais densa da LDL, demonstrando que a subtração mais densa 
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da LDL é coincidente com a subtração LDL-. Visando comprovar as 

diferenças na susceptibilidade oxidativa da LDL-, quando comparada à LDL 

nativa, Sevanian et ai. ( 1997) analisaram a composição de ácidos graxos e 

dos aminoácidos da Apo B destas duas subfrações. Os resultados 

demonstraram uma menor proporção de ácidos graxos poliinsaturados ( os 

mais susceptíveis à oxidação) e um conteúdo reduzido dos aminoácidos 

mais suscetíveis à oxidação, como a histidina e a lisina, na LDL- em 

comparação com a LDL nativa. 

A LDL- é citotóxica em concentrações tão reduzidas quanto 50 

µg/ml, enquanto que a LDL nativa não apresenta citotoxicidade, mesmo 

em concentrações iguais a 300 µg/ml (Hodis et ai, 1995). O mecanismo 

de formação da LDL-, in vivo, não é conhecido, mas é possível que a 

oxidação dos lipídeos da LDL, pelas células da parede vascular, assim 

como a incorporação dos lipídeos da dieta, possam contribuir para a sua 

formação. O aumento da LDL- tem sido observado em indivíduos com 

doença coronariana (Dac) e hípercolesterolemia (Sevanian et ai, 1999). 

1.4 Diabetes melitus e intolerância à glicose 

O diabetes mellitus é uma doença metabólica, caracterizada pela 

hiperglicemia crônica, seja por redução ou ausência da secreção de 

insulina pelas células '3-panaeáticas, ou, por ineficácia no sistema dos 

receptores celulares para a insulina. É influenciada por múltiplos e 

complexos fatores genéticos e ambientais, que interagem potencializando 



15 

sua expressão patológica. O caráter hereditário do diabetes mellitus 

está relacionado a vários genes reguladores da produção de anticorpos 

anti-célula 13, localizados no braço curto do cromossomo 6 devendo haver, 

provavelmente, fatores ambientais que estimulam a expressão mais 

precoce ou tardia desses genes, o que justifica as diferentes faixas etárias 

de manifestação da sintomatologia (National Diabetes Data Group, 2002 ; 

World Health Organization, 2002). Se o paciente não produz insulina ou 

apresenta receptores celulares de insulina alterados, ou ainda, se a ação 

insulínica estiver diminuída (devido à sua baixa concentração ou 

diminuição do número ou afinidade de seus receptores celulares), a 

glicose, não podendo entrar na célula e ser metabolizada, acumula-se no 

sangue e promove aumento da taxa de glicose plasmática acima dos 

níveis de normalidade (Davidson et ai, 1995). 

O diabetes tipo 1 é normalmente diagnosticado em crianças e 

adolescentes, razão pela qual foi denominado como diabetes juvenil. No 

diabetes tipo 1, o organismo apresenta deficiência na produção de insulina. 

O diabetes tipo 2 é a forma mais comum de diabetes. Neste tipo de 

diabetes, o organismo apresenta resistência à insulina, ou seja, as células 

não conseguem captar glicose adequadamente. A glicose é o principal 

combustível para as células do organismo e a insulina promove a captação 

da glicose do sangue pelas células. Quando a glicose permanece na 

circulação, ao invés de entrar nas células, pode gerar dois problemas: (i) as 

células podem apresentar escassez de energia e (ii) altas concentrações 

de glicose sangüínea, durante longos períodos de tempo, podem afetar 

diversos tecidos e órgão como a retina, os rins, o tecido nervoso e o 

coração, dentre outros (The Expert Committe on Diagnosis and 

Classification of Diabetes Mellitus, 2002). 
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A intolerância à glicose inclue pessoas que apresentam o teste de 

tolerância à glicose anormal, mas que não apresentam hiperglicemia de 

jejum. A intolerância à glicose é uma doença geralmente diagnosticada 

pelo teste de tolerância oral à glicose (TTOG). O TTOG avalia a depuração 

da glicose na circulação e foi padronizado pela Sociedade Americana de 

Diabetes (Stolk et ai,, 1995). Indivíduos não diabéticos, que realizaram o 

TTOG e apresentaram valores acima de 140mg/dl e abaixo de 200mg/dl , 

2 horas após a ingestão glicose, são considerados intolerantes à glicose 

(Meltzer et ai., 1998). 

Os critérios para o diagnóstico do diabetes mellitus, definidos pela 

Sociedade Americana de Diabetes (Gabir et ai, 2000), foram introduzidos 

para facilitar o diagnóstico do diabetes e minimizar a necessidade do teste 

de tolerância à glicose para identificar pessoas assintomáticas com 

diabetes não diagnosticado. A Sociedade Americana de Diabetes e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) mudaram os critérios relativos à 

glicemia de jejum no diabético, para facilitar a identificação de pacientes 

diabéticos não diagnosticados (identificando assim pessoas no estágio 

inicial da doença e evitando maiores oomplicações), reduzindo a 

discrepância entre glicemia de jejuml e a glicemia de 2 horas pós-prandial 

(Burke et ai, 1998). As concentrações de glicose no diabetes foram 

padronizados, quanto à glicemia basal 0ejum) e pós-prandial, em 7,0 

mmol/l (126mg/dl) e >11, 1mmol/L (200mg/dl), 2 horas após a ingestão de 

75g de glicose, em pacientes que realizaram o teste de tolerância à glicose 

(Gabir et ai, 2000). 

A prevalência do diagnótico de diabetes do tipo 2 está aumentando e 

estima-se que afete 5,4% da população mundial até 2025 (Zimmet et 

al.,1999). O diabetes mellitus aumenta o risco de morte por doenças 
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cardiovasculares em 2 a 3 vezes, nos homens, e 3 a 4 vezes nas mulheres 

(Stamler et ai., 1993; Kannel et ai., 1979}. Comparados com a população 

normal, pacientes com diabetes dos tipos 1 e 2 são mais suceptíveis ao 

desenvolvimento de doenças renais, cegueira e doença vascular 

aterosclerótica (Mowrí et al.,2000). As doenças cardiovasculares 

constituem a principal causa de mortalidade no diabetes, principalmente no 

tipo 2. O diabetes tipo 2 (tardio) aumenta em três vezes o risco de doença 

coronariana. Pessoas pré-dispostas ao diabetes, sem hiperglicemia 

crônica, tem seu risco aumentado em duas vezes comparado ao de 

pessoas normais (Hsueh et ai., 1998). Modificações na LDL como a 

glicação e a oxidação, contribuem para o desenvolvimento das disfunções 

endoteliais, que podem contribuir para o desenvolvimento e progressão da 

aterosclerose, assim como, alterações macrovasculares em pacientes 

diabéticos (Sanguinetti et ai., 1998; Niemeijer-Kanters et al.,2001). 

1.5 Oxidação da LDL e Diabetes 

A LDL nos pacientes diabéticos é mais glicada e mais susceptível à 

oxidação que em pessoas não diabéticas. A LDL glicada parece estar 

associada com o aumento da concentração plasmática da LDL- (subtração 

eletronegativa). Pacientes com diabetes tipo 2 apresentam concentrações 

mais elevados de LDL glicada mais propensa à oxidação (Sanchez

Quesada et ai, 1996; Moro et ai, 1999). A glicação da apoB provavelmente 

está associada com um aumento significativo da oxidação da LDL, in vivo. 

A porcentagem de LDL- no plasma está mais elevada em pacientes 

diabéticos com microalbuminuria, comparados àqueles sem 
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microalbuminuria (Moro et ai, 1998). A aterogenicidade da LDL no diabetes 

é atribuída à subtração mais densa dessa lipoproteína, que está associada 

com a hipertrigliceridemia. Estas subtrações mais densas têm alta 

suscetibilidade à oxidação, assim como baixa afinidade pelos receptores 

8/E. O aumento da subtração mais densa da LDL no diabetes é 

dependente da extensão da glicação. 

No estágio inicial do diabetes, a glicação não enzimática da LDL 

resulta na formação de bases de Shiff entre a glicose e os grupos &-amino 

das resíduos lisina da apoB. Em fases mais avançadas ocorre a formação 

de produtos de Amadori, resultando na formação de produtos finais 

avançados de glicação (AGEs). A glicação e a oxidação poderiam resultar 

em um aumento da formação da LDL" (Kramer et ai, 1997; Sevanian et ai 

1999). Estas modificações são mais intensas nos pacientes diabéticos nos 

quais a glicemia é mau controlada (Prescott et ai, 1999.,Friedlander et ai, 

1999). A glicação não enzimática das lisinas da LDL tem ação análoga à 

oxidação, contribuindo para a aterosclerose precoce no diabetes. Usinas 

modificadas e pentosidinas são os principais constituintes dos produtos 

finais da glicação, considerados como produtos de glicoxidação. Portanto, 

o processo de glicação aumenta a oxidação da LDL e pode contribuir para 

o desenvolvimento da aterosclerose em pacientes diabéticos (Sanguinetti 

et ai, 1998; Dato et ai 2000; Sakata et ai, 2000). 

1.6 Anticorpos anti-LDL e diabetes 

Evidênicas crescentes indicam a presença de anticorpos 

circulantes anti-LDL oxidada nos diabéticos. Estes anticorpos formam 



imunocomplexos com a LDL, podendo aumentar o potencial 

aterogênico da lipoproteína. Autoanticorpos que reconhecem a LDL 

oxidada têm sido detectados no plasma de pacientes comhipertensão, 

doença coronariana, ateroscterose e diabetes. A LDL é 

progressivamente alterada por modificações oxidativas, em pacientes 

diabéticos, levando a maior produção de autoanticorpos anti-LDL 

oxidada (Festa, et ai, 1998). Estágios avançados de glicação 

constituem o principal mecanismo de desenvolvimento das seqüelas 

no diabetes. Existem evidências de que os produtos finais de glicação 

têm propriedades antigénicas, podendo desencadear resposta 

autoimune (Palinski et ai., 1995; Festa et ai, 1998; Turk et ai, 2001 ). 

