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Desenvolvimento de um método simples, prático e de baixo custo 

para a avaliação da influência da HDL sobre a agregação plaquetária. 

 

1. RESUMO 

 

A doença arterial coronária (DAC), caracterizada pela obstrução das artérias 

coronárias, é a maior causa de morte no mundo. Um dos fatores relacionados à 

evolução dessa doença é a HDL (lipoproteína de alta densidade), uma 

lipoproteína que tem como principal função a remoção do colesterol dos tecidos. 

Outras funções da HDL têm sido descritas na literatura, como sua capacidade 

antiinflamatória, antioxidante e antiagregante plaquetária. Os estudos da 

literatura a respeito dos efeitos da HDL sobre a agregação plaquetária são 

contraditórios. Portanto, novos estudos são necessários para melhor 

entendimento do papel da HDL na agregação plaquetária e para o 

desenvolvimento de novos medicamentos que possam atuar neste aspecto 

funcional da HDL. Entretanto, os métodos utilizados atualmente para 

mensuração da agregação plaquetária são de difícil execução e permitem, a 

análise simultânea de poucas amostras, dificultando a realização de grandes 

estudos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A doença arterial coronária (DAC) é a maior causa de morte no mundo. Esta doença 
é consequência de um processo de obstrução de vasos de grande calibre, 
denominado aterosclerose. A obstrução destas artérias impede o fluxo de sangue 
necessário para que a perfusão tecidual seja efetuada corretamente, podendo 
resultar, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio. Inúmeras evidências indicam 
que baixos níveis da lipoproteína de alta densidade (HDL) estão associados a uma 
maior incidência de DAC.Apesar da relação supracitada, os aspectos funcionais 
desta partícula têm sido considerados como mais importantes em relação à simples 
mensuração de suas concentrações. A HDL tem como principal função a remoção 
de colesterol dos tecidos, que poderá ser posteriormente levado ao fígado para ser 
metabolizado e excretado. Outras funções da HDL têm sido descritas na literatura, 
como sua capacidade antiinflamatória, antioxidante e antiagregante plaquetária. A 
agregação plaquetária ocorre nos últimos estágios do desenvolvimento da 
aterosclerose, podendo resultar em oclusão total das artérias acometidas. Deste 
modo, a inibição da agregação plaquetária pode ser benéfica para pacientes que 
aprentam placas ateroscleróticas avançadas. Há evidências na literatura que 
sugerem uma possível relação inversa entre as concentrações de HDL-C e a 
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agregabilidade plaquetária. Por exemplo, no estudo de Framinghan, verificou-se que 
em 3799 pacientes houve uma relação inversa entre a agregação plaquetária 
induzida por colágeno e a concentração de HDL-C destes pacientes (3). Um 
resultado semelhante ao supracitado foi obtido, no estudo realizado por Kameda et 
al 2011, onde foi realizada análise de uma população japonesa de 937 indivíduos, 
sendo que os resultados sugeriram que a HDL apresentaria atividade antiagregante 
plaquetária(2). Por outro lado, existem poucos estudos sobre as interações entre as 
plaquetas e a HDL e, além disso, os poucos resultados relatados têm sido 
conflitantes. Por exemplo, há evidências de que a adição de HDL ao plasma rico em 
plaquetas, que não resulta em alteração na agregação plaquetária induzida por 
ADP.  Adicionalmente, outros estudos relatam que a adição de HDL pode até 
resultar em aumento na agregação plaquetária. Deste modo, devido à grande 
controvérsia da literatura, novos estudos são necessários para esclarecer o 
verdadeiro papel da HDL em relação à agregação plaquetária. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Desenvolver um método simples, prático e de baixo custo para a avaliação da 

influência da HDL sobre a agregação plaquetária. 

 

4. METODOLOGIA 

Será realizada análise da influência da HDL na agregação plaquetária induzida por 
ADP em 30 indivíduos saudáveis e 30 portadores de DAC. O protocolo foi aprovado 
pelo comitê de ética da instituição onde os experimentos serão realizados (protocolo 
número 0264/64). As amostras de plasma dos portadores de DAC e dos indivíduos 
saudáveis já foram coletadas e estão armazenadas em biobanco a -80ºC. Para 
análise da influência da HDL na agregação plaquetária, será realizada a obtenção 
de plasma rico em plaquetas (PRP), que será posteriormente incubado com o ADP, 
uma substância que promove a indução da agregação plaquetária. A agregação 
plaquetária será então mensurada pela mudança na absorbância ao longo do tempo 
em um leitor de microplacas. Para obtenção do PRP, será realizada coleta de 
sangue de indivíduos saudáveis em tubo contendo citrato como agente 
anticoagulante. Estas amostras serão posteriormente centrifugadas à velocidade de 
2000 g durante 3 minutos a 4ºC. A HDL será obtida após precipitação química com 
um precipitante composto por 1 ml de solução de sulfato de dextrano, (0,2 gramas 
diluídas em 10 ml de H2O) e 1 ml de cloreto de magnésio (6,0990 gramas diluídas 
em 10 ml de H2O) que serão misturados e o volume será completado para 20 mL 
em balão volumétrico. Após esta etapa, 250ul de plasma serão misturados a 250ul 
de precipitante, e as amostras serão centrifugados a velocidade de 3000 rpm 
durante 10 minutos a 4ºC após homogeneização por 30 segundos em vortex. Serão 
adicionados 100ul de PRP em microplacas de 96 poços, e em seguida diferentes 
volumes de HDL serão adicionados para determinação das condições ideais do 
ensaio. A microplaca será incubada em leitor de microplaca (PerkinElmer 2030 
multilabel reader VICTOR ™ X3) durante 15 minutos a 37ºC. Após a incubação, será 
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realizada adição de 5 µL de ADP em cada poço da microplaca, que terá sua leitura 
realizada a 405nm após um determinado tempo de agitação e de intervalo entre as 
leituras, que será padronizado. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Comparados aos controles, os pacientes com DAC apresentaram aumento de 
transferência de sub fração (1.4ë0.04% vs 0.9ë0, 03% p <0,0001), mas a 
transferência de lípides para HDL total foi igual em ambos os grupos (8.0ë1.2 vs 
8.1ë1.3 (p = 0,758), o que resulta numa transferência reduzida para HDL2. A 
agregação plaquetária foi igual em ambos os grupos (12.0ë0.3 ë0.3% vs 11,7% p = 
0,61), mas houve uma correlação inversa entre a transferência de colesterol livre 
para HDL2 e agregação plaquetária em DAC (r = -0, 55 p <0,05). Colesterol livre 
para HDL3. 
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