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RESUMO 

 
O receptor scavenger classe B tipo I (SR-BI) media a captação seletiva do colesterol da 
lipoproteina de alta densidade (HDL) e participa no effluxo do colesterol livre para 
aceptores lipoprotéicos. A HDL tem um importante rol aterogênico associado com sua 
participação no transporte reverso do colesterol. Polimorfismos no gene que codifica 
para o SR-BI (SCARB1) foram relacionados com alterações do perfil lipídico sérico e 
outros fatores de risco associados com doença cardiovascular. As estatinas são 
inibidores da síntese do colesterol utilizados no tratamento da dislipidemia. Vários 
polimorfismos em genes envolvidos no metabolismo intermediario de lipideos foram 
relacionados com diferenças na resposta a hipolipemiantes. Com a finalidade de avaliar 
o efeito de polimorfismos do SCARB1 sobre o perfil lipídico sérico, expressão gênica e 
a resposta a estatinas, foram selecionados 185 indivíduos normolipidêmicos (NL) e 147 
pacientes hipercolesterolêmicos (HC). Os pacientes HC foram tratados com 
atorvastatina (10 mg/dia/4 semanas). DNA e RNA foram extraídos de amostras de 
sangue periférico. Os polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) G4A, In5C>T e 
Ex8C>T foram detectados por PCR-RFLP. A expressão de RNAm do SCARB1 em 
células mononucleares de sangue periférico (CMSP) foi analisada por PCR em tempo 
real usando o gene da Ubiquitina c (UBC) como referência endógena. Nos indivíduos 
HC, as freqüências dos alelos raros G4A (12%), In5C>T (7%) e Ex8C>T (40%), no 
grupo HC, foram similares às encontradas no grupo NL (4A: 15%, In5T: 7%, e Ex8T: 
35%, p>0,05). O alelo SCARB1 4A (genótipos GA + AA) foi associado com valores 
diminuídos de apoAI no grupo NL. O alelo In5T foi associado com maior concentração 
LDL-C sérico (p=0,029), em NL, e com apoB e razão apoB/apoAI elevadas (p>0,05) no 
grupo HC. O SNP SCARB1 Ex8C>T não foi relacionado com o perfil lipídico sérico 
basal, embora os portadores do genótipo Ex8CC foram associados com resposta 
reduzida ao tratamento com atorvastatina mostrando menor variação de colesterol total, 
LDL-C, apoB e razão apoB/apoAI. O SNP Ex8C>T foi associado com maior 
probabilidade (OR=3,1; 95% IC: 1,00-9,5; p=0,044) de ter uma resposta à atorvastatina 
diminuída. Os SNPs SCARB1 In5C>T e Ex8C>T estão em desequilíbrio de ligação. O 
haplótipo G1C5C8/G1T5C8 foi associado com concentrações basais elevadas de 
triglicérides e VLDL-C em NL e diminuídas de HDL-C e apoAI em HC. Os haplótipos 
G1C5C8/A1C5C8 e C5C8/C5C8 tiveram variação diminuída da apoB quando comparados 
com os outros haplótipos, G1C5C8/A1C5C8 e o diplótipo C5C8/C5C8 também apresentou 
uma variação reduzida da razão apoB/apoAI. Os SNPs G4A e In5C>T estão associados 
com diminuição da expressão gênica do SCARB1 em NL. O tratamento com 
atorvastatina não modifica a expressão de RNAm do SCARB1 em CMSP nos HC. 
Esses resultados são sugestivos de que os polimorfismos no SCARB1 estão 
associados com valores basais do perfil lipídico sérico e de expressão de RNAm do 
SCARB1, assim como de resposta à atorvastatina. 
 
Palavras chave:  Receptor scavenger classe B tipo I (SR-BI). Polimorfismo de 
nucleotídeo único (SNP). Farmacogenômica. Lipídeos. Atorvastatina 
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ABSTRACT 
 