Em pacientes diabéticos, os autoanticorpos anti-LDL oxidada 

encontram-se elevados, sendo associados à disfunção endotelial 

(Makimattila et ai, 1998). 

A oxidação da apoB da LDL toma a LDL antigénica e induz a 

produção de autoanticorpos anti-LDL oxidada (Palinski et ai 1989, 

Makimattila et ai, 1998). O aumento da LDL oxidativamente 

modificada, em condições hiperglicêmicas, foi verificado em estudos 

que demonstraram o aumento da concentração de malondialdeído no 

plasma (Gallou et ai, 1993). Em modelos experimentais de 

aterosclerose verificou-se altos títulos de autoanticorpos reativos à 

LDL modificada pelo malondialdeído, assim como a oxidação de 

epítopos específicos da partícula de LDL nas lesões ateroscleróticas 

(Yla-Herttuala et ai, 1989). 
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A proposta deste trabalho foi realizar um estudo com 

a LDL eletronegativa, determinando suas concentrações plasmáticas 

e dos autoanticorpos anti-LDL-, através de imunoensaio ELISA em 

indivíduos diabéticos, intolerantes à glicose e controles. Além de 

contribuir para o melhor entendimento da participação da LDL- nestas 

condições, as informações geradas poderão demonstrar a utilidade da 

LDL" como marcador bioquímico nos casos de diabetes. 
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

Determinar a presença da subtração da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL) oxidada in vivo, denominada LDL eletronegativa (LDL-) e dos 

autoanticorpos reativos a essa subtração no plasma de indivíduos 

diabéticos do tipo 1 e tipo 2, intolerantes à glicose e normoglicêmicos 

(controles). 

2.2 Objetivo Específico 

Determinar as concentrações plasmáticas de LDL eletronegativa em 

indivíduos diabéticos do tipo 1, do tipo2, intolerantes à glicose e controles 

normoglicêmicos, utilizando antioorpo monoclonal reativo à LDL" e teste de 

ELISA. 

Determinar as concentrações plasmáticas de autoanticorpos em indivíduos 

diabéticos do tipo 1, do tipo2, intolerantes à glicose e seus respectivos 

controles, utilizando como antígeno a subtração LDL. isolada do plasma 

humano e teste de ELISA. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Pacientes 

Os indivíduos intolerantes ã glicose {grupo IGT), os diabéticos do 

tipo 1 {grupo DM 1 ), os diabéticos do tipo 2 {grupo DM2) e as crianças 

normoglicêmicas (grupo controle 1) foram triados na Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo {FCMSCSP) e no Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia (IDPC), sob a responsabilidade do Dr. Osmar 

Monte e do Dr. Marcelo Bertolami, respectivamente. Os adultos 

normoglicêmicos {grupo controle 2) foram triades em 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. 

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética da FCMSCSP, do 

IDPC e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP. Todos os 

indivíduos, ou seus responsáveis, foram previamente informados e 

esclarecidos sobre os objetivos do estudo e a utilização do material 

biológico para a realização do trabalho e participaram como voluntários. 

3.2 Dados dos indivíduos Estudados 

Os 15 indivíduos do grupo controle 2 apresentaram média de 

idade semelhante aos 62 indivíduos do grupo DM 2 e aos 30 intolerantes à 

glicose (Tabela 1). O grupo DM1 com 27 indivíduos apresentou idade 

inferior à do respectivo grupo controle que contava com 12 indivíduos 

(Tabela 1) . . 
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Tabela 1 - Idade e sexo dos indivíduos dos grupos estudados 

Controle DMl Controle DM2 IGT 
(Cl) (C2) 

Indivíduos 12 27 15 62 30 

Idade 14,4±1,2 16,8±11,5 59,21±5,0 51,2±1~ 57,9±1,0 

Sexo (M:F) 6:6 12:15 8:7 20:42 13:17 

C 1: grupo controle dos diabéticos tipo 1; DM1: grupo de diabéticos tipo 1; 

C2: grupo controle dos diabéticos tipo 2; DM2: grupo de diabéticos tipo 2; 

IGT: grupo dos intolerantes à glicose. 

3.3 Coleta 

O sangue foi coletado em tubos Vacutainer contendo EDT A como 

anticoagulante (1 mg/ml de sangue), para obtenção do plasma e em tubo 

seco para a realização das análises bioquímicas. O plasma foi rapidamente 

separado, a 4ºC e 2500 rpm. Após a obtenção do plasma foram 

adicionados BHT (1µ/ml) como antioxidante e uma combinação de 

inibidores de protease: benzamidina (2µ1/ml), aprotinina (2µVml) e PMSF 

(2µ1/ml). 

3.4 Purificação da LDL 

Posterionnente o plasma foi submetido à ultracentrifugação 

seqüencial para a separação das lipoproteínas (4ºC, 55.000 rpm, 5h). 
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As análises dos lipídeos plasmáticos (concentrações de colesterol e 

triacilgliceróis), glicose, hemoglobimna glicada e frutosamina, foram 

realizadas nas amostras dos pacientes através de métodos enzimáticos, 

utilizando-se reagentes comerciais (Kits BioSystems S.A, Barcelona, 

Espanha). 

3.6 Isolamento da LDL-

A partir da fração de LDL, a subtração de LDL- foi purificadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência (Sevanian et ai., 1997). 

Inicialmente, as amostras de LDL foram filtradas em filtros Millipore de 

0,22 um e separadas por uma coluna de troca iônica (PXR- 500 

Hamilton Califórnia, USA), utilizando-se um sistema de separação por 

gradiente composto pelas seguintes fases móveis: solução A, 

constituída por Tris a 20mM, pH 7,8 e solução B, Tris-NaCI, 20mM e 

1M, respectivamente, pH 7,8. Foram reconhecidos três picos no 

cromatograma: LDL nativa, LDL-1 e LDL-2. As amostras coletadas 

foram armazenadas protegidas da luz, à -20ºC. Antes do congelamento 

das amostras, adicionou-se novamente os inibidores de proteases: 

PMSF (1mM), aprotinina (2ug/ml), benzamidina (2mM) e o BHT 

(20mM) para evitar a oxidação e proteólise da LDL- durante o 

armazenamento. A concentração de proteínas foi determinada pelo 

método de Lo'M)' (1951). Possíveis contaminações de albumina e 

imunoglobulinas foram removidas através de cromatografia por 

afinidade utilizando-se colunas Hi Trap Blue (Amershan Pharmacia 

Biotech AB, cod: 17-0412-01). 
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3.7 Caracterização do Antigeno Isolado (LDL·) 

3. 7.1 Determinação de Proteínas Totais 

As proteínas foram determinadas pelo método de Lowry (1951), utilizando

se albumina sérica bovina (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA) 

como padrão. 

3. 7.2 SDS.PAGE 

A eletroforese em gel de poliacrilamida (SOS-PAGE) foi realizada para se 

avaliar a integridade da apoB100 da fração LDL eletronegativa. As bandas 

de proteínas foram detectadas pela coloração com coomassie blue. 

3. 7.3 Preparo das placas 

Foram utilizadas placas de vidro com dimensões de 9,5cm x 9,5cm, 

sobrepostas entre espaçadores de 1 mm de espessura nas extremidades 

laterais e inferior da placa . Para vedação foi utilizado agarose 2%, e para 

aderir a placa na cuba de corrida eletroforética foi utilizada parafina a 2% e 

vaselina a 50%. O gel de separação foi preparado em gradiente de 5-15%. 

O sistema foi feito através de vasos comunicantes, preparados em solução 

tamponada Tris-HCI a 0,5M, pH 8,8 e SDS a 0,025%. O gel de 

empilhamento utilizado foi de 5%, preparado com Tris-HCI a 0,5M, pH 6,8 e 

SDS a 0,025%. Após vedar as placas, adicionou-se o gel de separação, e 

após sua polimerização adicionou-se o gel de empilhamento. Foi inserido o 

pente que foi cuidadosamente retirado após a polimerização. 
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3. 7.4 Preparo das amostras e do padrão de peso 

molecular 

Para serem analisados pela coloração por coomassie blue, antes de serem 

aplicados no gel, a LDL- e o padrão de alto peso molecular {Pharmacia 

LKB, Biotechhnology, Pisccataway, N.J.,USA) foram diluídos em solução 

de Tris-HCI a 25mM, glicina a 25%, SOS a 2%, 2-mercaptoetanol a 

14,4mM e bromofenol blue a O, 1 %. Estas amostras foram fervidas a 100°C 

por 5 minutos. 

3. 7.5 Eletroforese em gel de Poliacrilamida 

Após a polimerização do gel de empilhamento, o espaçador inferior foi 

removido e a placa aderida à cuba de eletroforese. O tampão de corrida foi 

ajustado e as amostras foram aplicadas. As corridas eletroforéticas foram 

feitas em equipamento Bio-Rad (model 200/2.~ Power Supply, MO, USA, 

sendo iniciadas a 60V ( cerca de 15mA) até o empilhamento das amostras 

no início do gel de separação. Após esta etapa, a voltagem foi aumentada 

e mantida a 150V ( cerca de 30mA) durante aproximadamente 4 horas 

3.8 Determinação de anticorpos anti-LDL eletronegativa 

A determinação dos anticorpos foi realizada através de imunoensaio 

ELISA (Damasceno,2001 ). Alíquotas da LDL eletronegativa obtidas, 

conforme previamente descrito no item 5, foram diluídas em tampão 

carbonato-bicarbonato O, 1 M, pH 9,4, até a concentração final de 

1 ug/poço. Após o preparo das amostras, placas de 96 poços (EIA/RIA, 
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Gostar, Cambridge, MA, USA) foram sensibilizadas e incubadas 

overnight à 4ºC. Em seguida, o sobrenadante foi descartado, sendo os 

sítios livres bloqueados com leite desnatado a 5% diluído em tampão 

fosfato (PBS), pH 7,4 cujas as proteases haviam sido previamente 

inativadas pelo calor. As placas foram incubadas à temperatura 

ambiente por 2 horas e, em seguida, foram lavadas cinco vezes com 

PBS-Tween (0,05%). Após esta etapa, as amostras de plasma foram 

diluídas em leite PBS 1%-PBS (1:100). Adicionou-se 50ul de cada 

amostra/poço e incubou-se por 2 horas à 37°C. Em seguida, as placas 

foram lavadas, conforme descrito acima. Posteriormente, adicionou-se 

S0uUpoço do anticorpo anti-lgG ou anti-lgM humana marcado com 

peroxidase (1:4000) diluído em leite 1%-PBS, sendo as placas 

incubadas por 2 horas à 37°C. Após este período, as placas foram 

lavados, sendo adicionado o substrato contendo 0,53mg de ABTS/ml 

de tampão citrato fosfato e 0,25ul de H2O2'ml de tampão. As placas 

foram incubadas a temperatura ambiente, sendo a absorbância 

monitorada a 405nm. Os resultados foram apresentados como 

equivalentes de lgG e lgM anti-LDL eletronegativa (absorbância 

aplicada à equação da curva padrão, sendo o valor obtido multiplicado 

pelo título). A curva padrão foi feita a partir das preparações com lgG e 

lgM total humana (10 mg/ml; marca Rockland) nas faixa de diluições de 

1/10 a 1/500. 

