REAGENTS
COLESTEROL sdLDL RANDOX (sdLDL-C) – O TAMANHO IMPORTA:
O REAL PESO DO PERFIL LIPIDICO SOBRE O RISCO

Randox sdLDL Cholesterol (sdLDL-C)
Size Matters: The True Wight of Risk in Lipid Profiling
1. BACKGROUND
A doença cardiovascular (DCV) é reconhecida como uma das principais
causa de óbito no mundo. Anualmente aproximadamente 17.7 milhões
de mortes por ano são acometidas pela DCV, representando 31% de
todos os óbitos no mundo.
Além disso, 80% de todas estas mortes são devidos a ataques cardíacos
e derrames 9.
Existe um pacto global para reduzir a probabilidade de mortes prematuras
por DCV em 25% até 2025; um alvo definido por todos os países membros
das Nações Unidas7.

Mundialmente, a taxa de mortalidade por DCV tem decaído
dramaticamente nos últimos 20 anos, contudo, em regiões mais carentes
o número de vidas perdidas plea DCV tem aumentado7.
A distribuição global da DCV é complexa e definida por características
regionais e nacionais assim como outras tendências de doenças globais.
Apesar das diferenças entre regiões, a DCV permanece como uma causa
dominante de óbito, mesmo para pessoas com idade inferior a 40 anos.
Assim, há uma necessidade pela busca de marcadores de risco de DCV
mais precisos que consegam superar estas incertezas e heterogeneidades
entre populações.

2. SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA
O colesterol LDL (LDL-C) é uma lipoproteína de baixa densidade envolvida no processo de transferência de colesterol e triglicérides do fígado para os tecidos
periféricos. O LDL-C pode ser dividido em dois fenótipos: o padrão fenotípico A, uma partícula grande e leve, rica em ésteres de colesterol (lbLDL-C - do
inglês large buoyant LDL-Cholesterol); e o padrão fenotípico B, pequena e densa, com menos colesterol (sdLDL-C - do inglês small dense LDL-Cholesterol).
Os dois tipos de LDL-C variam em tamanho, que é determinado tanto pela genética quanto pelo consumo de lipídes. Além disso a diferença de tamanho
influencia diretamente sobre a aterogenicidade da LDL-C. As partículas de sdLDL-C, por serem menores, podem permear com mais facilidade a parede
arterial e, além disso, são mais suscetíveis à oxidação5.
Pesquisas indicam que indivíduos com uma maior predominância de
sdLDL-C circulante, possuem risco 3 vezes maior de terem um infarto
do miocárdio (IM)1. Elevados níveis de sdLDL-C podem ser causados pela
adoção de um estilo de vida sedentário, consumo de uma dieta rica em
gordura saturada, desenvolvimento da resistência à insulina e pré diabetes,
e pela predisposição genética. A quantificação de sdLDL-C permite que
o corpo clínico tenha uma maior compreensão dos fatores de risco
envolvendo o lípide, possibilitando um tratamento mais personalizado
ao paciente. Além disso, a alta prevalência da sdLDL é observada em
indivíduos com hiperlipidemia familiar, diabetes do tipo 2 não dependente
de insulina, e síndrome metabólica5.

O diagrama abaixo mostra a diferença entre LDL-C e o colesterol sdLDL.
É possível observar que mesmo que os níveis de LDL-C sejam semelhantes
em diferentes pacientes, a concentração de sdLDL pode ser diferente.
Assim, é importante obter o tipo de LDL-C para conseguir estimar com
mais eficiência o risco de uma doença cardiovascular aterosclerótica
(DCVA) em pacientes.

Figura 1: Predominância das partículas de sdLDL em comparação às partículas de LDL-C
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Embora a massa total de LDL-C seja a mesma para cada paciente, a diferença na
concentração de sdLDL-C possibilita a adoção de um tratamento diferenciado.

Tabela 1: Comparação entre Tamanho e densidade entre o lbLDL-C e o sdLDL-C10
Lipoproteína

lbLDL-C

sdLDL-C

Diâmetro (nm)

25.5 – 28.0

22.0 – 25.5

Densidade (g/cm3)

1.019 – 1.044

1.044 – 1.063

Figura 2: O mecanismo aterogênico do sdLDL-C11
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A figura 2 descreve o mecanismo aterogênico da sdLDL-C.
É possível observar que:
1.

O sdLDL-C possui uma baixa afinidade pelo receptor
de LDL-C no fígado, assim, consegue circular por mais
tempo que o lbLDL-C

2.

O sdLDL-C possui uma grande afinidade com
proteoglicanos de membrana da parede arterial que
contêm heparina (HSPGs). Isso significa que a sdLDL
consegue permear facilmente pela parede da artéria.

3.

