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ABSTRACT

SALES, R.L.; PELUZIO, M.C.G.; COST A, N.M.B. Lipoproteins: a review
of its metabolism and implications on the pr ogress of cardiovascular diseases.
Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr .= J. Brazilian Soc. Food Nutr ., São Paulo,
SP. v.25, p. 71-86, jun., 2003.

This article reviews the lipoproteins, from their formation to the
development of the ateroma plate. It shows how cholesterol metabolism is
processed, the interaction among lipoproteins, material exchanges and their
constitution in the blood stream. It also shows cholesterol efflux, its importance
on reverse transport and the lipoproteins involved in this process. Finally, it
describes the role of lipoproteins in the development of cardiovascular diseases.
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RESUMORESUMEN

O artigo aborda as lipoproteínas, desde a
sua formação até o desenvolvimento da placa
de ateroma. Mostra como se processa o metabo-
lismo colesterol, a interação entre as
lipoproteínas, trocas de material e sua constitui-
ção no seu percurso na circulação sanguínea.
Aponta como ocorre o efluxo de colesterol e sua
importância para o transporte reverso e as
lipoproteínas envolvidas. E, por fim, o papel das
lipoproteínas no desenvolvimento das doenças
cardiovasculares.

Palavras-chave: lipoproteínas;
aterosclerose; doenças
cardiovasculares

Este trabajo examina las lipoproteínas
desde su formación hasta el desarrollo de la pla-
ca de ateroma. Muestra el metabolismo del
colesterol, la interacción entre las lipoproteínas,
el intercambio de materiales y su constitución a
través de su trayecto en la circulación sanguí-
nea. Señala como ocurre el flujo de colesterol,
su importancia para el transporte reverso y las
lipoproteínas que están implicadas en el proceso.
Finalmente, el papel de las lipoproteínas en el
desarrollo de las enfermedades cardiovasculares.

Palabras clave: lipoproteínas;
aterosclerosis; enfermedades
cardiovasculares
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INTRODUÇÃO

Os lipídios são moléculas importantes no metabolismo corporal como um todo, e

têm diversas funções no organismo – os ácidos graxos, fonte de energia, participam da

síntese de prostaglandinas e fornecem acetil coenzima A (Acetil-CoA) para a síntese de

outros lipídios; os triacilgliceróis (TAG) são a forma de armazenamento energético mais

importante no organismo, constituindo depósitos no tecido adiposo e muscular; os

fosfolipídios têm, entre outras, a função primordial de formar a bicamada que é a estru-

tura básica das membranas celulares; o colesterol é precursor dos hormônios esteróides,

dos ácidos biliares, da vitamina D, além de ter importantes funções nas membranas

celulares, influenciando na sua fluidez e no estado de ativação de enzimas ligadas a

membranas (MARTINEZ et al., 1997; SBC, 2001).

No entanto, em excesso, os lipídios estão envolvidos no desenvolvimento de doen-

ças cardiovasculares sendo julgados como responsáveis pelo desenvolvimento da

aterosclerose, que pode ser vista como “resposta à injúria”, onde as lipoproteínas e outros

fatores de risco são os agentes que iniciam o processo de inflamação, responsável pela

principal causa de morte e invalidez na nossa sociedade (LUSIS, 2000; SCHAEFER, 2001).

Assim, faz-se necessária a compreensão do metabolismo das lipoproteínas e sua correla-

ção com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

TRANSPORTE DE LIPÍDIOS NA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA

Devido à sua natureza hidrofóbica, os lipídios, após sua absorção, são transporta-

dos no plasma pelas lipoproteínas – partículas formadas por uma capa hidrofílica consti-

tuída por fosfolipídios, colesterol livre e proteínas, envolvendo um núcleo hidrofóbico

que contém TAG e colesterol esterificado (CONSENSO, 1996).

As proteínas que constituem as lipoproteínas são denominadas apolipoproteínas

ou apoproteínas (apo). As apoproteínas exercem diversas funções no metabolismo das

lipoproteínas como: montagem da partícula, o meio ligante a receptores de membrana

que as captam para o interior da célula (apo B-48, apo B-100 e E) ou co-fatores enzimáticos

(apo C-II, C-III e A-I); (SBC, 2001) (Tabela 1).
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Tabela 1   Apolipoproteínas e suas funções

Apolipoproteína Associação com Função

lipoproteínas

Apo A-I HDL Ativa LCAT, interage com transportador ABC

Apo A-II HDL Inibe LCAT

Apo A-IV QM, VLDL, HDL Modula atividade da LCAT e LPL, inibe per oxidação lipídica

Apo B-48 QM

Apo B-100 VLDL, LDL Ligante do receptor LDL

Apo C-I VLDL, HDL

Apo C-II QM, VLDL, HDL Ativa a lipase lipopr otéica

Apo C-III QM, VLDL, HDL Inibe a lipase lipopr otéica

Apo D HDL Atua na esterificação do colester ol junto a Apo A-I.