3.9 Detecção de LDL eletronegativa no plasma 

A detecção da LDL eletronegatíva foi realizada através de 

imunoensaio ELISA padronizada em nosso laboratório. Alíquotas do 

anticorpo monoclonal anti-LDL eletronegativa foram diluídas em 

tampão carbonato-bicarbonato O, 1 M, pH 9,4, até a concentração final 

de 1 ug/poço. Após o preparo das amostras , placas de 96 poços 
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(EIA/RIA, Gostar, Cambridge, MA, USA) foram sensibilizadas e 

incubadas overnight à 4ºC. Em seguida, o sobrenadante foi descartado, 

sendo os sítios livres bloqueados com leite 5% diluído em tampão 

fosfato (PBS), pH 7,4 cujas proteases haviam sido previamente 

inativadas pelo calor. As placas foram incubadas à temperatura 

ambiente por 2 horas e, em seguida, foram lavadas cinco vezes com 

PBS-Tween (0,05%). Após esta etapa, adicionou-se 50ul de cada 

amostra de plasma/poço e incubou-se por 2 horas à 37ºC. Em seguida, 

as placas foram lavadas conforme descrito acima. Posteriormente, 

adicionou-se SOuUpoço do anticorpo monoclonal anti-LDL 

eletronegativa biotinilado (1:1000) diluído em leite 1%-TBS, sendo as 

placas incubadas por 2 horas à 37ºC. Após este período, as placas 

foram lavados, sendo adicionado a avidina peroxidase (1 :3000) diluído 

em leite 1 %-TBS. As placas foram incubadas a por 2 horas à 37ºC. 

Após este período, as placas foram lavadas adicionando-se a solução 

de substrato luminol (2,3mM), p-iodofenol (0,9mM) e H2O2 (3,9nM). A 

leitura da quimioluminescência produzida foi realizada imediatamente, 

utilizando-se leitora de placas de ELISA para quimioluminescência 

(Lumicount, Pacckard, Meriden , USA). A concentração de LDL 

eletronegativa nas amostras foi estimada pela curva de calibração 

realizada com LDL eletronegativa, purificada e isolada como descrito no 

item 3.6, e expressas em ug/ml de proteína da LDL eletronegativa. 
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3.1 O Análise Estatística 

Os resultados obtidos foram calculados como média ±desvio padrão 

e as análises estatísticas foram realizadas pelo método ANOVA, o nível de 

significância estabelecido foi de p<0,05. As regressões lineares das curvas 

de calibração foram realizadas pelo programa Origin®. As análises de 

correlação foram feitas utilizando o programa SigmaStat®, pelo método de 

correlação de Pearson. As tabelas das medidas resumo dos parâmetros 

estudados nos diferentes grupos encontram-se no anexo. 
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4 Resultados 

Os indivíduos estudados foram subdividos nos seguintes 

grupos: Controle 1 (indivíduos normoglicêmicos com faixa etária 

semelhante à do DM 1 ), DM 1 (diabéticos tipo 1 ), Controle 2 (indivíduos 

normoglícêmicos com a mesma faixa etária dos grupos IGT e DM 2), IGT 

(indivíduos intolerantes à glicose) e DM 2 (diabéticos tipo 2). Os resultados 

do perfil lipídico dos grupos estudados são mostrados na tabela 2. 

Observou-se aumento significante das concentrações de triglicerídeo, 

colesterol total e VLDL-colesterol nos pacientes dos grupos IGT e DM2, 

comparados ao grupo controle 2. 

Tabela 2- Perfil lipídico dos grupos estudados. 

T riacilglicerol Colesterol HDL- LDL- VLDL-

(mg/dl) (mg/dl) colesterol colesterol colesterol 

(mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) 

Controle 1 64 ±20,7 167,1±27,8 55,5±7,8 100,5 ±24,8 12,7±4,1 

DM 1 84,5±50,9 148,2 ± 33,2 43,1± 14 84±35,5 18,9± 14,4 

Controle 2 129,3±40 189,14 ± 22 :37,3± 13,1 125,9± 17,3 25,8±8 

IGT 186,3±91,1* 217,5 ± 19,1* 47,6 ± 13,3 134,5 ± 34,3 37 ± 18,4* 

DM2 199,4 ± 10,2* 215, 9 ± 45* 43,3 ± 13 130,3 ±30,8 39,4 ± 19,6* 

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão das 

concentrações de colesterol total (Col.), colesterol da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL), colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL) e 

colesterol da lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) nos grupos 

Controle 1, DM 1, Controle 2, IGT e DM 2. *Diferença significante em 

relação ao grupo controle 2, p<0,05 



A tabela 3 mostra o perfil glic:êmico dos grupos estudados. As 

concentrações de glicose foram mais elevadas nos grupos DM 1, DM 

2 e IGT, quando comparados aos respectivos grupos controle. 

Observou-se que os grupos DM 2 e IGT apresentaram concentração 

de Hb-glicada maior que o respectivo grupo controle (figura 2). 

Detectou-se maior formação de frutosamina nos grupos IGT e DM 2, 

quando comparados ao grupo controle 2 {figura 3). 
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Tabela 3 - Glicose, hemoglobina glicada e frutosamina nos grupos 

estudados 

Glicose (mg/dl) Hb Glicada (%) Frutosamina 

(mg/dl) 

Controle 1 83, 166 ± 8,536 N.D. N.D. 

DM 1 190,5±35,779* 10,6±2,674 2,469 ± 0,527 

Controle 2 95 ±8,770 2,506 ± 0,709 2,507 ± O, 709 

IGT 133,542 ±14,092* 6,606 ± 1,053* 3,867 ± 0,816* 

DM2 162,267 ± 68,241 * 8,614 ± 1,998* 4,186 ± 0,807* 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. *Diferença significante 

em relação aos respectivos grupos controle, p<0,05, teste ANOVA. N.D.: 

não determinado. 
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Figura 1 • Determinação da glicose nos grupos estudados. Os 

resultados estão expressos como média ± desvio padrão das 

concentrações de glicose (mg/dl) nos grupos Controle 1 (DM1 ), DM 1 

( diabéticos tipo 1 }, Controle 2 (IGT e DM 2), DM 2 ( diabéticos tipo 2) e 

IGT (Intolerante).* Diferença significante dos grupos DM 1, IGT e DM 

2, em relação aos seus respectivos grupos controle p<0,05. Teste 

ANOVA. 
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Figura 2. Determinação de Hb-glicada. Os resultados estão 

expressos como média ± desvio padrão da concentração de 

hemoglobina glicada (%) nos grupos DM 1 ( diabéticos tipo 1 ), 

Controle 2 (IGT e DM 2) , IGT (Intolerante a glioose) e DM 2 

( diabéticos tipo 2). *Diferença significante dos grupos DM 1 e DM2 

em relação aos respectivos grupos oontrole, p<0,05. Teste ANOVA. 

Os pacientes dos grupos analisados (DM 1, IGT e DM 2) neste 

estudo apresentaram concentrações glioêmicas elevados ("glicemia 

do dia"), mesmo sendo tratados com hipoglicemiantes. As 

concentrações de HbA 1 e dos pacientes dos grupos DM1 e DM2 estão 

alterados, segundo os valores de referência (5- 7,5%) da metodologia 

adotada. Esta leve alteração é reflexo da glicose sangüínea dos 

últimos 30 dias antes da determinação de HbA 1 e, que contribui com 

cerca de 50% na formação da hemoglobina glicada. 
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Figura 3. Determinação de frutosamina. Os resultados estão 

expressos como média ± desvio padrão dos níveis de frutosamina 

(mg/dl} nos grupos DM 1 (diabéticos tipo 1), Controle 2 (IGT e DM 2), 

DM 2 (diabéticos tipo 2) e IGT (Intolerante}. *Diferença significante 

dos grupos IGT e DM2 em relação ao grupo controle, p<0,05, teste 

ANOVA. 
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A avaliação da presença de anticorpos anti-LOL eletronegativa 

no plasma demonstrou elevação de lgG anti-LDL- nos grupos de 

pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2 e no grupo IGT, quando 

comparados aos grupos controles 1 e 2 (normoglicêmicos) (Figura 4). 

