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Abstract
Apolipoproteine E (ApoE) is known for its ability to suppress atherosclerosis. Besides its activity to remove the remaining lipoproteins from plasma, ApoE is also known for its direct influence on the numerous
cells of the vascular walls, immune system and bone marrow. Recent research has shown that in addition to
antiaterogenic properties, it also shows the property of suppressing myelopoiesis.
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Rezumat
Apolipoproteina E (ApoE) este cunoscută pentru abilitatea ei de a suprima ateroscleroza. Pe lângă activitatea sa de a îndepărta lipoproteinele remanente din plasmă, ApoE este cunoscută și pentru influența sa
directă asupra numeroaselor celule ale pereților vasculari, asupra sistemului imunitar și măduvei osoase.
Cercetări recente au evidențiat faptul că, pe lângă proprietățile antiaterogene, mai prezintă proprietatea de
a suprima mielopoieza.
Cuvinte cheie: apolipoproteină E, ateroscleroză, diabet tip 2, polimorfism genetic, profil lipidic

Introducere
Apolipoproteina E umană este o componentă
majoră a particulelor de lipoproteine, care, în
condiții fiziologice, este implicată în transportul
plasmatic de colesterol. ApoE se găsește sub trei
izoforme (E2, E3, E4) și face parte din familia apolipoproteinelor care, în condiții patologice, sunt
identificate în depozitul extracelular de amiloid, în
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diferite amiloidoze. Interesant este faptul că forma
liberă lipidică a ApoE a fost identificată ca localizare alături de peptidul Aβ, în plăcile de amiloid din
boala Alzheimer, iar izoforma ApoE4 este un factor
de risc crucial în instalarea precoce a bolii Alzheimer (2,3).
ApoE este o glicoproteină cu 299 de aminoacizi, făcând parte din toate clasele de lipoproteine,
cum ar fi chilomicronii, lipoproteine cu densitate
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joasă (VLDL) și lipoproteine cu densitate înaltă
(HDL). Este un membru al familiei de lipoproteine
alături de ApoA-I, ApoA-II, Apo A-IV, Apo C-I, Apo
C-II, Apo C-III. Fiecare clasă de apolipoproteine are
funcții distincte și participă activ la rețeaua specifică de lipoproteine.
ApoE umană are o sinteză primară în ficat,
unde se găsește în cantități mari, dar este și o proteină aparţinând creierului și altor țesuturi. Forma
funcțională a proteinei este implicată în legăturile
metabolice care asigură transportul și distribuția
la nivelul țesuturilor a colesterolului plasmatic și a
trigliceridelor, prin interacțiunea sa cu alte componente ale receptorilor de lipoproteine cu densitate
joasă (4,5,19).
Gena ApoE este localizată alături de genele
Apo C1 și Apo C2, și prezintă 3 alele ApoE2, ApoE3,
ApoE4 de pe cromozomul 19q13.2. Fiecare alelă
prezintă o frecvență variată în rândul populației
umane, cu ApoE3 având cea mai mare pondere,
de aproximativ 78%. Datorită diferențelor structurale ale acestor izoforme, ele posedă o capacitate
diversă de a se lega de receptori, de aici și un rezultat variat în influențarea metabolismului lipoproteic. ApoE3 și ApoE4 se leagă de LDL cu o afinitate
crescută, în timp ce ApoE2 interacționează cu receptorul în proporţie de doar 2%. ApoE3 este cea
mai comună izoformă (77% din populația caucaziană) și nu modifică metabolismul lipoproteinelor.
ApoE4 este întâlnită la 15% din populație și poate
duce la valori crescute ale concentrației LDL-C.
ApoE2 este cea mai rară izoformă, poate fi corelată cu hipertrigliceridemia și poate contribui la accelerarea aterosclerozei. Polimorfismul genetic al
ApoE poate influența și concentrația în ser a ApoE;
valori crescute au fost măsurate la purtătorii de
ApoE2, iar valori scăzute – la cei cu ApoE4 (6,7,8).

CORELAŢIA DINTRE DIABET ŞI ALTE
BOLI
Nefropatia diabetică este o boală renală cronică progresivă, care apare la 1/3 dintre pacienții cu
diabet zaharat. Substratul histologic caracteristic
este reprezentat de glomeruloscleroza diabetică.
Clinic, se manifestă prin proteinurie, hipertensiune arterială și reducerea progresivă a funcției renale. Boala cronică de rinichi este în prezent una
dintre cele mai importante afecțiuni de sănătate
publică din cauza creșterii frecvenței, a complicațiilor, dar și a mortalității ca urmare a aterosclerozei accelerate. Una dintre cauzele principale de
mortalitate la pacienții diabetici este boala cardiovasculară în corelație cu dislipidemia, care se poate observa în stadii incipiente de insuficienţă renală
asociate cu un grad scăzut de filtrare glomerulară.