Apo E QM, VLDL, HDL Gatilho de remoção dos remanescentes de VLDL e QM

Apo J HDL

Fontes: NELSON e COX, 2000; FERRETTI et al., 2002; DESAI et al., 2002; Abr eviaturas: Apo: apolipoproteína;
HDL;QM: quilomícron; VLDL: lipoproteína de muito baixa densidade; LDL: lipopr oteína de baixa densidade;
LCAT: lecitina-colesterol-acil-transferase; ABC: transportador classe A, envolvido no efluxo de colester ol. LPL:
lipase lipoprotéica.

De acordo com sua densidade e mobilidade eletroforética, as lipoproteínas são

classificadas em quilomícrons, lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), lipoproteínas

de densidade intermediária (IDL), lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e lipoproteínas

de alta densidade (HDL). As grandes classes de lipoproteínas – como as VLDL, as LDL e

as HDL não são compostas de partículas homogêneas, apresentam subclasses distintas de

tamanho, densidade e composição química. Tais subclasses podem ser separadas por

técnicas de eletroforese, ultracentrifugação e outras (SBC, 2001).

Os quilomícrons são sintetizados nas células da mucosa intestinal, têm um núcleo

central composto de grande quantidade de triacilgliceróis (80 a 95%) e uma pequena

quantidade de ésteres de colesterol derivados da gordura ingerida com a dieta. Sua prin-

cipal proteína estrutural é a apoproteína B-48 (TEIJERA e RAMOS, 1998).

As VLDL são produzidas no fígado e se caracterizam pelo seu alto conteúdo de

triacilgliceróis. A apoproteína principal é B-100, mas contém também apo C-II e apo E na

sua superfície (TEIJEIRA e RAMOS, 1998).

Já as lipoproteínas LDL, possuem o núcleo central composto quase exclusivamente

de ésteres de colesterol e na superfície só uma proteína (a apo B-100). Os indivíduos

podem ser categorizados de acordo com a predominância de partículas grandes, menos

densas (fenótipo A) ou pequenas, mais densas (fenótipo B) (LAMARCHE et al., 1997).
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As lipoproteínas HDL são formadas em sua maior parte por ésteres de colesterol e

recobertas pelas apoproteínas; a apo A-I é a principal. Contêm também em menor quan-

tidade, as apo A-II, apo A-IV; apo Cs, apo E e apo J. Algumas proteínas associadas com a

HDL têm atividade enzimática como: LCAT (lecitina-colesterol-acil-transferase), CETP (pro-

teína de transferência de éster de colesterol), PLTP (proteína de transferência de

fosfolípides), hidrolase acetil-PAF, esterase e paraoxonase. Todas importantes para o

metabolismo do colesterol (NOFER et al., 2002; LUSIS, 2000).

A HDL tem sido usualmente subdividida em várias frações nomeadas segundo sua

densidade, tamanho e mobilidade eletroforética (pré β1-HDL, pré β2-HDL, α3-HDL, α2-

HDL e α1-HDL), ou constituição (Lp A-I, Lp A-I:A-II – classificadas quanto à ausência e

presença da apo A-II, respectivamente; Lp CIII, Lp CIII:B - classificadas quanto à ausência e

presença da apo B, respectivamente e Lp E, Lp E:B – classificadas também quanto à ausên-

cia e presença da apo B, respectivamente) (SVIRIDOV e NESTEL, 2002; MONTOYA, 2002).

METABOLISMO DAS LIPOPROTEÍNAS

CICLO EXÓGENO

A principal via pela qual os lipídios entram na circulação sanguínea é através dos

quilomícrons. São partículas formadas no intestino, onde a apo B-48 se combina com os

lipídios por ação da proteína microssomal de transferência (MTP) (SCHAEFER, 2001). Na

fase pós-prandial, os QM são despejados nos vasos linfáticos, passam pelo ducto torácico e

entram na circulação sistêmica na altura da veia subclávia. Os QM são as maiores lipoproteínas,

surgem no plasma por volta de 60 minutos após a ingestão de gordura e são usualmente

removidos da circulação nas 6 a 8 horas seguintes (GIBNEY e WILLIANS, 1993).