O sdLDL é muito suscetível a oxidação, e sua captação
pelos macrófagos induz a formação de células
espumosas. Estas iniciam o processo inflamatório
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3. GERENCIAMENTO
A redução do nível de sdLDL-C influencia na redução dos riscos de DCV e IM. O tratamento com altas doses de estatina tem mostrado ser eficaz em
reduzir o sdLDL-C circulante diminuindo o risco de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco. Apesar do estímulo da síntese de sdLDL ter um
componente de predisposição genética, gatilhos como o sedentarismo e a adoção de uma dieta rica em gordura saturada, atuam efetivamente sobre sua
síntese. Além disso a resistência à insulina e o pré-diabetes implicam diretamente sobre a geração de sdLDL-C5.
A quantificação de LDL-C e a manutenção de seu nível dentro do tratamento da doença ateroesclerótica coronária são práticas preconizadas em
diferentes diretrizes (ATP III, AHA/ ACC, ACC, ESC/EAS e NICE). Entretanto, ainda existem dúvidas quanto o impacto do tratamento direcionado ao
LDL-C apenas. A inclusão do sdLDL-C dentro do painel clínico de testestorna-se uma importante ferramenta no gerenciamento do LDL-C e seu papel
aterogënico.

4. COLESTEROL sdLDL E SUA IMPLICAÇÃO
NO DIABETES
A figura 4 ilustra a alta prevalência das partículas de sdLDL-C em
pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 (DMT2) com DCV, enquanto a
concentração de lbLDL-C não está alterada. É possível observar também
que a presença do diabetes não afetou negativamente a concentração
de sdLDL-C em pacientes com DCV. Estes resultados sugerem que
o sdLDL-C é um poderoso preditor da DCV tanto para populacões
diabéticas e não-diabéticas.

Figura 4: comparação dos níveis de lbLDL-C e sdLDL-C em pacientes
normais, DCV e DMT23.
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5. NATIONAL LIPIDS ASSOCIATION – NLA
(ASSOCIAÇÃO LIPÍDICA NACIONAL – ESTADOS
UNIDOS)
O painel lipídico atual consiste dos seguintes testes:
•

Colesterol total

•

Colesterol HDL

•

Colesterol LDL

•

Triglicérides

A missão da NLA é “melhorar a prática do gerenciamento de lípides na
clínica médica”. A NLA advoga para o avanço dos testes lipídicos atuais,
uma vez que estes conseguem detectar apenas 20% dos pacientes com
DCVA. A adoção de testes avançados para lípides são recomendados
para a otimização dos cuidados com o paciente, que pode ser alcançado
com a introdução do sdLDL-C no painel clínico6.

6. TESTE SDLDL-C RANDOX
MÉTODO DENKA SEIKEN
O teste sdLDL RANDOX utiliza o método quantitativo “Denka Seiken”
que produz resultados em até 10 minutos, facilitando o diagnóstico e
implementação de um plano de tratamento em menor tempo. Antes,
métodos baseados em ultracentrifugação e eletroforese eram as opções
para a quantificação de sdLDL-C. Estes métodos eram muito trabalhosos
e consumiam um tempo precioso3.

Figura 5: Correlação entre os métodos ultracentrifugação e Denka Seiken4

Estudos têm destacados que o uso deste teste quantitativo é mais
informativo sobre a obtenção, comparação e determinação de
parâmetros efetivos na obesidade5. O método consiste em duas etapas
de reações, que são baseadas na presença de surfactantes e enzimas
que reagem seletivamente sobre grupos específicos de lipoproteínas. A
figura 5 mostra que o método “Denka Seiken” Randox correlaciona-se
positivamente com o método gold standard de separação da sdLDL-C
por ultracentrifugação4. Para este estudo, 64 amostras provenientes de
pacientes normais, DCVA ou DMT2 foram testadas.
Ultracentrifugação (mg/dL)

7. OUTROS BENEFÍCIOS DO TESTE SDLDL-C
RANDOX:
•

Especialmente desenhado para uso em analizadores automáticos
tornando o teste mais conveniente e eficiente

•

Controles e calibrador para o sdLDL-C disponíveis, oferecendo um
pacote completo do teste

•

Reagentes líquidos prontos para o uso

•

•

Protocolos com programações detalhadas para uso em diversos
analizadores

O teste sdLDL-C Randox é um produto de nicho, a Randox é
um dos únicos fabricantes a oferecer o sdLDL-C para uso em
analizadores automáticos

8. CONCLUSÃO
A DCV é maior causa de mortes em todo o mundo. Existe um
comprometimento global de reduzir as mortes prematuras por DCV em
25% até 2025. Embora exista uma redução do número de mortes por
DCV nos últimos 20 anos, o número de vidas perdidas nos países mais
carentes ainda é alto.

Por estas razões, é necessária uma revisão do painel lipídico tradicional
preconizado por diretrizes como a NICE ao incluir o teste de colesterol
sdLDL. Este irá ajudar o corpo clínico a ganhar uma compreensão maior
do risco de DCV do paciente, permitindo que medidas apropriadas
sejam tomadas para prevenir mais mortes.
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