Os anticorpos lgM anti-LDL eletronegativa também estavam 

aumentados nos diabéticos e intolerantes à glicose em relação aos 

seus respectivos grupos controle (figura 5). Considerando-se os 

valores de hemoglobina glícada dos pacientes diabéticos, como 

indicador do controle glicêmico, observa-se maior quantidade de 

anticorpos anti-LDL- nos pacientes com melhor controle glic.êmíco 

(figura 6). Não houve diferença dos valores de lgG reativo à LDL- nos 

pacientes tratados somente com hipoglicemiantes orais e naqueles 

tratados com hipoglicemiante oral associado à insulina (Figura 7). 
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Figura 4. Determinação de Anticorpos lgG Anti-LDL 

eletronegativa. Os resultados estão expressos como média ± desvio 

padrão dos níveis de anticorpos anti LDL- (equivalentes de lgG) nos 

grupos Controle 1 (DM1 ), DM 1 (diabéticos tipo 1 ), Controle 2 (IGT e 

DM 2), DM 2 (diabéticos tipo 2) e IGT (Intolerante). *Diferença 

signifieánte dos grupos DM1, IGT e DM2 em relação aos respectivos 

grupos controle, p<0,05, teste ANOVA. 
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Figura 5. Determinação de Anticorpos lgM Anti-LDL 

eletronegativa no diabetes. Os resultados estão expressos como 

média ± desvio padrão dos níveis de anticorpos anti LDL

(equívalentes de tgM) nos grupos Controle 1 (DM1), DM 1 (diabéticos 

tipo 1 ), Controle 2 (IGT e DM 2), DM 2 (diabéticos tipo 2) e IGT 

(Intolerante). *Diferença significante dos grupos DM1, IGT e DM2 em 

relação aos respectivos grupos controle, p<0,05, teste ANOVA 
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Figura 6. Anticorpos lgG Anti-LDL eletronegativa no grupo DM1 

em relação à concentração de HbG (Hemoglobina glicada). Os 

resultados estão expressos como média ± desvio padrão dos níveis 

de anticorpos anti LDL- (equivalentes de lgG) nos grupos HbG<7,5 e 

HbG>7,5. *Diferença significante em relação ao grupo HbG>7,5, 

p<0,05, teste ANOVA. 
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Figura 7. Anticorpos lgG Anti-LDL eletronegativa e uso de insulina e 
hipoglicemiantes orais no grupo DM 2. Os resultados estão expressos 
como média ± desvio padrão dos níveis de anticorpos anti LDL
(equivalentes de lgG) nos grupos Hipoglicemiante oral + insulina e 
Hipoglicemiante oral. 
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As concentrações de LDL- estão demonstradas na figura 8. Houve 

maior formação de LDL eletronegativa nos grupos de diabéticos e 

intolerantes à glicose em relação aos respectivos controles 

normoglicêmicos. Não se observou correlação siginificante entre as 

concentrações plasmáticas de LDL·, colesterol total (p 0,302, r O, 111) e 

triglicerídeos (p O, 777; r 0,031). (Figura 9). indicando que a formação de 

LDL- não depende apenas das concentrações totais dos lipides 

plasmáticos. 

Na figura 1 O observa-se que os pacientes diabéticos com valores 

elevados de Hb-glicada (> 7,5%) também apresentaram concentrações 

mais altas de LDL·. A importancia da associação entre o c.ontrole glicêmico 

e a formação de LDL · é demonstrada na figura 11. na qual se observa que 

os pacientes do grupo DM 2 que utilizam insulina associada aos 

hipoglicemiantes orais apresentam concentrações plasmáticas de LDL. 

mais baixas, quando comparados àqueles que utilizam apenas os 

hipoglicemiantes orais. 
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Figura 8. Detecção de LDL eletronegativa. Os resultados estão 

expressos como média ± desvio padrão dos níveis de LDL- (ug/ml) 

nos grupos Controle 1, DM 1, Controle 2, DM 2 e IGT. *Diferença 

significante dos grupos DM1 , IGT e DM2 em relação aos seus 

respectivos grupos controle, p<0,05, teste ANOVA. 
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Figura 9 - Correlação entre as concentrações de LDL- , colesterol 

total (A) e triglicerídeos (B). CT: colesterol total, TG: triglicerídeos. 
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Figura 10. LDL eletronegativa no grupo DM1 relacionada aos 

valores de HbG (Hemoglobina glicada). Os resultados estão 

expressos como média ± desvio padrão dos níveis de LDL 

eletronegativa (ug/ml) nos grupos HbG<7,5 e HbG>7,5 *Diferença 

significante em relação ao grupo HbG<7,5, p<0,05, teste ANOVA 
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Figura 11. LDL eletronegativa em relação ao uso de insulina e 
hipoglicemiantes orais no grupo DM 2. Os resultados estão expressos 
com média ± desvio padrão dos níveis de LDL- (ug/ml) nos grupos 
Hipoglicemiante oral + insulina e Hipoglicemiante oral. •significante em 
relação ao grupo Hipoglicemiante oral+ insulina, p<0,05, teste ANOVA. 
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5. Discussão 

O diabetes mellitus é considerado um fator de risro para a aterosclerose, 

sendo que o desenvolvimento de doenças cardiovasculares é duas a três vezes 

mais elevado nos indivíduos diabéticos, quando comparados aos não diabéticos 

(Giannini.,1998 Anastasiou et al.,1999). Pelo menos em parte, isto tem sido 

relacionado à produção de partículas de LOL mais aterogênicas nos diabéticos, as 

quais têm catabolismo mais lento e são captadas por receptores scavenger 

(Giannini,.1998; Sanchez-Quesada et al,.2000). Nos diabéticos, principalmente 

naqueles com mau controle da glicemia, também há maior formação de partículas 

de LDL pequenas e densas (fenótipo B), que são mais aterogênicas (Caixas et ai, 

1997). Modificações que aumentam a formação de LDL eletronegativa in vitro, como 

a oxidação ou a glicação não enzimática, têm sido demonstradas e contribuem para 

o acúmulo de colesterol nos macrófagos (Steinberg et ai; 1998 Lyons,T.J.1992). A 

proporção de LDL eletronegativa presente na circulação, correlacionada com o 

colesterol total (Demuth et al,.1996; Nyyssonen et al,.1996), é muito maior em 

pessoas com alto risco para doenças cardiovasculares (Sanchez-Quesada et ai, 

1996). A hiperglicemia tem sido responsabilizada por modificações na LDL não só 

através da glicação não enzimática da ApoB, mas também pela oxidação resultante 

do estresse oxidativo gerado pela autoxidação da glicose (Moro et ai, 1999), sendo 

que a insulina poderia estar colaborando na diminuição dessa oxidação, direta ou 

indiretamente, ou seja, por diminuir a glicemia e a geração de espécies reativas de 

oxigênio (Sanchez-Quesada 2000). De um modo geral, o acentuado aumento do 

metabolismo da glicose, na hiperglicemia diabética, está associado a uma formação 

aumentada de radicais livres, tais como o radical hidroxila roH) e ãnion radical 

superóxido (02ª) (Gopaul et ai., 2001 ). O desequilíbrio entre a geração das espécies 
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reativas de oxigênio e nitrogênio e/ou a diminuição das defesas antioxidaptes 

intracelulares (superóxido dismutases, peroxidases, catalase e glutationa), da 

membrana celular (tocoferóis, carotenóides e coenzima Q) e extracelulares 

(ascorbato, proteínas ligantes de metais, como a transferrina e a ceruloplasmina), 

resulta na condição denominada por estresse oxidativo. O estresse oxidativo se 

caracteriza por lesões oxidativas em macromoléculas e componente celulares, o que 

estaria relacionado ao desenvolvimento de diversas complicações no diabetes 

(Baynes et ai., 1999). Muitas vias metabólicas associadas com a hiperglicemia, tais 

como a autooxidação da glicose, a glicação de proteínas e a ativação da via do 

poliol, aumentam a produção de radicais livres (Conssentino et al,.1997). 

Adicionalmente, os mecanismos de defesa antioxidante também podem estar 

diminuídos no diabetes, em particular, a glutationa, a superóxido dismutase e a 

catalase, o que contribui para o estresse oxidativo. 

A hiperglicemia está associada ao aumento na formação de radicais 

oxigênio (Consentino et ai., 1998, Petrie., 2000), contribuindo para a modificação 

oxidativa das lipoproteínas. Adicionalmente, no diabetes do tipo 2, outros fatores 

como a hipertensão arterial, as dislipidemias e a resistência à insulina, podem 

contribuir para as complicações micro e macrovasculares do diabetes. A insulina, 

além de aumentar a captação celular de glicose e o seu metabolismo, estimula a 

produção de óxido nítrioo, induzindo vasodilatação (Young et al.,2000). Também tem 

sido proposto que a redução da disponibilidade do óxido nítrico, resultaria em 

comprometimento da utilização da glicose nos músculos, o que poderia determinar a 

resistência à insulina e os fenótipos associados da síndrome da resistência à 

insulina ( Petrie et al.,1997; Young et al.,1997). Existem evidências de que o 

estresse oxidativo, avaliado pela intensidade da peroxidação lipídica no plasma 

humano, poderia preceder a disfunção endotelial e, subseqüentemente, o 

desenvolvimento da resistência à insulina no diabetes do tipo 2 (Gopaul et al.,2001). 

Em paralelo, outros fatores presentes no diabetes do tipo 2 poderiam reduzir a 



47 

atividade do óxido nítrico tais como a LDL oxidada, a LDL pequena e densa e a 
' 

hipertrigliceridemia (Makimattila et ai., 1999). No presente estudo, a insulina estaria 

contribuindo de forma positiva no controle glicêmico, melhorando a captação da 

glicose, o que diminuiria o processo de autoxidação da glicose e a oxidação das 

lipoproteinas (figura 11). 