Na circulação sistêmica, os QM realizam trocas com as HDL, adquirindo apo C-II,

apo C-III, apo E, colesterol livre, colesterol esterificado e fosfolipídios. As HDL, por sua

vez, recebem partes da apo A-I e IV dos QM (GIBNEY e WILLIANS, 1993).

Uma vez adquirida a apo C-II, os QM tornam-se capazes de ativar a lipase lipoprotéica

(LPL), enzima localizada no endotélio, responsável pela hidrólise dos TAG nos QM e

VLDL (GIBNEY e WILLIANS, 1993).

A hidrólise de TAG dos QM resulta em partículas menores, chamadas de QM rema-

nescentes, relativamente enriquecidas com proteína, com superfície coberta com colesterol

livre e fosfolipídios, que são transferidos para a HDL para manter a estabilidade das

partículas de QM. A transferência da apo C-II, aliada ao aumento da inacessibilidade do

núcleo dos QM ao sítio ativo da LPL, resulta na interrupção da remoção de TAG. A apo B-

48 e a apo E permanecem nas partículas de QM remanescentes, que são retirados da

circulação pelo fígado, através de um receptor próprio, diferente do receptor B100/E, que

capta a LDL (GIBNEY e WILLIANS, 1993).
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CICLO ENDÓGENO

O metabolismo dos lipídios endógenos tem início com a síntese hepática da VLDL,

onde a enzima MTP combina os lipídios com a apo B-100 (SCHAEFER, 2001). Ao captar

ésteres de colesterol e apolipoproteínas C-II, C-III e E recebidas da HDL no plasma, as

partículas de VLDL se tornam capazes de interagir com a enzima LPL do endotélio capilar,

liberando ácidos graxos aos tecidos, a partir de TAG que esta lipoproteína carreava.

Outra troca que ocorre entre VLDL e HDL é a transferência de apo C e apo E para

a HDL. E, num período de 3 a 6 horas, devido às várias alterações na sua composição que

ocorrem com a metabolização dos seus constituintes, as VLDL passam a ser classificadas

como IDL, lipoproteínas de densidade intermediária, que têm uma meia-vida curta

(TEIJEIRA e RAMOS, 1998). Essas partículas seguem dois caminhos: cerca de dois terços

das IDL podem ser captados no fígado e degradados em seus componentes; o terço

restante sofre ação da lipase hepática, formando a LDL. Tanto a LDL como a IDL são

retiradas da circulação pelos receptores celulares B100/E, existentes principalmente no

fígado. Essa captação da LDL e a liberação do colesterol, no fígado em particular, tem

3 efeitos importantes: inibição da síntese endógena de colesterol; ativação da LCAT, para

esterificação e armazenamento do colesterol; bem como a diminuição do número de

receptores para apo B-100 na membrana dos hepatócitos, aumentando com isso, seu

nível plasmático (MARTINEZ et al., 1997).

O transporte reverso de colesterol é uma via de transporte que remove o colesterol

das células extra-hepáticas para o fígado e talvez para o intestino, para excreção. Ainda

pela redução do acúmulo de colesterol das paredes das artérias, esse transporte previne

o desenvolvimento de aterosclerose. Este processo é determinado parcialmente pela con-

centração plasmática de HDL, apo A-I e pelo metabolismo entre as subclasses de HDL

(pré β1-HDL em pré β2-HDL principalmente). E está negativamente correlacionado com

a incidência de doenças cardiovasculares (DCV) (SVIRIDOV e NESTEL, 2002).

O transporte reverso de colesterol segue 5 passos: 1) retirada do colesterol das

células extra-hepáticas por aceptores específicos (efluxo de colesterol); 2) esterificação

do colesterol dentro da HDL por ação da enzima LCAT; 3) transferência do colesterol para

lipoproteínas que contêm a apo B; 4) remodelagem da HDL e 5) captura da HDL pelo

fígado, rim e, possivelmente, intestino delgado (SVIRIDOV e NESTEL, 2002).