The scavenger receptor class B type I (SR-BI) mediates the selective uptake of the high 
density lipoprotein (HDL) cholesterol and it participates in the free cholesterol efflux to 
lipoprotein acceptors. HDL has an important antiatherogenic role associated with 
important activity in the cholesterol reverse transport. Polymorphisms in the SR-BI gene 
(SCARB1) have been related to variations on plasma lipoprotein profile and other risk 
factors for cardiovascular disease. Statins are potent inhibitors of cholesterol synthesis 
prescribed for treatment of the dislipidemia. Several polymorphisms in genes involved in 
intermediary metabolism of lipids have been related to differences in response to 
lowering-cholesterol drugs. In order to evaluate the effect of SCARB1 polymorphisms on 
serum lipids, gene expression and lipid-lowering response to atorvastatin, 185 
normolipidemic (NL) and 147 hypercholesterolemic (HC) individuals were selected. HC 
individuals were treated with atorvastatin (10 mg/day/4 weeks). DNA and RNA were 
extracted from peripheric blood mononuclear cells (PBMC). SCARB1 mRNA expression 
was analyzed by real time PCR using ubiquitin c gene (UBC) as endogenous reference. 
The frequencies of the rare alleles in HC group (G4A: 12%; In5C>T: 7%, and ExC>T: 
39%) were similar to those found in NL individuals (4A: 15%, In5T: 7%, and Ex8T: 35%, 
p>0.05). The SCARB1 4A allele (GA+AA genotypes) was associated with lower apoAI 
concentration in NL. The In5T allele was associated with higher serum LDL-C (p=0,029) 
in NL individuals, and with higher apoB and apoB/apoAI ratio (p>0,05) in HC group. 
SCARB1 Ex8C>T SNP was not related to serum lipids profile, however Ex8CC 
genotype carriers had lower variation of total cholesterol, LDL-C, apoB and apoB/apoAI 
ratio in response to atorvastatin. SCARB1 Ex8C>T was associated with higher chance 
to have a lower atorvastatin response (OR=3.1, 95% CI: 1.00-9.5; p=0.044). SCARB1 
In5C>T and ExC>T were in linkage disequilibrium. G1C5C8/G1T5C8 SCARB1 haplotype 
was associated with higher level of triglycerides and VLDL-C in NL and lower HDL-C 
and apoAI levels in HC individuals. G1C5C8/A1C5C8 haplotype and C5C8/C5C8 diplotype 
had lower variations on apoB than the other haplotypes, and G1C5C8/A1C5C8 had also 
lower variation on apoB/apoAI ratio. G4A and In5C>T SNPs are associated with lower 
SCARB1 mRNA expression in PBMC of NL individuals. Atorvastatin therapy did not 
modify the expression level of the SCARB1 transcript in HC. Our results suggest that 
SCARB1 polymorphisms are associated with basal serum lipids profile, mRNA SCARB1 
expression and atorvastatin response. 
 

Keywords: Scavenger receptor class b type I (SR-BI). Single nucleotide polymorphism 
(SNP). Pharmacogenomics. Lipids. Atorvastatin. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

Durante os últimos trinta anos presenciamos o declínio da taxa de 

mortalidade por causas cardiovasculares em países desenvolvidos, enquanto 

elevações relativamente rápidas e substanciais dessa taxa têm ocorrido em 

países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil (Sposito & Sociedade 

Brasileira de Cardiologia et al., 2007). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa tendência 

na elevação da prevalência da doença cardiovascular e da aterosclerose tende 

a persistir, agravando o quadro de morbidade e mortalidade nos países em 

desenvolvimento.  

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem 

multifatorial que afeta principalmente a camada íntima das artérias de médio e 

grande calibre, caracterizada pela proliferação de células musculares lisas 

(CML) e depósito de lipídeos que formam placas visíveis (Llorente et al., 1998). 

O rompimento da placa aterosclerótica formada nesse processo depende mais 

de sua composição que de seu tamanho, sendo mais vulneráveis as que têm 

maior conteúdo de colesterol (Fernández-Ortiz et al., 1994). O núcleo lipídico 

da placa aterosclerótica é composto de lipídeos extracelulares e intracelulares.  

A formação da placa aterosclerótica inicia-se com a agressão ao 

endotélio vascular devida a diversos fatores de risco, tais como elevação de 

lipoproteínas aterogênicas no plasma, hipertensão arterial, tabagismo, entre 

outros. Como conseqüência, a disfunção endotelial aumenta a permeabilidade 

da camada íntima às lipoproteínas plasmáticas favorecendo a retenção das 

mesmas no espaço subendotelial.  
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Além do aumento da permeabilidade às lipoproteínas, outra 

manifestação da disfunção endotelial é o aumento da expressão de moléculas 

de adesão leucocitária na superfície das células endoteliais. As moléculas de 

adesão são responsáveis pela atração de monócitos e linfócitos para a parede 

arterial. Induzidos por proteínas quimiotáticas, os monócitos migram para o 

espaço subendotelial onde se diferenciam em macrófagos, que por sua vez 

captam as lipoproteínas de baixa densidade (LDL) modificadas (Libby, 2006; 

Sposito et al., 2007). Os macrófagos repletos de lípides são denominados 

células espumosas e são o principal componente das estrias gordurosas, 

lesões macroscópicas iniciais da aterosclerose (Milioti et al., 2008).  