Estágios avançados de glicação constituem o principal mecanismo de 

desenvolvimento das seqüelas no diabetes. Neste sentido, a terapia com insulina 

demonstra que existem fatores de proteção que podem diminuir os efeitos da 

glicação não enzimática, comparados com diabéticos não tratados (Festa, et aJ, 

1998, Meltzer et ai, 1998, Feillet et ai, 1998). Um mecanismo potencial envolvido na 

disfunção endotelial no diabético é a formação dos produtos finais de glicação 

avançada (AGES). Quando as proteínas plasmáticas e da membrana celular estão 

expostas a concentrações elevadas de glicose por períodos prolongados, essas 

sofrem glicação não-enzimática podendo se depositar no espaço subendotelial das 

artérias e induzir disfunção endotelial. Esse evento pode contribuir para o aumento 

da permeabilidade vascular e para a captação dos AGES por macrófagos 

subendoteliais, resultando em ativação da resposta local inflamatória, no aumento da 

produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio pelas células inflamatórias e, 

conseqüentemente, contribuindo para o estresse oxidativo (Calles-Escandon., 2001; 

Ceriello.,2004). Ambos, a glicação e a oxidação da LDL, foram relacionadas ao 

aumento da proporção de LDL- encontrada em diabéticos (Moro et ai, 1999). 

Sanchez-Quesada et ai. (2001) demonstraram que a produção de LDL- em 

indivíduos com diabetes mellitus do tipo 1 deveu-se provavelmente à glicação não 

enzimática, enquanto que no diabetes mell itus tipo 2 a causa predominante teria sido 

a lipoperoxidação. Como a glicação não enzimática é capaz de aumentar a carga 

negativa da LDL, esta pode ser uma das vias de formação da LDL eletronegativa no 

diabetes. Neste grupo de pacientes, observa-se que a deficiência de insulina (no 

grupo DM 1) e a dificuldade da captação da glicose pelos tecidos (nos grupos IGT e 
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DM2) não estão cooperando adequadamente para um bom controle da glicemia, o 

que poderia favorecer o processo de glicoxidação. 

No diabetes, a associação entre ativação do sistema imune e 

disfunção endotelial pode estar relacionada ao dano vascular. A relação entre a 

formação de auto-anticorpos e a ativação endotelial, mesmo na fase assintomática 

do diabetes, pode ser indicativo do início de complicação cardiovascular (Ciar1a et ai, 

2001 ; Ahmed et ai, 1999). Anticorpos que reconhecem a LDL oxidada têm sido 

detectados no plasma de pacientes com hipertensão, doença coronariana, 

aterosclerose e diabetes. A LDL é progressivamente alterada por modificações 

oxidativas, tomando-se imunogênica e induzindo uma maior produção de anticorpos 

anti-LDL oxidada (Festa, et ai, 1998). Em pacientes diabéticos, os anticorpos anti

LDL oxidada in vitro encontram-se elevados, sendo associados à disfunção 

endotelial (Makimattila et ai, 1998). 

No presente estudo, observamos aumento de anticorpos lgG e lgM 

reativos à LDL eletronegativa nos diabéticos do tipo 1, nos intolerantes à glicose e 

nos diabéticos tipo 2, em relação aos respectivos grupos controle (figura 5). Isto 

sugere maior prevalência de diabéticos com o fenótipo B da LDL (Sanchez

Quesada et ai, 2001 ), pois a partícula pequena e densa de LDL, predominante neste 

fenótipo, é mais suscetível à oxidação (de Graaf, et ai, 1991). No grupo DM 2, os 

auto-anticorpos lgG anti-LDL- estavam elevados, quando comparado com o 

respectivo grupo controle. Essa resposta pode ser decorrente do tempo de 

desenvolvimento da doença e à resistência à insulina (Jialal et ai, 2001). Os 

pacientes do grupo DM 2, que tomavam hipoglicemiantes orais e faziam uso de 

insulina, mostraram um aumento dos auto-anticorpos lgG anti-LDL- (figura 8) e uma 

diminuição da LDL eletronegativa circulante (figura 11 ), sugerindo que a partícula de 

LDL eletronegativa poderia estar participando da formação de imunocomplexos e/ou 

estar sendo depositada nas artérias. Na figura 8, observa-se que o uso de insulina 

poderia contribuir para um efeito positivo em relação à resposta imune-humoral nos 

diabéticos dos tipos 1 e 2, visto que há maior quantidade de anticorpos anti-LDL- no 
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grupo DM 1 e nos pacientes do grupo DM 2 que utilizaram insulina. No entanto, 

ressalta-se que a insulina poderia ter efeitos em outras vias que poderiam influenciar 

a oxidação endógena da LDL-, como a hiperglicemia (yudkin et ai., 1997) Nos 

grupos estudados, detectou-se também anticorpos anti-LDL eletronegativa da classe 

lgM, em menores proporções, quando comparados aos da dasse lgG. Os grupos 

DM 1, DM 2 e IGT apresentaram valores elevados em relação aos respectivos 

grupos controle (figura 6), indicando que a presença da LDL oxidada induz a 

formação dessas duas classes de anticorpos (W"rtztum et ai, 1997). 

O uso de fármacos hipoglicemiantes não foi suficiente para impedir as 

modificações da LDL. No entanto, ressalta-se que, em nosso estudo, o uso de 

hipoglicemiantes orais também não resultou em controle adequado dos índices 

glicêmicos nos diabéticos tipo 2 (figuras 2, 3 e 4), o que pode ter contribuído para a 

formação de LDL eletronegativa e a formação de anticorpos reativos à LDL-. 

Entretanto, observa-se em alguns estudos que as terapias com fármacos anti

hipertensivos (inibidores da ECA) e hipolipemiantes (estatinas) podem alterar a de 

produção de LDL-. Em particular, o uso de estatínas, que atuam inibindo a síntese do 

colesterol (Libby & Aikawa, 2003), pode diminuir a formação de LDL-. No entanto, no 

nosso estudo o uso de estatinas não preveniu o aumento das concentrações 

plasmáticas da LDL-. 

No grupo DM 1, o controle da glicemia foi realizado somente com 

insulina, o que poderia contribuir com efeitos protetores relacionados à diminuição 

do estresse oxidativo nesse grupo. Um desses efeitos seria a diminuição da glicação 

não enzimática após terapia com insulina, o que não ocorreria no diabetes tipo 2 

(Sanchez-Quesada et ai, 2001 ). No entanto, o perfil glicêmico do grupo DM 1 

estudado estava elevado, como demonstrado pelos valores de hemoglobina glicada 

acima do limite recomendável. Considerando-se que a hemoglobina glicada seja um 

bom parâmetro para indicar a glicemia dos últimos dois meses, podemos observar 
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que esses pacientes estavam descompensados (figuras 7 e 1 O), o que teria 

contribuído para o aumento da LDL eletronegativa (figura 7). 

A idade, o tempo de doença e a medicação utilizada também podem ser 

fatores importantes nas variáveis estudadas, pois os pacientes diabéticos podem 

apresentar diversas complicações micro e macrovasculares com a progressão da 

doença. O aumento do risco de doenças cardiovasculares observado na população 

diabética está relacionado ao aumento anormal dos lípides plasmáticos e à 

modificação oxidativa ele lipoproteínas. A oxidação da LDL promove alterações 

estruturais, que afetam os lípides e a apo 8100, que a transformam em um potencial 

autoantígeno (Varvarovska et ai., 2003). As modificações oxidativas da LDL, que. 

ocorreriam progressivamente nos pacientes diabéticos, resultariam em uma resposta 

imune humoral com aumento na produção de autoanticorpos anti-LDL 

eletronegativa. Sabe-se que nas fase iniciais do diabetes tipo 1 ocorre destruição 

das ilhotas de Langherhans, mediada por um processo autoimune, na qual o 

estresse oxidativo também está associado (Matteucci et ai., 2000). A maior produção 

de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, localizada nas ilhotas pancreáticas, 

nessa etapa inicial da doença, poderia contribuir para a oxidação de lipoproteínas 

presentes nos vasos sangüíneos do pâncreas. Essas lipoproteínas modificadas 

seriam, portanto, o estímulo inicial para a resposta imune humoral específica com a 

produção de anticorpos lgM, sendo que após esta fase ocorreria uma maior 

formação de lgG (Caixas et ai, 2002). 

Alguns trabalhos mostram que o diabetes mellitus está associado ao 

aumento do estresse oxidativo, o que contribui para complicações cardiovasculares. 

Apesar de ainda não estar bem estabelecido, parece provável que o estresse 

oxidativo favoreça a produção de LDL-, considerando-se que as proporções de LDL

encontraram-se aumentadas após o exercício físico e em indivíduos com doença 

cardiovascular (Sevanian, Asatryan & Ziouzenkova, 1999). Nos pacientes 
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diabéticos a quantidade de antioxidantes está diminuída (Sargeant et ai, 2000; Jain 

et ai, 2000), porém, a concentração de antioxidantes no plasma nem sempre reflete 

a quantidade total distribuída nos tecidos. Skrha et ai (2003) demonstraram que 

diabéticos do tipo 2 têm menor concentração de antioxidantes, quando comparados 

com os diabéticos tipo 1 e os indivíduos não diabéticos, o que poderia estar 

relacionado ao processo de oxidação de lipoproteínas e, consequentemente, ao 

aumento da LDL eletronegativa no diabetes tipo 2 em relação ao diabetes tipo 1 e 

aos controles (figura 9). Neste sentido, diversos trabalhos mostram o aumento da 

lipoperoxidação no diabetes, indicando que não é somente a partir da hiperglicemia 

que surgem as complicações da doença (Sanchez-Quesada et ai, 2001; Oranje et ai, 

1998; Sato et ai, 1979). O processo de glicoxidação pode ter um papel significativo 

na geração da LDL eletronegativa, aumentando assim a oxidação da LDL e 

contribuindo para o desenvolvimento da aterosclerose em pacientes diabéticos 

(Sanguinetti et ai, 1998; Dato et ai 2000; Sakata et ai, 2000; Bowie et ai, 1993). A 

LDL- poderia ser utilizada como uma avaliação direta da presença desta lipoproteína 

oxidada no plasma, bem como a determinação dos níveis de autoanticorpos anti 

LDL-, que por sua vez, indica a presença deste tipo de LDL modificada circulante. 