O precursor inicial do transporte reverso é uma partícula de apo A-I, sintetizada e

secretada pelo fígado, pobre em lipídio que rapidamente adquire colesterol livre e

fosfolipídios de tecidos através do receptor ABCA1 (transportador A1 cassete ligante de

adenosina trifosfato) na superfície das células (ORAM, 2002), formando a pré β1-HDL. O

acúmulo de colesterol nesta partícula promove sua conversão a pré β2-HDL e a esterificação

do colesterol pela LCAT e aquisição de mais apoA-I leva à maturação da mesma, forman-

do a α3-HDL. Esta partícula adquire mais colesterol, continua a esterificação do mesmo e

assim se transforma na α2-HDL e α1-HDL. Posteriormente, a α1-HDL realiza trocas de
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colesterol esterificado e triacilgliceróis com outras lipoproteínas através da ação da enzima

CETP. Transfere ainda fosfolipídios para essas outras lipoproteínas pela ação da PLPT e,

por fim é capturada pelo fígado e tecidos esteroidogênicos através de um receptor varredor

chamado de SR-B1. Com essas modificações, a apoA-I se dissocia do colesterol e dos

fosfolipídios. Os triacilgliceróis e fosfolipídios são hidrolisados pela lipase hepática e o

material restante é remodelado para formação da α3-HDL e partícula de apoA-I livre,

para recomeçar o ciclo ou catabolisadas no rim pelas proteínas megalina e cubulina

(ORAM, 2002; SVIRIDOV e NESTEL, 2002).

O receptor ABCA1 controla o efluxo de colesterol dos tecidos e dos macrófagos.

Ele se localiza na superfície da célula, e está envolvido no reconhecimento da partícula

de apo A-I e na sua associação com fosfolipídios e colesterol livre. Os mecanismos de

transporte deste receptor ainda não estão bem compreendidos, mas evidências sugerem

que ele é o “porteiro” do efluxo de colesterol, e que sua elevada expressão gênica esteja

diretamente relacionada ao nível de HDL no plasma, diminuindo os riscos de DCV e

retirando o excesso de colesterol das células extra-hepáticas (ORAM, 2002).

Aproximadamente 9mg de colesterol/kg de peso corporal/dia sintetizados pelos

tecidos periféricos vão ser transportados para o fígado para o catabolismo, onde pode ser

excretado na bile (principal via para eliminação), ou reabsorvido (circulação êntero-

hepática) (CONSENSO, 1996).

Apesar da HDL exercer um papel importante no transporte reverso, 80% do colesterol

captado e esterificado nas partículas de HDL são transportados para outras lipoproteínas

(1500mg/dia), por ação da enzima CETP (GIBNEY e WILLIANS, 1993).

Na Figura 1 mostra-se resumidamente o metabolismo das lipoproteínas na circula-

ção. Foram omitidas as trocas das apolipoproteínas entre as classes de lipoproteínas.
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Figura 1   Metabolismo das lipoproteínas. Lipoproteínas: QM: quilomícrom, QMr:
quilomícrom remanescente, VLDL: lipoproteína de muito baixa densidade, IDL:
lipoproteína de densidade intermediária, LDL: lipoproteína de baixa densida-
de, PRÉβ1 HDL, PRÉβ2 HDL, α3 HDL, α2 HDL, α1 HDL: lipoproteínas de alta densi-
dade; Enzimas: CETP: proteína de transferência de éster decolesterol; PLTP:
proteína de transferência de fosfolipídios; LCAT: lecitina-colesterol-acil-trans-
ferência; MTP: proteína microssomal de transferência; Receptores: SR-B1: Re-
ceptor scavenger B1; ABCA1: transportador A1 cassete ligante de adenosina
trifosfato; CD 36: receptor membro da família do scavenger, classe B; RR:receptor
de remanescentes; B100/E; proteínas: Megalina, cubulina; Apolipoproteína:
ApoA-I; CE (colesterol esterificado), C (colesterol livre); Ox: oxidado. As setas
pontilhadas identificam a captura por células “scavenger” como macrófagos.
As setas pretas mostram a interação entre as lipoproteínas e o metabolismo do
colesterol no fígado. Os lipídios ingeridos na dieta são ordenados na partícula
de QM pela ação da MTP, o QM cai na circulação sanguínea, troca material com
outras lipoproteínas, passa pelos capilares onde sofre ação da LPL e então pas-
sa a ser classificado como QMr, que pode ser capturado pelo fígado, oxidado
ou, pode ficar retido nas células “scavenger”. O fígado produz VLDL que é mon-
tada com lipídios e apoproteína pela ação da MTP, passa pelos capilares sanguí-
neos liberando material para as células, sofre rearranjos e alterações na com-
posição e tamanho passando por IDL até formar LDL, que leva colesterol aos
tecidos ou pode ser capturada pelo fígado pelo receptor B/E. A HDL inicia seu
processo de transporte reverso na partícula de apoA-1 que passa pelos trans-
portador ABCA1 recebendo colesterol, passa por esterificação através da LCAT
troca material com outras lipoproteínas até chegar ao fígado, onde é capturada
pelo receptor SR-B1, sendo metabolisada e o colesterol direcionado para a
vesícula biliar. A partícula de apoA-1 recomeça o ciclo ou é catabolizada pelos
rins através das proteínas megalina e cubulina. Tanto os QMr, como HDL pe-
quenas, IDL e LDL quando oxidadas são capturadas por células “scanveger” que
exibem os receptores SBA e CD 36, iniciando o processo de aterosclerose
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LIPOPROTEÍNAS E PROCESSO ATEROSCLERÓTICO