Os receptores scavenger estão envolvidos na captação e interiorização 

de lipídeos extracelulares, desempenhando um importante papel na formação 

da célula espumosa a partir de monócitos/macrófagos e na formação núcleo 

lipídico da placa aterosclerótica (Wüstner et al., 2005).    

Os receptores scavenger constituem uma família de proteínas de 

superfície celular capazes de ligar e interiorizar lipoproteínas modificadas, 

como LDL acetiladas (AcLDL) e LDL oxidadas (OxLDL) (Rigotti, 2000). 

Caracterizam-se por sua grande variedade de ligantes específicos que incluem 

as proteínas modificadas quimicamente (como as lipoproteínas modificadas), 

polissacarídeos, polirribonucleotídeos, fosfolipídios aniônicos, e outras 

moléculas aniônicas (Krieger & Herz, 1994). Dessa forma, os receptores 

scavenger desempenham um importante papel na defesa por meio do 

reconhecimento e eliminação de patógenos e substâncias endógenas e 

exógenas (Krieger et al., 1993; Pearson et al., 1996; Krieger et al., 1997; 

Greaves et al., 1998). 
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Os receptores scavenger pertencem a uma família de receptores 

classificados em oito classes (A, B, C, D, E, F, G e H) e estão implicados em 

um amplo número de funções fisiológicas e fisiopatológicas. Dentre eles, os 

receptores scavenger de classe A e B têm sido amplamente relacionados com 

a fisiopatologia da aterosclerose (Plüddermann et al., 2007).  

 

1.1.  Receptores Scavenger Classe A 

 

Os receptores scavenger classe A (SR-A) são glicoproteínas integrais de 

membrana com um domínio extracelular composto por uma região α-helicoidal 

e um domínio de colágeno (Krieger et al., 1993). O SR-A tem duas isoformas 

geradas por processamento alternativo de RNAm, denominadas SR-AI e SR-

AII. O SR-AI tem um domínio adicional carboxiterminal rico em cisteina que não 

está presente no SR-AII. Ambos têm especificidade similar de ligantes e são 

expressos principalmente em células de linhagem mieloide (Plüddeman et al., 

2007). 

Os SR-A têm a capacidade de ligar lipoproteínas modificadas, 

lipopolisacarídeos, ácido lipoteitóico e bactérias gram-positivas, como os 

Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes 

(Plüddemann et al., 2006). Os SR-A podem também mediar a fagocitose das 

células apoptóticas pelos macrófagos (Todt et al., 2008). 

Os SR-A também têm um papel pro-aterogênico, pois ligam com alta 

afinidade a OxLDL e AcLDL (Plüdemann et al., 2007). Essa característica leva 

a que a perda de atividade do SR-A resulte na atenuação das lesões 

ateroscleróticas em camundongos (Manning-Tobin et al., 2008). 
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1.2.  Receptores Scavenger  Classe B 

 

Os receptores scavenger da classe B incluem o receptor CD36 e o 

receptor scavenger classe B tipo I (SR-BI). O CD36 tem similaridade funcional 

com os SR-A, mas, além das LDL modificadas, ele também pode ligar LDL 

natural, contribuindo também na formação de placas ateroscleróticas (Martin et 

al., 2007).   

O SR-BI foi identificado como um receptor para AcLDL, OxLDL e LDL 

natural (Acton et al., 1994). Estas duas formas modificadas de LDL - AcLDL e 

OxLDL - são ligantes verdadeiros para os receptores scavenger, pois eles não 

se ligam aos receptores de LDL. 

O SR-BI não tem similaridade estrutural com os SR-A. Ele foi 

descoberto durante o estudo de um receptor scavenger com atividade diferente 

do SR-A e, posteriormente, foi identificado como uma multiproteína que se 

encontrava no fígado e em glândulas esteroidais de camundongos como um 

receptor de lipoproteína de alta densidade (HDL) (Acton et al., 1996). Até esse 

momento, não tinha sido descrito um papel fisiológico específico no 

metabolismo lipídico para as proteínas candidatas receptores de HDL. 

