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Objetivo — Avaliar a influência da lipopro-
teína (a) (Lp (a)) no resultado da terapêutica com
rt-PA no infarto do miocárdio (IM).

Métodos — Trinta e oito pacientes com IM, 28
homens, com média de idade de 51 ± 9 anos, divi-
didos em dois grupos de acordo com o sucesso da
terapêutica trombolítica: A) sucesso, B) insucesso.
Foram determinados os níveis de fibrinogênio
sérico (FS) pré e 90 minutos após trombólise e de
Lp (a) seis meses após, sendo feita a análise com-
parativa desses parâmetros nos dois grupos.

Resultados — Os níveis de Lp (a) foram seme-
lhantes nos grupos A e B (p = 0,45). Não houve
diferença no comportamento do FS nos dois gru-
pos.

Conclusão — O nível sérico de Lp (a) parece
não interferir com o rt-PA na terapêutica do IM.

Palavras-chave: lipoproteína (a), trombólise, infarto
do miocárdio.

THE INFLUENCE OF LIPOPROTEIN (a) IN
THROMBOLYSIS WITH rt-PA FOR MYOCAR-

DIAL INFARCTION

Purpose—To evaluate the influence of
lipoprotein (a) (Lp (a)) levels in thrombolysis with
rt-PA for myocardial infarction (MI).

Methods—Thirty-eight MI patients, 28 male,
mean age 51 ± 9 years, submitted to thrombolysis
with rt-PA, divided in two groups according the
result of the thrombolysis: A) Successful, B) Failure.

Serum fibrinogen (SF) was assessed before and
90 minutes after treatment. Lp (a) levels were
determined six months later. These parameters
were analized in both groups.

Results — Lp (a) levels were similar in groups
A and B ( p = 0.45). The SF levels were not
different in the groups.

Conclusion — Lp (a) seems to have no
influence in thrombolysis with rt-PA for Ml.

Key words: lipoprotein (a ), thrombolysis,
myocardial infarction.
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A lipoproteína (a) (Lp (a)) é um complexo
macromolecular encontrado no plasma humano que
combina elementos estruturais do sistema de
lipoproteínas e do sistema de coagulacão1. A Lp (a)
apresenta grande semelhança estrutural com a
lipoproteína de baixa densidade (LDL), mas contém

uma apolipoproteína adicional, a apolipoproteína (a)
[apo (a)]. A apo (a) está covalentemente ligada a
polipoproteína B 100 (apo B 100), comum ao LDL
e à Lp (a), através de ligações dissulfeto2 (fig. 1).

A apo (a) apresenta marcante homologia com o
plasminogênio, o zimogênio da enzima trombolítica pri-
mária plasmina3, sendo considerada como fator de risco
independente na aterosclerose e infarto do miocárdio4-10.
Postula-se por um possível mimetismo molecular, que a
Lp (a) competiria com o plasminogênio por sítios de
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TABELA I — Dados dos grupos A (sucesso) e B (insucesso) submetidos à trombólise com injeção “in bolus” de rt-PA.

GRUPOS

A B Total p

Número 20 18 38 ns
Idade (média em anos) 50,5 ± 11,2 52,3 ± 8,0 51 ± 9,7 ns
Masculino 16 12 28 ns
Sexo
Feminino 4 6 10 ns
Antecedentes familiares de coronariopatia 7 11 18 ns
Tabagismo 12 9 21 ns
Hipertensão arterial 7 7 14 ns
Diabetes mellitus 1 2 3 ns
Intervalo (min.) entre dor e injeção de rt-PA 234 ± 9,3 250 ± 9,9 242 ± 42,2 ns
Intervalo (meses) entre IM e coleta de Lp (a) 5,8 ± 1,7 5,5 ± 2,0 5,6 ± 1,2 ns

IM — infarto do miocárdio: ns — não significativa.

Fig.1 - Representação esquemática da estrutura da Lp (a). A molécula de
apolipoproteina (a) está ligada a apolipoproteína B por ponte dissulfeto.

ligação a células endoteliais, inibiria a fibrinólise e pro-
moveria trombose intravascular3. Supõe-se que a Lp
(a) além de suas implicações na aterogênese4 7, pre-
disporia à trombose coronária1.

Brown e Goldstein11 sugerem inibição da ativa-
ção do plasminogênio pelo t-PA, em presença de al-
tas concentrações de Lp (a). É lícito supor então que
a Lp (a) poderia interferir no mecanismo de ação de
drogas trombolíticas, e portanto com a sua eficácia
no tratamento do infarto do miocárdio.

Objetivamos relacionar o grau de sucesso da
trombólise venosa com injeção “in bolus” de rtPA
aos níveis séricos de Lp (a), bem como de
fibrinogênio em portadores de infarto do miocárdio.

MÉTODOS

Foram estudados 38 pacientes, 28 (73,6%) do
sexo masculino, brancos, com idades inferiores a 70
anos (média 51 ± 9,7), submetidos à trombólise com
rt-PA dentro das primeiras 5 horas de infarto do
miocárdio12,13, após constatarmos a oclusão da arté-
ria relacionada ao infarto (ARI), ou seja grau 0 de
perfusão descrito no estudo do TIMI12,14.