Estudos epidemiológicos têm demonstrado, de maneira geral, que o aumento de

colesterol total, LDL colesterol e TAG, assim como a redução da HDL, constituem fatores

de risco de primeira importância para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares

(SHAEFER et al., 2001).

Indivíduos com o “fenótipo B” apresentam elevados níveis de triacilgliceróis

plasmáticos, concentrações reduzidas de HDL e maior risco de doença arterial coronária

(DAC), quando comparado ao fenótipo A. Embora o fenótipo B seja determinado gene-

ticamente, sofre forte influência de sexo, idade e fatores ambientais, como obesidade

abdominal, uso de contraceptivos orais e a concentração de gordura e carboidratos da

dieta. LAMARCHE et al. (1997), entretanto, concluíram que as LDL fenótipo B podem

estar associadas com o aumento de DCV em homens, sem qualquer relação com a va-

riação da concentração de LDL, TAG, HDL e apoB. Ou seja, representam um risco inde-

pendente para a DCV.

Os níveis de TAG são os maiores determinantes do tamanho da LDL; em alta con-

centração, estão positivamente correlacionados com partículas de LDL do fenótipo B

(OBERMAN, 2000). A redução dos níveis plasmáticos de colesterol e triacilgliceróis por

meio de dieta e hipolipemiantes orais pode modificar o perfil de subclasses de LDL,

promovendo aumento da concentração das partículas maiores e redução da concentra-

ção das menores (SBC, 2001).

Apesar de apresentar correlação menor com as DCV que a concentração de LDL,

estudos recentes consideram o nível de TAG um fator de risco independente para DCV

(SHAEFER, 2001 e HOKANSON, 1996). Indiretamente estão relacionados ao aumento do

risco, porque há uma relação inversa entre a concentração de TAG e os níveis de HDL

plasmáticos. Quando os níveis de TAG estão altos, os de HDL estão baixos e vice-versa

(SCOTT e GRUNDY, 1986). Ainda não foi esclarecido se os altos níveis de TAG levam a

aterosclerose ou se a partir desses níveis elevados são desencadeados outros fatores que

conduzem às DCV.

Como conseqüência do alto nível de TAG, surge uma subclassificação ainda difícil

de ser mensurada pelos métodos laboratoriais disponíveis, são as partículas remanescen-

tes de QM e VLDL. Altas concentrações de lipoproteínas ricas em TAG e seus remanes-

centes, e baixos níveis de HDL, aumentam a probabilidade do colesterol contido na HDL

passar para outras lipoproteínas, interferindo no transporte reverso do colesterol e alte-

rando a composição dessas partículas (GIBNEY e WILLIANS, 1993). E, por serem partícu-

las pequenas, são infiltráveis na parede arterial, tornando-se tão aterogênicas quanto a

LDL (SCHAEFER et al., 2001).

Os remanescentes estão sempre elevados nos portadores de DCV, sendo os mais

precisos marcadores desta doença. E podem competir com outras lipoproteínas para

serem metabolisadas, diminuem a conversão de VLDL em LDL via lipólise, e diminuem
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também o catabolismo da LDL reduzindo o número de receptores LDL no fígado

(SCHAEFER et al., 2001).