O SR-BI é uma proteína de 82-85 kDa composta por 509 aminoácidos. 

Estudos da estrutura da proteína mostraram que o SR-BI tem dois domínios 

transmembrana e duas extremidades citoplasmáticas (Calvo & Vega, 1993; 

Acton et al., 1994). Os dois domínios transmembrana estão separados por uma 

grande região extracelular com uma metade carboxiterminal rica em cisteina e 

sítios de N-glicosilação de potencial múltiplo (Babitt et al., 1997).  
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O SR-BI tem a capacidade de ligar lipoproteínas modificadas e albumina 

sérica de bovino metilada (Acton et al., 1994), fosfolipídios aniônicos (Rigotti et 

al., 1995) e células apoptóticas (Murao et al., 1997). Além disso, o SR-BI 

também exibe atividade de ligação para lipoproteínas nativas como HDL, LDL e 

lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) (Calvo et al., 1997). De fato, o 

SR-BI foi o primeiro receptor de superfície celular de HDL, bem definido 

molecularmente e funcionalmente ativo, capaz de mediar a ligação seletiva de 

HDL (Acton et al., 1996). Este receptor scavenger, que inicialmente foi 

descoberto em camundongos, tem seu homólogo em humanos, CD36 e 

proteína integral de membrana lisossomal II, análogo 1 (CLA-1) (Calvo & Vega, 

1993; Murao et al., 1997; Cao et al., 1997). Na ausência de uma nomenclatura 

unificada, nós nos referiremos ao CLA-1 como SR-BI. 

O SR-BI também participa da captação seletiva de HDL em tecidos que 

produzem hormônios esteroidais, onde são altamente expressos (Landschulz 

et al., 1996). Também é expresso no saco vitelino e placenta, onde facilita a 

transferência de HDL colesterol desde a circulação materna ao embrião em 

desenvolvimento, tendo papel importante na embriogênese (Hatzouponlos et 

al., 1998). 

 

1.3.  Papel do SR-B I  no metabolismo lipídico 

 

O transporte do colesterol desde as células periféricas, como as células 

espumosas do interior das artérias, ao fígado é facilitado pela presença de HDL 

(Fielding & Fielding, 1995), e é conhecido como o transporte reverso do 

colesterol (TRC). Nesse processo, o colesterol livre das células dos tecidos 
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periféricos é transferido para aceptores lipoproteicos, especialmente a 

apolipoproteína AI (apoAI), inicialmente por interação com o transportador de 

membrana da família ATP binding cassette (ABC), ABCA1, localizado na 

superfície da célula, formando a HDL nascente (Cucuianu et al., 2007). 

Entretanto a proteína ABCA1 transfere colesterol não esterificado para a apoAI 

não associada ou pobremente associada a lipídeos (pré-β-HDL), o SR-BI e o 

transportador ABCG1 transferem colesterol não esterificado para a HDL 

nascente. 

Nas partículas de HDL nascente, o colesterol não esterificado é 

convertido em ésteres de colesterol (CE), na superfície da HDL, pela enzima 

lecitina colesterol acil transferase (LCAT). O CE é então transferido para o 

centro hifrofóbico da HDL, que se tornam partículas esféricas maduras 

conhecidas como HDL3 (menor e mais densa) e HDL2 (maior e menos densa) 

(Davidson & Toth, 2007). 

O SR-BI participa dos mecanismos direto e indireto de TRC (Figura 1 ). 

O mecanismo direto envolve a captação seletiva das HDL maduras do plasma 

pelos hepatócitos, mediada pelo receptor SR-BI.  O SR-BI liga a HDL por meio 

da interação com a apoAI e o complexo SR-BI/HDL é incorporado no 

hepatócito num processo mediado por endocitose. Dessa forma, o colesterol da 

HDL é disponibilizado no pool intra-hepático e pode ser convertido em ácidos 

biliares num mecanismo regulado principalmente pela 7-α-hidroxilase, e 

posteriormente transportado para os canalículos biliares por intermédio de 

proteínas de transferência conhecidas como bile salt export pumps (BAEP) 

(Kosters & Karpen, 2008), onde finalmente é excretado pelo sistema biliar. 