Assim, tanto a LDL eletronegativa como os autoanticorpos reativos a essa partícula 

oxidada, poderiam ser considerados marcadores da modificação endógena da LDL 

inclusive no nível de tecidos ou células (lnoue et ai., 2001) 

Concluindo, a análise dos dados obtidos indica que mesmo com o uso de 

hipoglicemiantes orais, insulina, estatina e anti-hipertensivos, os indivíduos 

diabéticos estudados não estavam adequadamente compensados e apresentaram 

valores mais elevados da LDL eletronegatíva e de anticorpos lgG e lgM reativos a 

esta lipoproteína modificada. Portanto, a LDL- e os autoanticorpos anti- LDL

poderiam ser úteis para auxiliar no monitoramento clínico e terapêutico dos 

pacientes diabéticos. 
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6. CONCLUSÕES 

• A concentração plasmática da LDL eletronegativa está elevada nos 

pacientes dos grupos DM1, DM 2 e intolerantes à glicose, quando 

comparados aos indivíduos normoglicêmicos. 

• Nos pacientes diabéticos e nos intolerantes à glicose há maior produção 

de anticorpos lgG e lgM, reativos à LDL eletronegativa, em comparação 

aos indivíduos não diabéticos. 
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7. ANEXOS 

Tabela 4.Medidas-resumo dos parâmetros lipídicos dos pacientes. 

Grupo 

Controle 

DM1 

Medidas
resumo 

N 

TG 
12 

CT HDL LDL VLDL 

12 12 12 12 

Média 64,000 167, 17055,500100,08012,750 

Mediana 58,000 173,00055,50099,500 11,500 

Desvio-padrão 20,790 27,800 7,880 24,850 4,140 

Mínimo 35,000 113,00045,00042,000 7,000 

Máximo 112,000206,00065,000129,00022,000 

Assimetris 

Curtose 

N 

1,064 --0,651 0,032 -1, 110 0,953 

1,382 -0,221 -1,882 1,614 0,921 

31,000 31,000 31,00031,000 31,000 

Média 84,480 148,20043, 11083,950 18,880 

Mediana 62,000 144,00042,57087,580 15,000 

Desvio-padrão 50,920 33,260 14, 10035,500 14,460 

Mínimo 32,000 96,000 14,00012,000 6,000 

Máximo 278,000255,00073,000182,00074,000 

Assimetris 2,320 1,057 0,194 0,473 2,585 

Curtose 6,384 2,296 -0,431 1,196 7,290 
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Tabela 5.Medidas-resumo dos parâmetros lipídicos dos pacientes. 

Medidas-
Grupo resumo TG CT HDL LDL VLDL 

Controle para N 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

Média 129,360 189,140 37,360 125,910 25,870 

Mediana 135,500 192,000 35,500 121,300 27,100 

Desvio-padrão 40,070 22,010 13,190 17,370 8,010 

Mínimo 65,000 158,000 20,000 96,000 13,000 

Máximo 196,000 216,000 63,000 158,000 39,000 

Assimetria -0,213 -0,192 0,860 0,364 -0,213 

Curtose -0,768 -1,687 -0,219 -0,073 -0,768 

DM2 N 87,000 88,000 85,000 84,000 83,000 

Média 199,460 215,990 43,310 130,400 39,690 

Mediana 173,000 207,000 44,000 127,000 36,000 

Desvio-padrão 100,280 45,060 13,030 38,890 19,630 

Mínimo 64,000 126,000 4,000 50,000 13,000 

Máximo 560,000 362,000 80,000 272,000 112,000 

Assimetria 1,150 0,692 0,023 0,639 1,167 

Curtose 1,351 0,487 0,885 1,177 1,674 

IGt N 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

Média 186,380 217,530 47,630 134,560 37,000 

Mediana 165,000 214,500 46,000 128,000 33,000 

Desvio-padrão 91, 140 39,130 13,360 34,320 18,460 

Mínimo 72,000 130,000 28,000 72,000 15,000 

Máximo 536,000 311,000 81,000 224,000 107,000 

Assimetria 1,932 0,598 0,699 0,772 1,855 

Curtose 5,841 1,037 0,133 0,578 5,447 
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Tabela 6.Medidas-resumo dos parâmetros glicêmicos dos pacientes. 

Medidas- Hb-
Grupo resumo Glicose glicada Frutosam 

Controle N 12 

Média 83,170 

Mediana 85,000 

Desvio-
padrão 8,540 

Mínimo 67,000 

Máximo 95,000 

Assimetria -0,403 

Curtose -0,249 

DM1 N 31,000 31,000 31,000 

Média 190,510 10,562 2,469 

Mediana 165,110 9,700 2,225 

Desvio-
padrão 135,780 2,675 1,221 

Mínimo 38,000 7,141 0,667 

Máximo 589,000 19,066 6,003 

Assimetria 1,301 1,353 1,269 

Curtose 1,220 2,221 1,807 
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Tabela ?.Medidas-resumo dos parâmetros glicêmicos dos pacientes. 

Hb-
Grupo Medidas-resumo Glicose glicada Frutosam 
Controle N 14,000 14,000 

Média 95,000 2,507 
Mediana 93,500 2,543 

Desvio-padrão 8,770 0,709 
Mínimo 86,000 0,523 
Máximo 117,000 3,415 
Assimetria 1,255 -1,585 
Curtose 1,731 4,296 

DM2 N 86,000 88,000 88,000 

Média 162,270 8,614 4,186 
Mediana 143,500 8,300 3,144 

Desvio-padrão 68,240 1,998 2,807 

Mínimo 74,000 5,600 1,025 

Máximo 369,000 16,300 12,835 

Assimetria 1,213 1,026 1,545 

Curtose 0,935 1,381 1,961 

IGt N 32,000 31,000 32,000 

Média 107,340 6,606 4,549 

Mediana 107,500 6,500 3,867 

Desvio-padrão 9,640 1,054 1,814 

Mínimo 91,000 4,800 2,345 

Máximo 126,000 10,700 8,524 

Assimetria -0,007 1,746 0,523 

Curtose --0,877 6,945 -1,134 
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Tabela a.Medidas-resumo da Idade, Tempo de doença e IMC dos pacientes. 

Tempo de 
Grupo Medidas-resumo Idade doença IMC 

DM1 N 31,000 31,000 28,000 

Média 16,810 4,350 19,300 

Mediana 13,000 3,000 19,500 

Desvio-padrão 11,590 3,760 3,593 

Mínimo 3,000 1,000 13,000 

Máximo 59,000 14,000 26,600 

Assimetria 2,080 1,532 0,243 

Curtose 5,141 1,826 -0,784 
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Tabela 9. Medidas-resumo da Idade, Tempo de doença e IMC dos 

pacientes. 

Grupo Medidas-resumo Idade Tempo de doença IMC 

Controle N 14,000 

Média 59,210 

Mediana 58,000 

Desvio-padrão 5,590 

Mínimo 51,000 

Máximo 68,000 

Assimetria 0,299 

Curtose -1, 197 

DM2 N 85,000 36,000 25,000 

Média 58,210 9,170 29,568 

Mediana 59,000 7,500 30,000 

Desvio-padrão 10,000 6,920 5,621 

Mínimo 31,000 1,000 20,880 

Máximo 77,000 30,000 42,600 

Assimetria -0,366 0,951 0,589 

Curtose -0,266 0,710 0,185 

IGt N 31,000 

Média 57,900 

Mediana 56,000 

Desvio-padrão 8,420 

Mínimo 43,000 

Máximo 76,000 

Assimetria 0,365 

Curtose -0,358 
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Tabela 10. Medidas-resumo do LDL e Ac dos pacientes. 

Grupo Medidas-resumo LDL- Ac (lgG) 

Controle N 12 12 

Média 15,637 0,214 

Mediana 14,694 0,213 

Desvio-padrão 3,191 0,073 

Minimum 12,235 0,114 

Maximum 22,432 0,322 

Skevvness 1,267 0,185 

Curtose 0,953 -1,140 

DM1 N 31 31 

Média 37,660 0,598 

Mediana 30,790 0,622 

Desvio-padrão 19,098 0,179 

Mínimo 19,146 0,282 

Máximo 112,490 1,021 

Assimetria 2,159 -0,041 

Curtose 6,769 -0,305 
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Tabela 11. Medidas-resumo do LDL-e Ac dos pacientes. 

Grupo Medidas-resumo LDL- Ac (lgG) 
Controle N 14 14 

Média 22,656 0,260 

Mediana 21 ,892 0,255 

Desvierpadrão 5,397 0,056 

Mínimo 15,802 0,150 

Máximo 30,076 0,355 

Assimetria 0,288 -0,175 

Curtose -1,703 -0,360 

DM2 N 88 88 

Média 57,167 0,755 

Mediana 46,006 0,758 

Desvio-padrão 39,154 0,337 

Mínimo 11,846 0,220 

Máximo 275,005 1,469 

Assimetria 2,582 0,206 

Curtose 10,376 -1,132 

IGt N 32 32 

Média 42,516 0,577 

Mediana 42,201 0,480 

Desvio-padrão 10,741 0,257 

Mínimo 17,786 0,241 

Máximo 75,621 1,375 

Assimetria 0,664 1,430 

Curtose 2,517 1,944 
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Anexo 2. Tabelas das Análises de Correlação 

Tabela 12. Matriz das estimativas dos coeficientes de correlação linear 
de Pearson no grupo controle 1. 