Sabe-se ainda que elevadas concentrações de HDL colesterol estão associadas a

menores riscos para enfermidades cardiovasculares. Os dados disponíveis sobre os efei-

tos cardioprotetores da HDL ainda são controversos, não se sabe ainda se os mesmos

podem ser atribuídos a uma ou todas as subfrações da HDL (HDL2 e HDL3). A sub-fração

de HDL2 é menos densa e de maior tamanho, enquanto a sub-fração de HDL3 é mais

densa e de menor tamanho. LAMARCHE et al. (1997) avaliaram os níveis de HDL de 944

homens, dos quais 83 desenvolveram doença isquêmica do coração num período de 10

anos. Estes apresentavam níveis mais baixos de HDL, HDL2 e HDL3 comparados aos que

não desenvolveram a doença. A contribuição da HDL2 e HDL3 foram semelhantes no

modelo de multivariância que incluiu ambas subfrações. Embora a contribuição da HDL2

tenha sido estatisticamente significante, o que não ocorreu com HDL3, estes dados suge-

rem que a HDL2 pode ser mais atuante no efeito protetor da doença isquêmica do coração

que a HDL3. No entanto, os autores citam que a diferença entre elas foi pequena, e que só

por este experimento não é possível excluir os efeitos cardioprotetores da HDL3.

As diferentes sub-frações da HDL têm atraído a atenção de diversos pesquisadores,

que procuram observar o seu metabolismo e a relação com o TRC. Diversas dietas foram

testadas em diferentes populações, sexos, faixas etárias, percentual de gordura, índice de

massa corporal (IMC), dentre outros (MONTOYA et al., 2002; LYU, et al., 2001; VÉLEZ-

CARRASCO et al., 1999; LAMARCHE et al., 1997a; VAJO et al., 2002; DIEDERICH et al.,

2001). No entanto, os mecanismos e os fatores que interferem para elevar ou diminuir

cada subfração ainda não foram muito bem esclarecidos.

A partícula de HDL que contém somente apoA-I (LpA-I) tem sido considerada anti-

aterogênica, enquanto a partícula que contém tanto a apoA-I como a apoA-II (LpA-I/A-II)

tem efeito neutro ou pró-aterogênico. Da mesma forma, a razão entre as subfrações da

HDL com apo C-III e apo E (ex: Lp C-III / Lp C-III:B e Lp E / Lp E:B) tem sido sugerida

como um potencial marcador de DCV. Outro tipo de lipoproteína contendo apenas apo

E (γLp E) tem sido proposto como elemento responsável pelo efluxo de colesterol

(MONTOYA et al., 2002).

Em estudo realizado por MARTINEZ (1997) foi encontrada correlação positiva entre

apo B e DCV, assim como a apo E também apresentou uma correlação positiva com o

risco para DCV através de seu polimorfismo. Algumas evidências sugerem que o locus da

apo E possa estar envolvido na determinação dos níveis plasmáticos dos lipídios e

lipoproteínas. Os indivíduos homozigotos (E2/E2), que representam 1% da população,

apresentam um potencial para desenvolver beta-dislipoproteinemia do tipo III. Nesses

indivíduos, a capacidade de ligação da apo E2 com o receptor pode variar de muito

defeituosa a quase normal, dependendo do contexto genético ambiental. Portanto, são

necessárias anormalidades metabólicas adicionais para que eles exibam a hiperlipidemia,

como diabetes, hipotiroidismo e obesidade (MARTINEZ, 1997).
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Cerca de 30 a 35% da massa total da HDL é constituída de apo A-I; à medida que seu

nível diminui na partícula, o risco cardiovascular aumenta. VELEZ-CARRASCO et al. (1999),

comparando os efeitos do consumo de uma dieta baixa em gordura, ácidos graxos saturados

e colesterol (recomendação segundo American Heart Association / National Cholesterol

Education Program Step II) com a dieta normocalórica / normolipídica, encontraram uma

redução no colesterol total, porém, foram também reduzidos os níveis de HDL e de apoA-I.

Examinando mecanismos que levaram a esses efeitos, foi observada uma redução na secre-

ção da apo A-I, o que pode ajudar a explicar porque dietas muito restritas em lipídios e ricas

em carboidratos, como as citadas acima, não têm sido muito eficazes na prevenção das DCV.

Vários outros estudos revelam efeitos anti-aterogênicos que são exercidos pela HDL:

a) inibição da quimiotaxia de monócitos; b) inibição de adesão de monócitos às células endoteliais;

c) inibição da oxidação de LDL; d) inibição da disfunção endotelial induzida pela LDL-oxidada

e apoptose; e) estímulo da síntese endotelial de prostaciclinas e fator C natriurético (CNP);

g) estímulo do efluxo de colesterol de macrófagos e células espumosas, aumentando a atividade

do ABCA1; h) estímulo de proliferação de células musculares lisas; i) inibição da ativação de

plaquetas; j) inibição do fator X de ativação e estimulação de proteína C (NOFER et al., 2002).