Hipertrigliceridemia, acumularea de metaboliți ai
ApoE ce conțin lipoproteine (VLDL, IDL, LDL) și
concentrațiile reduse de HDL pot duce la complicații ulterioare (19).
Surprinzător este faptul că ApoE are și unele
proprietăți antiaterogenice şi chiar există date
controversate între ApoE și riscul cardiovascular. În
unele studii, s-a demonstrat că unii pacienți cu boli
cardiovasculare aveau concentrații crescute de
ApoE. Totuși, cercetătorii au subliniat faptul că
distribuția lipoproteinelor are o importanţă majoră în eveluarea riscului cardiovascular și doar
concentrația plasmatică a ApoE nu reprezintă un
parametru cert pentru evaluarea riscului cardiovascular (9,10,14,15).
Numeroase studii au indicat colesterolul ca fiind o componentă cheie a plăcii de aterom la nivel
arterial, de aici și ipoteza patogenezei aterosclerozei. Studiile efectuate pe populație au demonstrat
niveluri crescute de LDL colesterol și apoliporoteină B (ApoB100), structura principală proteică a
LDL fiind direct asociată cu riscul de ateroscleroză
și evenimente cardiovasculare. Leziunile arteriale
cauzează disfuncții endoteliale ce modifică ApoB,
care conține lipoproteine, și infiltrarea monocitelor în spațiul subendotelial. Infiltrarea macrofagelor conduce la stres oxidativ și la secreție de citokine/chemokine, cauzând oxidarea LDL, activare
celulară endotelială și formarea plăcii de aterom.
HDL, ApoA-I și ApoE endogenă previn inflamația și
stresul oxidativ, dar, totodată, stimulează efluxul
de colesterol pentru a reduce formarea leziunilor.
Coexistența diabetului zaharat cu alți factori, în
particular dislipidemia, creşte și mai mult riscul de
deces prin boli cardiovasculare. Un tipar caracteristic, numit dislipidemie diabetică, constă în niveluri crescute ale trigliceridelor, niveluri scăzute ale
HDL și lipemie postprandială, fiind des întâlnită la
pacienții cu diabet zaharat tip 2 sau sindrom metabolic (11,12,13,20).
Prevalența dislipidemiei este mai crescută la
pacienții cu diabet zaharat de tip 2, dar tulburări în
metabolismul lipoproteinelor pot fi întâlnite și la
pacienții cu diabet zaharat de tip 1. Pacienții cu diabet zaharat de tip 1 slab controlat prezintă niveluri crescute de trigliceride din cauza reducerii
activității lipoproteinlipazei în mușchi și adipocite.
Deficitul de insulină este, de asemenea, asociat cu
creșterea nivelurilor de LDL-C și ApoB100, din cauza faptului că expresia receptorilor de LDL este
controlată în parte de insulină.
Fiziopatologia dislipidemiei diabetice nu este
în totalitate înțeleasă, însă se cunoaște faptul că
modificările la nivel plasmatic ale lipoproteinelor
la pacienții diabetici cresc postprandial și sunt mo405
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derate de deficite ale acțiunii insulinei și, consecutiv, hiperglicemie. Postprandial, acizii grași și colesterolul sunt absorbiți de către celulele intestinale
și încorporate ca trigliceride, esterii colesterolului,
în chilomicroni, particule mari care sunt tot trigliceride (16-18,20).

Concluzii

clare demonstrează efectele statinelor asupra ambelor prevenții cardiovasculare (primare și secundare) la pacienții diabetici. Reducerea evenimentelor cardiovasculare este corelată cu tratamentul
medicamentos, dar și cu scăderea LDL colesterolului. Tratamentul celorlalți factori – precum hipertensiunea arterială, hiperglicemia și obezitatea –
este la fel de important în reducerea riscului
cardiovascular al acestor pacienți.

Pacienții cu diabet zaharat prezintă tulburări
complexe ale metabolismului proteic. Acestea
sunt asociate cu ateroscleroză avansată a vaselor
mari și risc înalt de boli cardiovasculare. Dovezi
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