L0L eletronegativa Ac (lgG) 
GLICOSE Coeficiente de correlação --0,098 

Nível descritivo (p) 0,762 
N 12 

TG Coeficiente de correlação -0,057 
Nível descritivo (p) 0,861 
N 12 

CT Coeficiente de correlação 0,335 
Nível descritivo (p} 0,287 
N 12 

HDL Coeficiente de correlação 0,346 
Nível descritivo {p} 0,270 
N 12 

LDL Coeficiente de correlação 0,364 
Nível descritivo (p} 0,245 
N 12 

VLDL Coeficiente de correlação -0,072 
Nível descritivo (p} 0,825 
N 12 

0,561 
0,058 
12 
-0,301 
0,342 
12 
--0,677 
0,016 
12 
--0,265 
0,406 
12 
--0,693 
0,012 
12 
--0,298 
0,346 
12 



62 

Tabela 13. Matriz das estimativas dos coeficientes de correlação linear 

de Pearson no Grupo OM1 

LOL eletronegativa Ai; (lgG) 
GLICOSE Coeficiente de correlação 0,226 -0,361 

Nível descritivo (p) 0,222 0,046 
N 31 31 

TG Coeficiente de correlação -0,019 0,324 
Nível descritivo (p) 0,921 0,076 
N 31 31 

CT Coeficiente de correlação -0,070 -0,053 
Nível descritivo (p) 0,708 0,775 
N 31 31 

HDL Coeficiente de correlação -0,151 -0,128 
Nível descritivo (p) 0,417 0,493 
N 31 31 

LDL Coeficiente de correlação -0,017 -0,050 
Nível descritivo (p) 0,929 0,788 
N 31 31 

VLDL Coeficiente de correlação -0,028 -0,014 
Nível descritivo (p) 0,882 0,940 
N 31 31 

Hb-glicada Coeficiente de correlação 0,308 0,043 
Nível descritivo (p) 0,092 0,819 
N 31 31 

FRUTOSAM Coeficiente de correlação O, 119 0,060 
Nível descritivo (p) 0,523 0,747 
N 31 31 

IDADE Coeficiente de correlação -0,045 -O, 169 
Nível descritivo (p) 0,808 0,362 
N 31 31 

Tempo de doença Coeficiente de correlação -0, 152 -0,092 
Nível descritivo (p) 0,413 0,623 
N 31 31 

IMC Coeficiente de correlação 0,005 -0,250 
Nível descritivo (p) 0,979 0,200 
N 28 28 
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Tabela 14. Matriz das estimativas dos coeficientes de correlação linear 

de Pearson no grupo controle 2 

___ LJ:?L eletronegativa 
GLICOSE Coeficiente de correlação -O, 1 

Nível descritivo (p) O, 733 
N 14 

TG Coeficiente de correlação -O, 112 
Nível descritivo (p) 0,702 
N 14 

CT Coeficiente de correlação o, 155 
Nível descritivo (p) 0,596 
N 14 

HDL Coeficiente de correlação o, 143 
Nível descritivo (p) 0,625 
N 14 

LDL Coeficiente de correlação O, 14 
Nível descritivo (p) 0,633 
N 14 

VLDL Coeficiente de correlação -O, 112 
Nível descritivo (p) 0,702 
N 14 

FRUTOS Coeficiente de correlação -0,257 
Nível descritivo (p) 0,374 
N 14 

IDADE Coeficiente de correlação -O, 173 
Nível descritivo (p) 0,555 
N 14 

Ac (lgG) 
0;22.1 
0,435 
14 
0,113 
0,7 
14 
0,125 
0,671 
14 
-0,174 
0,553 
14 
0,238 
0,413 
14 
0,113 
0,7 
14 
--0,322 
0,262 
14 
-0,13 
0,658 
14 
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Tabela 15. Matriz das estimativas dos coeficientes de correlação linear 

de Pearson no grupo DM2. 

_______________ LDL eletronegativa Ac (lg_§_ 
GLICOSE Coeficiente de correlação -0,068 -0,056 

Nível descritivo (p) 0,536 0,608 
N 86 86 

TG Coeficiente de correlação 0,031 0,154 
Nível descritivo (p) 0,777 O, 155 
N 87 87 

CT Coeficiente de correlação O, 111 0,089 
Nível descritivo (p) 0,302 0,408 
N 88 88 

HDL Coeficiente de correlação 0,027 0,153 
Nível descritivo (p) 0,807 O, 163 
N 85 85 

LDL Coeficiente de correlação 0,021 -0,052 
Nível descritivo (p) 0,850 0,635 
N 84 84 

VLDL Coeficiente de correlação 0,028 O, 131 
Nível descritivo (p) 0,799 0,236 
N 83 83 

Hb-iJlicada Coeficiente de correlação 0,029 -0,055 
Nível descritivo (p) 0,785 0,611 
N 88 88 

FRUTOSAM Coeficiente de correlação -0,094 0,417 
Nível descritivo (p) 0,386 0,000 
N 88 88 

IDADE Coeficiente de correlação 0,081 -0,031 
Nível descritivo (p} 0,460 0,778 
N 85 85 

Tempo de doença Coeficiente de correlação -0,245 0,045 
Nível descritivo (p) 0,150 0,795 
N 36 36 

IMC Coeficiente de correlação 0,2.31 0, 178 
Nível descritivo (p) 0,267 0,394 
N 25 25 
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Tabela 16. Matriz das estimativas dos coeficientes de correlação linear 

de Pearson no grupo IGt. 

GLIC6SE 
LDL efetronegativa Ac (lgG) 

Coeficiente de correlação -0,005 0,348 
Nível descritivo (p) 0,977 0,051 
N 32 32 

TG Coeficiente de correlação 0,045 0,222 
Nível descritivo (p) 0,805 0,221 
N 32 32 

CT Coeficiente de correlação 0, 117 0,330 
Nível descritivo (p) 0,523 0,065 
N 32 32 

HDL Coeficiente de correlação -0,058 0, 147 
Nível descritivo (p) 0,754 0,423 
N 32 32 

LDL Coeficiente de correlação O, 100 0,334 
Nível descritivo (p) 0,588 0,062 
N 32 32 

VLDL Coeficiente de correlação 0,085 0,216 
Nível descritivo {p) 0,643 0,234 
N 32 32 

Hb-glicada Coeficiente de correlação -0,024 0,361 
Nível descritivo (p) 0,898 0,046 
N 31 31 

FRUTOSAM Coeficiente de correlação 0,037 -0,023 
Nível descritivo (p) 0,840· 0,901 
N 32 32 

IDADE Coeficiente de correlação 0,009 0,279 
Nível descritivo (p) 0,963 0, 129 
N 31 31 

Glicemia 2H Coeficiente de correlação 0,037 O, 137 
Nível descritivo (p) 0,856 0,496 
N 27 27 
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Anexo 3. Reagentes e Soluções 

A. Antioxidantes para preservação de amostras 

Solução de Fenil metil sulfonil fluoreto (PMSF) 0,5M em metanol. 

Dissolver 0,871 g de PMSF (CrH7F02S, PM: 174,2) em 10 ml de metanol 

(CH3OH} PA. Armazenar em geladeira (4-8°C). 

Acrescentar 2 µ1/ml de plasma (concentração final no plasma;;;; 1 mM). 

Solução de Benzamidina 1 M em metanol 

Dissolver 1,566 mg de Benzamidina (C1tigCI~. PM: 156,6) em 10 ml de 

metanol PA. Armazenar em geladeira (4-8°C}. 

Acrescentar 2 µ1/ml de plasma ( concentração final no plasma= 2mM). 

Solução de Hidroxitolueno Butilado (BHT) 0,01 M em metanol 

Dissolver 22,04 mg de BHT (C1sH240, PM: 220,4} em 10 mi de metanol PA. 

Armazenar em geladeira (4-8°C). 

Acrescentar 1 µ1/ml de plasma ( concentração final no plasma= 20mM). 

Solução de Aprotinina 0,1% em metanol 

Solução estoque (0,2%): Reconstítuir um frasco com 1'0g de aprotinina 

(C284H432N840 79S7, PM: 6511,92) liofilizada com 5,0 ml de metanol PA. 

Armazenar em geladeira (4-BºC) 

Solução de Uso (O, 1%):' Diluir a solução estoque 1:2 com metanol PA. 

Armazenar em geladeira (4-8°C). 

Acrescentar 2 µ1/ml de plasma (concentração final no plasma= 2µg/ml). 



B. Tampões e substratos para ELISA 

PBS (salina tamponada - fosfato) - solução estoque 

Na2HPQ4 20,9 g 

KH2PO4 3,0 g 

NaCI 80,0 g 

KCI 2,0g 

PBS - solução de uso 

Diluir o PBS-solução estoque 1:10 

Tampão citrato-fosfato O, 1 M pH 4,2 

NaH2PO4-12H2O 

H:z() qsp 

1000 ml 

21,2 g 

1000 ml 

Tampão carbonato-bicarbonato 0,1M pH 9,6 

Na2CO3 O, 795 g 

NaHCO3 1,465 g 

NaN3 0,1 g 

H:z() qsp 1000 ml 

Tampão Tris (PM121,1)-HCI 0,05M pH 7,6 

HCI 1N 

TRIS (Hidróximetil)-âminométano 

H2O qsp 

37ml 

6,1 g 

1000 nil 
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Solução de leite-PBS a 5% 

Leite em pó desnatado 

PBS - solução de uso 

5,0 g 

100ml 

Aquecer até a fervura e resfriar em água corrente antes do uso. 

Solução de leite-PBS a 1 % 

Diluir a solução de leite-PBS a 5% 1 :5 com PBS - solução de uso 

ABTS (2,2'- azino-bis (ácido3-etil benzotiazolino-6-sulfõnico) 

Preparar no momento do uso 

Tampão citrato-fosfato O, 1 M, pH 4,2 

ABTS (C1aH1aN40aS4-(NH3)2) 

H202 

Solução de PBS-TWEEN 0,05% 

TWEEN 20 (polioxietilenosorbitan) 

Solução PBS de uso qsp 

5,0ml 

2,65g 

1,25 ml 

0,5ml 

1000 ml 

TBS (salina tamponada-TRIS) pH 7,4- solução estoque 

TRIS 6,055g 

TBS pH 7,4 - solução de uso 

Diluir a solução estoque 1:10 

8,775 g 

1000 ml 
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Solução de leite-TBS a 5% 

Leite em pó desnatado 

TBS - solução de uso 

5,0g 

100ml 

Aquecer até a fervura e resfriar em água corrente antes do uso. 

Solução de leite-TBS a 1% 

Diluir a solução de leite-TBS a 5% 1 :5 com Tampão PBS de uso. 

