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Desenvolvimento de um método simples e prático para mensuração da 

capacidade da lipoproteína de alta densidade (HDL) em remover colesterol de 

membranas celulares.  

 

1. RESUMO 

Diversos estudos epidemiológicos indicam que baixos níveis da lipoproteína de alta 

densidade (HDL) estão associados a uma maior incidência de DAC. 

Surpreendentemente, o aumento nos níveis de HDL por meio de alguns 

medicamentos não resultou em redução nas mortes causadas pela doença. Devido 

a esta observação, os aspectos qualitativos da HDL começaram a despertar maior 

interesse em relação à simples mensuração das concentrações desta partícula. 

Entretanto, o conhecimento atual sobre os aspectos funcionais é limitado, pois os 

métodos disponíveis atualmente para avaliação destes aspectos são de difícil 

execução, apresentam alto custo e exigem materiais e equipamentos de difícil 

acesso. Portanto, o presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento de um 

método pratico, simples e de baixo custo, para avaliação de um importante aspecto 

funcional da HDL que é a sua capacidade de remover colesterol de membranas 

celulares. 

2. INTRODUÇÃO 

A doença arterial coronariana (DAC) é a maior causa de morte no mundo. 

Esta doença é causada por um processo denominado de aterosclerose, onde ocorre 

a formação de placas na parede das artérias. As placas ateroscleróticas contem 

principalmente lipídeos e células inflamatórias. Estas placas podem aumentar 

progressivamente de tamanho e este aumento pode resultar em obstrução da luz 

arterial, impedindo a perfusão tecidual. 

Diversos estudos epidemiológicos indicam que baixos níveis da HDL estão 

associados a uma maior incidência de DAC. Deste modo, o aumento nas 

concentrações de HDL surgiu nas últimas décadas como uma nova proposta 

terapêutica. Uma das abordagens para aumentar as concentrações de HDL 

consistiu no desenvolvimento de medicamentos inibidores da proteína de 

transferência do ester de colesterol (CETP). Estes inibidores da CETP apresentaram 

resultados satisfatórios em relação ao aumento na concentração de HDL, porem não 
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houve redução na mortalidade. A partir destas observações, despertou-se na 

comunidade científica um grande interesse em elucidar os motivos pelos quais o 

HDL aumentado não foi capaz de reduzir os desfechos da doença. Assim, os 

aspectos funcionais da HDL começaram a ser considerados como mais importantes 

em relação à simples mensuração de sua concentração.  

A principal função da HDL é a remoção do colesterol das membranas 

celulares. Um importante mecanismo antiaterogênico da HDL é o transporte reverso 

de colesterol. Nesse processo, a HDL remove colesterol dos tecidos periféricos, 

entre eles os macrófagos da íntima arterial, e o transporta para o fígado, onde este 

colesterol poderá ser excretado na bile e nas fezes. Apesar das evidências 

acumuladas sobre o transporte reverso do colesterol, as informações disponíveis 

atualmente na literatura a respeito das funções da HDL são insuficientes, tanto para 

um diagnóstico adequado como para o desenvolvimento de novos medicamentos. 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento de um método 

pratico, simples e de baixo custo, para avaliação de um importante aspecto funcional 

da HDL que é a sua capacidade de remover colesterol de membranas celulares.  

4. METODOLOGIA 

O método a ser desenvolvido no presente trabalho consiste na incubação de 

HDL isolada de amostras de diferentes indivíduos com o sangue de um único 

indivíduo que servirá como doador universal, sendo deste modo uma incubação 

heteróloga. As hemácias do sangue doador servirão como fonte de colesterol para 

avaliação da capacidade da HDL em remover colesterol de membranas celulares. 

Serão coletadas amostras de sangue do doador universal em tubos contendo EDTA. 

Alíquotas de 1 mL de sangue serão separadas em tubos de ensaio, sendo que 50 µL 

de HDL serão adicionados a estes tubos. As amostras de sangue contendo HDL 

serão centrifugadas a 1000 RPM por 10 minutos. Após esta etapa inicial de 

centrifugação, aproximadamente um terço do plasma é separado das hemácias. 

Uma alíquota de plasma será separada logo após a centrifugação para posterior 

dosagem de colesterol e triacilgliceróis. A porção do plasma que ficou retida entre as 

hemácias será incubada por 18h em banho-maria a 37° C. Ao termino do tempo de 

incubação, o plasma será centrifugado durante 30 minutos a 3000 rpm para total 
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separação do plasma e da HDL que estavam retidos entre as hemácias. 

Subseqüentemente, será realizada a dosagem de colesterol. A diferença entre os 

valores de colesterol nas amostras de plasma removidas antes e após a incubação 

reflete a quantidade de colesterol removida pela HDL, sendo que os valores de HDL 

de cada paciente serão descontados no mesmo cálculo. Como controle do 

experimento, o mesmo procedimento supracitado será realizado sem a adição de 

HDL. Adicionalmente, a dosagem de triacilgliceróis antes e após a incubação 

também será utilizada como controle do experimento, pois não deverá apresentar 

alterações em função da incubação. Para obtenção da HDL por precipitação 

química, serão utilizadas amostras de plasma colhidas em EDTA. A dosagem de 

triacilgliceróis e colesterol será realizada por método enzimático colorimétrico de 

acordo com as instruções do fabricante (Labtest, Minas Gerais, Brasil). A presença 

de hemólise após incubação será avaliada pela mensuração da absorbância a 405 

nanômetros das amostras de plasma diluídas em solução de cloreto de sódio 0,85%. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

HDL de 15 indivíduos saudáveis foi incubado com sangue a partir de um doador 

individual. Nenhuma hemólise foi observada após o período de incubação e medindo 

a absorbância das amostras diluídas a 405 nm. Os níveis de HDL e TG de todos os 

indivíduos estavam dentro da faixa normal (49 ± 1,3mg / dL de HDL e 87 ± 2 mg / dL 

de TG). TG permaneceu inalterada após incubação. HDL heteróloga resultou em 

13,4 ± 2% de aumento do teor de colesterol das amostras incubadas. Intra-ensaio e 

inter-ensaio de coeficiente de variação foi de 2,3 e 2,8%, respectivamente. 
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