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2001) estabeleceu novos valores de refe-

rência dos lipídios para indivíduos acima de 20 anos (Tabela 2), quais sejam, LDL abaixo de

100mg/dL; HDL acima ou igual a 40mg/dL; e triacilgliceróis inferiores a 150mg/dL.

Tabela 2   Valores de referência dos lipídios para indivíduos > 20 anos de idade

Lipídios Valores (mg/dL) Categoria

<200 Ótimo
CT 200 – 239 Limítrofe

= 240 Alto

< 100 Ótimo
100 – 129 Desejável

LDL-C 130 – 159 Limítrofe
160 – 189 Alto

=190 Muito alto

HDL-C
< 40 Baixo
> 60 Alto

< 150 Ótimo

TAG
150 - 200 Limítrofe
200 – 499 Alto

= 500 Muito alto

Fonte: SBC, 2001; Abr eviaturas: CT: colesterol total; LDL-C: LDL colester ol; HDL-C: HDL colester ol; TAG: triacilgliceróis.

Apesar da recomendação quanto aos níveis de lipoproteínas e triacilgliceróis, dis-

põe-se cada vez mais de dados, demonstrando que mesmo quando o indivíduo apresenta

concentrações normais de lipídios plasmáticos, podem ocorrer alterações na composição
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de certas subclasses de lipoproteínas, que levam ao desenvolvimento de enfermidades

cardiovasculares (POZA et al., 2001, YU-POTH et al., 2000, KUBOW, 1996). Assim, torna-

se importante o conhecimento do tamanho e constituição das lipoproteínas, que são

reflexo da alimentação e dos fenótipos gerados de polimorfismos de enzimas,

apolipoproteínas, receptores celulares, dentre outros.

Tanto fatores ambientais como genéticos são determinantes importantes dos níveis

plasmáticos de colesterol ou das lipoproteínas. Da interação entre eles resulta um perfil

lipoprotéico típico para diferentes indivíduos, populações e espécies (MARTINEZ, 1997).

A base metabólica para a variação da concentração plasmática das lipoproteínas não é

bem conhecida, mas considerável parte dela pode ser controlada geneticamente, potencial-

mente por genes que codificam apolipoproteínas, enzimas lipases, proteínas de transferência

de lipídios, e receptores envolvendo a regulação das lipoproteínas. Exceto para as mutações

no gene para o receptor de LDL (i.e., hipercolesterolemia familiar), nenhum outro marcador

genético para a resposta dietética foi satisfatoriamente identificado (RANTALA et al., 2000).

Uma outra classe de lipoproteína, denominada Lp(a) tem recebido atenção especial. A

Lp(a) é muito semelhante à LDL, porém, além da apo B-100, presente na LDL, a Lp(a)

apresenta uma segunda apoproteína, denominada apo (a), que está ligada à apo B-100 por

pontes dissulfeto. Embora sua síntese e metabolismo não sejam ainda completamente conhe-

cidos, sabe-se que são independentes das demais lipoproteínas e que seus níveis plasmáticos

são pouco influenciados pela dieta (KOSCHINSKY et al., 1993; SAKURABAYASHI et al., 2001).

A semelhança em cerca de 80% dos aminoácidos que compõem a apo(a) com o

plasminogênio, dá suporte à possibilidade da Lp(a) contribuir para a trombogênese, ao

competir com sítios do plasminogênio (LAWN, 1992). Altas concentrações de Lp(a) têm

sido associadas com elevado risco de DCV. Por sua similaridade a essa proteína fibrinolítica,

a apo(a) liga-se à rede de fibrina na luz arterial, sem contudo degradá-la, impedindo, assim,

a destruição do trombo na área da lesão aterosclerótica, aumentando o risco de obstrução

e isquemia (LEITE et al., 2003). Em indivíduos com altos níveis de Lp(a), a razão

apoB/apoA-I também é maior – um fator adicional para o desenvolvimento de DCV. Tam-

bém estão aumentadas as quantidades de apo CII e CIII (SAKURABAYASHI et al., 2001).

Um outro aspecto interessante relacionado a Lp(a) diz respeito ao fato de que os fatores

nutricionais, atividade física e fatores hormonais, os quais apresentam significante influência

nos níveis de colesterol e de TAG, dificilmente apresentam algum impacto sobre os níveis de

Lp(a) (MARTINEZ, 1997). Curiosamente, GINSBERG et al. (1998), em um estudo sobre os

efeitos da redução na ingestão de gordura saturada e gordura total, encontraram que a con-

centração de Lp(a) foi maior para aqueles que reduziram a ingestão de gordura saturada.