Solução TBS - TWEEN 0,05% 

TWEEN 

TBS - solução de uso qsp 

0,5ml 

1000 mL 

Solução de Luminol (5-amino-2,3-diidro-1,4-fitalazinediona) 

Luminol (CsH1N302) 208,75 mg 

p-iodofenol 91,0 mg 

Tampão TRIS - HCI pH 8,5 qsp 500 ml 

Substrato de Luminol 

Preparar no momento do uso 

Solução de Luminol 

H20 

H202 

0,5ml 

2,5ml 

0,75 ml 
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C. Conjugado (Anticorpo biotinilado) 

Reagentes 

Biotina (~0H30N4O65, PM; 454,5): éster N-hidroxisuccinimida do ácido 

D.biotinoil-e-aminocapróico (ROCHE®, Roche Diagnostics Corporation, 

lndianápolis, IN, USA). 

Solução de biotina-DMSO (dimetilsuífóxido) 10 mg/ml 

C:z()H~N40es 2 mg 

DMSO (C2H5SQ) 0,2 ml 

Tampão borato de sódio (Na2B40r, PM: 201,22) 0,1M, pH 8,8 

Na28401 20, 12 g 

H:zO qsp 1000 mL 

Solução de Cloreto de Am6nio (NH,.CI, PM: 53,5) 1M 

NH4CI 0,535 g 

Hi() qsp 100 ml 
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Biotinilação do mAb3D1036 

• Dialisar o anticorpo monoclonal em tampão borato de sódio 

• Determinar a concentração do anticorpo dialisado (em mg/ml de 

proteínas) 

Proteínas (mg/ml)= Absorbância em 280 nm x coeficiente de extinção molar 

Coeficiente de extinção molar = 0,625 

• Adicionar 250 µg de biotina em DMSO para cada mg do antioorpo 

(em mg de proteínas) 

• Incubar 4 horas em temperatura ambiente 

• Adicionar 20 µI de NH4CI 1 M para cada 250 µg de biotina 

• Dialisar em PBS pH 7,2 durante 24 horas, com trocas após 12 horas e 

em seguida a cada 6 horas. 

D. Tampão de diálise - solução estoque 

NACI 

EDTA 

TRIS 

NaN3 

H20 qsp 

Acertar em pH 7,4 com HCI. 

Soiução de uso: diluir a solução estoque 1 :10. 

E. Solução de NaCI 1 M 

NaCI 

H20 

175,32 g 

7,44g 

12,11 g 

1,95 g 

2000 ml 

58,Sg 

1000 ml 



F. Tampão TRIS 20 mM pH 7,8 

TRIS 

H2O qsp 

_____ ..._,, 

2,422 g 

1000 mL 

Ajustar o pH com HCL e filtrar com filtro de 0,22 µ. 

G. Tampão TRIS-NaCI 20 mM/1M pH 7,8 

TRIS 2,422 g 

NaCI 58,44 g 

H2O qsp 1000 ml 

Ajustar o pH com HCL e filtrar com filtro de 0,22 µ. 

Anexo 3. Método de Lowry (J. Biol. Chem. 193:265, 1951) 

Solução A 

Na2C°-3 

NaOH 

HiOqsp 

Solução B 

CuSQ4.5H2-0 

H2O qsp 

Solução e 
Tartarato de sódio 

HiO qsp 

20g 

4g 

1000 mL 

2g 

100 mL 

4g· 

100ml 
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Mistura reativa 

Solução A 

Solução B 

Solução e 

100ml 

1,0 ml 

1,0ml 

Reativo de Folin-Ciocalteau - solução de uso 

Diluir a solução estoque 1 :3. 

Solução de albumina bovina 20% 
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Padrões: soluções de albumina 20, 40, 60, 80 e 100 µg/ml a partir da 

solução de albumina 20 %. 

Procedimento 

Tubos Branco Amostra 

H20 100 µL 

Amostra 100 µL 

Mistura reativa 1,0 1,0 L 

Misturar, incubar 10 min. em TA 

Reativo de Folin de uso 100 100 mi 

Misturar incubar 1 O min. em TA Ler em 600 nm 
l 
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Cãlculos 

Proteínas (µg/ml)= ABS x fator de calibração (F) 
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Anexo 4. TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO DE PESQUISA: DETERMINAÇÃO DA LIPOPROTEÍNA DE 
BAIXA DENSIDADE ELETRONEGATIVA (LDL-) E ANTICORPOS ANTI
LDL- EM PACIENTES INTOLERANTES À GLICOSE E DIABÉTICOS 

1. Proposta de Estudo 

O objetivo principal deste trabalho é verificar o aumento da lipoproteína de 

baixa densidade eletronegativa (LDL-) em pacientes intolerantes à glicose e 

diabéticos através de imunoensaio Elf SA, assim como perfil lipídico e· 

hemoglobinas glicadsa, comparando -se com pacientes normais. Pacientes 

com altas taxas glicêmicas tem maior probabilidade de desenvolver 

aterosclerose e outras doenças cardiovasculares. 

lt. Procedimentos a serem seguidos serão: 

Se concordar, o paciente participará desta pesquisa Em cada uma das 

coletas serão retirados cerca de 20 mi de sangue no total. A coleta será 

sempre realizada por pessoal treinado, incluindo funcionários do laboratório, 

médicos ou bioquímicos ligados a este projeto. Estas amostras deverão ser 

obtidas, sempre que possível, juntamente com os demais exames 

laboratoriais solicitados normalmente pelo médico para não provocar

desconforto adicional ao paciente. Estas amostras serão análisadas no 

Laboratório de Análises Clínicas do Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Outros 
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resultados de exames que o paciente tenha feito, poderão ser analisados 

para as conclusões finais deste trabalho. 

Ili. Desconforto e riscos 

A coleta de sangue e os materiais utilizados não oferecem 

nenhum risco de contaminação aos pacientes, uma vez que todo material é 

descartável. Após a coleta alguns pacientes podem vir a apresentar 

manchas roxas, inflamação ou dor no local de onde o sangue foi retirado. De 

maneira menos comum, podem ocorrer tonturas ou desmaios durante o 

procedimento. Tais imprevistos serão prontamente atendidos pelo pessoal 

responsável pela coleta e não representam risco para o paciente. 

IV. Confiabilidade 

A participação neste estudo é voluntária, tendo o (a) 

paciente liberdade para recusar ou retirar seu consentimento para fazer 

parte do mesmo no momento que desejar, sem que haja prejuízo ao seu 

atendimento. 

Não ocorrerá qualquer tipo de custo adicional com os 

exames ou procedimentos de coleta relacionados com o projeto. 

Os pacientes que participarem do projeto, em hipótese 

alguma terão sua identidade divulgada. Também serão mantidas em sigilo 

todas as informações obtidas e que estejam relacionadas com a privacidade 

dos pacientes. 



V. Acesso às informações 

.,.. BIBLIOTECA 
Faculdade de e·· · . ,encras Farmacêuticas 

Umversidade de São Paulo 
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Os pesquisadores e o Comitê de Bioética que aprovaram 

este estudo se comprometem a fornecer todas as informações que venham 

a obter durante a pesquisa. 



78 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO: DETERMINAÇÃO DA LIPOPROTEÍNA DE BAIXA DENSIDADE 
ELETRONEGATIVA (LDL-) E ANTICORPOS ANTI-LDL- EM PACIENTES 
INTOLERANTES À GLICOSE E DIABÉTICOS 

Responsável pelo projeto: Elaine Apolinario 

Eu, _________________ RG _____ _ 

internado na Irmandade da Santa Casa de -Misericórdia, declaro que 

em_/_/ __ concordei em participar como grupo de estudo do projeto 

acima nomeado. 

O responsável pelo projeto explicou-me o seguinte: 
1. O estudo implica em colher amostras de sangue para análises 

bioquímicas·. 
2. Resultados de exames laboratoriais e outros exames 

complementares realizados rotineiramente poderão ser utilizados 
no estudo. 

3. A minha participação neste estudo é voluntária, tendo a liberdade 
para recusar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, 
sem que haja nenhum prejuízo ao meu atendimento. 

4. O sigilo da minha participação, assim como todas as informações 
obtidas serão preservadas. 

São Paulo, __ de ______ de 200_. 

Assinatura do Paciente 

Assinatura do Responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LNRE E ESCLARECIDO 

PROJETO: DETERMINAÇÃO DA LIPOPROTEÍNA DE BAJXA DENSIDADE 
ELETRONEGATIVA (LDL-) E ANTICORPOS ANTl~LDL- EM PACIENTES 
INTOLERANTES À GLICOSE E DIABÉTICOS 

Responsável pelo projeto: Elaine Apolinario 

O responsável pelo projeto explicou;.me o seguinte: 
5. O estudo implica em colher amostras de sangue para análises 

bioquímicas. 
6. Resultados de exames laboratoriais e outros exames 

complementares realizados rotineiramente poderão ser utilizados 
no estudo. 

7. A minha participação neste estudo é voluntária, tendo a liberdade 
para recusar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, 
sem que haja nenhum prejuízo ao meu atendimento. 

8. O sigilo da minha participação, assim como todas as informações 
obtidas serão preservadas. 

São Paulo, __ de ______ de 200_. 

Assinatura do Paciente 

Assinatura do Responsável 



Anexo 4. Dados Clínicos 

Nome: ---;;;s--______________ sexo ( 
ldade __ Nº_ 

RG/Prontuário: 

Endereço: 

1 ° coleta ( A } -
Local: 

---------

80 

) 

_____________ data:_/ __ / __ hora: ___ _ 

2° coleta ( B } -
Local: 
_____________ data:_/ __ / __ hora: ___ _ 

Exames Laboratoriais 
I I I I 

Dia/hora 

COL 
HDL 
LDL 
TRIG 
Glicose 
LDL-
Anti LDL· 

Tabagismo ( ) Hipertensão ( ) Diabetes ( ) 

Medicamentos pré-
utiilizados: ___________________ _ 
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Quadros 
associados~ 

ciínícos 

----------------------

Observações: _____________________ _ 
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