Após a administração prévia de 100 mg de
AAS por via oral, foi realizada injeção venosa “in
bolus” de 70 mg de rt-PA no laboratório de hemodi-
namica15. Decorridos 90 min, nova angiografia per-
mitiu considerar como sucesso terapêutico os casos
com graus de perfusão TIMI 2 ou 3 (grupo A), os
demais tendo sido classificados como grupo B (graus
TIMI 0 ou 1). Os grupos A e B foram homogêneos
com relação as seguintes variáveis: idade, sexo, an-
tecedentes familiares de coronariopatia, tabagismo, hi-
pertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, inter-
valo de tempo entre início dos sintomas e injeção ve-
nosa de rt-PA, tempo entre IM e dosagem de Lp (a),
nível sérico de Lp (a) e concentrações de fibrinogênio
(tab. I).

Os níveis de fibrinogênio sérico foram determi-
nados antes (t0) e aos 90 min (t90) da injeção de
rt-PA, utilizando-se coleta em tubos contendo
aprotinina para evitar a fibrinólise espontanea16.

A determinação de Lp (a) foi realizada após
jejum de 12 h, no período entre 3 e 9 (média de 5,6)
meses pós-IM, ocasião em que nenhum paciente nem
fazia uso de drogas hipolipemiantes, niacina,
neomicina, ou óleo de peixe—que sabidamente dimi-
nuem os níveis séricos de Lp (a) —nem apresenta-
va processo inflamatório17,18.
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Fig. 2 - Níveis plasmáticos de Lp (a) nos grupos submetidos à trombólise com rt-
PA:A (sucesso) e B (insucesso)

Fig. 3 - Níveis médios de fibrinogênio sérico antes (T0) a aos 90 minutos (T90) da
injeção venosa de rt PA, nos grupos A(sucesso) e B (insucesso).

As dosagens foram realizadas por técnica de
radioimunoensaio cedida por Pharmacia (Uppsala,
Suécia) após centrifugação e armazenamento do
soro a 20ºC negativos.

As comparações dos valores de Lp (a) e da
variação do fibrinogênio nos grupos A e B foram
efetuadas pelo teste não paramétrico de Mann
Whitney. A diferença entre as concentrações de
fibrinogênio (T

O
-T90) em cada grupo foi analisada

pelo teste de Wilcoxon. Valores de p < 0,05 foram
considerados significantes.

RESULTADOS

Os valores de Lp (a) variaram entre 1,1 e 126
mg/dl (fig. 2), sendo a distribuição dos mesmos se-
melhantes nos grupos A e B (p = 0,45). A redução
nos valores de fibrinogênio sérico entre TOe T90 foi
significativa tanto no grupo A (p = 0,006) quanto no
grupo B (p = 0,005) (fig. 3). A queda observada das
concentrações de fibrinogênio (T0-T90) foi seme-
lhante nos dois grupos (p = 0,06).

DISCUSSÃO

Os níveis de Lp (a) mantêm-se praticamente
constantes ao longo da vida. Aumentos decorrem de
comportamento semelhante ao de uma proteína de
fase aguda, elevando-se em presença de processos
inflamatórios ou de danos tissulares. No IM, seus
níveis aumentam cerca de 24 h do início do qua-
dro, retornando aos valores basais, em média, 30
dias após18. Por outro lado, níveis séricos elevados
de Lp (a) são considerados fator de risco indepen-
dente para IM4,7,9, não só por seu papel na
aterogênese, mas também, por possível interferên-
cia com o sistema de fibrinólise3.

A Lp (a) ocuparia receptores do plasminogênio
em células endoteliais3,19 e competiria com o t-PA
endógeno, interferindo na ativação do mesmo11,20

Os níveis de fibrinogênio em nossos pacientes
reduziram-se significativamente de T0 para T90 (fig.
3), atestando a ativação da fibrinólise, contudo o
comportamento semelhante tanto no grupo A quanto
no B. não permitiu associá-los ao efeito sobre
recanalização coronária.

A ausência de diferença entre os grupos A e B
sugere que o insucesso da trombólise não pode ser
atribuído aos níveis plasmáticos de Lp (a). Este re-
sultado é concordante com McLean e col21 e com
Hajjar e col19. Todavia, deve ser ressaltado que
Edelberg e col23 admitem, por estudos “in vitro”,
real interferência de Lp (a) na ação trombolítica do
t-PA.

Pode-se admitir que a reação estequiométrica
entre as moléculas de rt-PA e Lp (a), durante a in-
fusão da droga resulte em maior quantidade de rt-PA
suplantando um possível inibição competitiva da Lp
(a) pelo plasminogênio.

Em conclusão, as concentrações de Lp (a) ob-
tidas após média de 5,6 meses do IM—representa-
tivas de seu estado basal—não exerceram influên-
cia no resultado da trombólise com rt-PA Estudos
adicionais fazem-se necessários para ampliar os co-
nhecimentos sobre o verdadeiro papel da Lp (a) no
binômio trombose-trombólise.
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