FORMAÇÃO DE PLACAS DE ATEROMAS

A hipótese oxidativa da aterosclerose sugere que o processo aterosclerótico possa

ser iniciado pelo acúmulo de LDL e outras lipoproteínas que contêm a apo B – Lp(a) e
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remanescentes principalmente – na matriz subendotelial. O acúmulo será maior quanto mais

altos os níveis dessas lipoproteínas circulantes. A LDL nativa não é captada pelos macrófagos

até que seja modificada oxidativamente na parede dos vasos. Após as modificações incluindo

oxidação, lipólise, proteólises e agregações, o processo inflamatório se intensifica, levando à

formação da estria gordurosa (primeiro evento na formação do ateroma) (LUSIS, 2000).

As LDLs modificadas induzem a quimiotaxia dos monócitos, são tóxicas para as

células endoteliais e fazem com que a apo B-100 seja reconhecida pelos receptores

“varredores” de lipídios, na superfície dos macrófagos, de modo que estes interiorizam

muitas partículas de LDL, transformando-se em células espumosas. As células endoteliais,

estimuladas por LDL oxidadas liberam o fator de crescimento de colônias de granulócitos

e monócitos (GM-CSF) e múltiplas substâncias pró-inflamatórias, que promovem a infla-

mação local e a disfunção endotelial na tentativa de reverter o processo. O acúmulo de

lipídios na parede vascular e a liberação de fatores de crescimento e citocinas, favorecem

a migração de células musculares lisas para a íntima, que proliferam e secretam fibras de

colágeno que formarão a capa fibrosa de ateroma (TEIJEIRA e RAMOS, 1998).

A placa fibrosa ou placa avançada ou lesão complicada possui uma superfície

coberta por uma capa de espessura variada, consistindo de várias camadas de células

musculares lisas cercadas de uma matriz densa de tecido conjuntivo que contém colágeno,

fibras elásticas e proteoglicanas. A formação da lesão avançada está usualmente associa-

da à contínua diminuição da espessura da camada média da artéria, resultante da migra-

ção das células musculares lisas para a camada íntima e multiplicação das células muscu-

lares na íntima durante o desenvolvimento e progressão da lesão (PELUZIO, 2002).

As clássicas complicações da aterosclerose são: a calcificação da lesão, que pode

levar à rigidez do vaso; fissura ou ulceração na placa com formação de trombo no sítio da

lesão. Os trombos podem ocluir o vaso, causando infarto; hemorragia dentro da placa,

que pode resultar em estreitamento adicional do lúmen do vaso; aumento da fragilidade

da placa fibrosa e perda da elasticidade da parede do vaso e (COLLINS, 1996).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Controlar os níveis plasmáticos das lipoproteínas é passo essencial para o tratamento

e prevenção de doenças cardiovasculares, uma vez que elas estão intimamente relacionadas com

o desenvolvimento da placa aterosclerótica. É igualmente importante a prevenção da oxidação

das lipoproteínas e a conseqüente formação das células esponjosas, bem como controlar os níveis

de triacilgliceróis, que estão relacionados com a constituição e tamanho das partículas de LDL.

Conhecer o metabolismo das lipoproteínas e os pormenores envolvidos na sua síntese e

catabolismo, e das apolipoproteínas que as constituem é fundamental para se estabelecer medi-

das terapêuticas para controle da dislipidemia, sugerir tratamento dietoterápico e prevenir as

doenças cardiovasculares.
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LISTA DE ABREVIATURAS

ABCA1 Transportador A1 cassete ligante de adenosina trifosfato

Acetil-Coa Acetil - coenzima A

Apo Apolipoproteína

CD 36 Receptor da família scavenger classe B

CETP Proteína de transferência de éster de colester ol

CNP Fator C natriurético

DAC Doença arterial coronariana

DCV Doenças cardiovasculares

GM-CSF Fator de crescimento de colônias de granulócitos e monócitos

HDL Lipoproteína de alta densidade

HMG-CoA redutase Hidroxi-metil-glutaril CoA redutase

IDL Lipoproteína de densidade inter mediária

LCAT Lecitina-colesterol-acil-transferase

LDL Lipoproteína de baixa densidade

MTP Proteína microssomal de transferência

PLTP Proteína de transferência de fosfolipídios

QM Quilomícron

RR Receptor de remanescente

SR-B1 Receptor Scavenger B1

TAG Triacilgliceróis

TRC Transporte reverso de colesterol

VLDL Lipoproteína de muito baixa densidade
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