Esse mecanismo de remoção da HDL mediada pelo SR-BI contribui de forma 
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significativa para a homeostase do colesterol. Dessa forma, o SR-BI 

desempenha uma importante função anti-aterogênica (Rigotti et al., 2003). 

O mecanismo indireto de TRC envolve o intercâmbio entre o colesterol 

esterificado das HDL plasmáticas e os triglicérides (TG) provenientes das 

lipoproteínas ricas em apolipoproteína B100 (apo B), como as LDL e VLDL, 

mediado pela proteína transportadora de ésteres de colesterol (CETP). As 

lipoproteínas ricas em apoB são posteriormente captadas pelos hepatócitos, 

via receptor de LDL (RLDL) e proteína relacionada ao RLDL (LRP) (Davidson & 

Toth, 2007). O SR-BI também é capaz de ligar VLDL e LDL na membrana 

celular dos hepatócitos que são interiorizadas. Assim, o SR-BI contribui com o 

RLDL e o LPR para o mecanismo indireto de TRC (Trigatti et al., 2004).  

A maior parte dos estudos realizados até hoje tiveram como foco o SR-

BI como receptor de HDL, mesmo já tendo sido reportado que, junto ao papel 

no metabolismo da HDL, o SR-BI participa no metabolismo das lipoproteínas 

contendo apoB (Trigatti et al., 2003), o que pode atribuir uma importância maior 

a este receptor em modelos de doenças que envolvem concentrações elevadas 

dessas lipoproteínas. 

 

 



23 
 

 

 

Figura 1. Papel do SR-BI no transporte reverso do colesterol.  

NOTA: LDLR, receptor de LDL; LRP, proteína relacionada ao LDLR; CE, colesterol esterificado; 

C, colesterol livre. 

 

 

1.4.  Gene SCARB1 : estrutura e variantes polimórficas  

 

O gene que codifica o SR-BI, também conhecido como SR-BI/CLA-1, é 

denominado SCARB1. Localiza-se na região 12q24 (Cao et al., 1997), tem 86 

kb e está composto por 13 éxons (Webb et al., 1997). O RNAm do SR-BI está 

composto por 2759 pb (NCBI access number, NM_005505). A sua variante por 

processamento alternativo do RNA mensageiro (RNAm), denominada SR-BII , 

difere pela omissão do éxon 12 (129 bp), o que leva a mudança de fase de 

leitura ao éxon 13 (Webb et al., 1998).  

Svensson e colaboradores (Svensson et al., 2005) identificaram uma 

nova isoforma do SR-BI, designada SR-BIII , a qual parece ser gerada por um 
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sítio receptor de processamento alternativo do RNAm no intron 11. O 

processamento alternativo do SCARB1 gera isoformas do receptor que variam 

em seu domínio intracelular carboxi-terminal, que contêm 47, 44 e 53 

aminoácidos, respectivamente, para o SR-BI, SR-BII  e SR-BIII . As isoformas 

do SR-BI foram detectadas tanto em macrófagos como em placas 

ateroscleróticas (Svensson et al., 2005). 

Na figura 2 , pode-se observar uma representação esquemática da 

estrutura do gene SCARB1 e suas variantes por processamento alternativo. 

Susan Acton e colaboradores (Acton et al., 1999) estudaram a estrutura 

do SCARB1 procurando a presença de polimorfismos mediante uma análise 

por single-strand conformation polimorphism (SSCP) (Orita et al., 1989) em 96 

indivíduos. Os pesquisadores encontraram somente polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNP) localizados nos éxons 1, 3 e 8, e nos introns 5 e 11. 

Os SNPs presentes no éxon 3 e intron 11 não foram considerados para 

estudos posteriores devido à sua baixa freqüência alélica. O polimorfismo no 

éxon 1 (c.4G>A) resulta em uma troca aminoacídica de uma glicina por uma 

serina (p.Gly2Ser). Os SNPs no intron 5 (c.726+54C>T) e no éxon 8 

(c.1050C>T) são produtos de substituição de citocina por timina, e a última não 

resulta em troca de aminoácido. Para simplificar, nós nos referiremos aos 

SNPs c.4G>A, c.726+54C>T e c.1050C>T como G4A, In5C>T e Ex8C>T, 

respectivamente. 

No ano 2004, Le Jossec e colaboradores realizaram uma nova análise 

de SSCP em 178 amostras, encontrando a presença de 14 SNPs (figura 2 ), 

confirmando o estudo de Acton e colaboradores e somando 9 polimorfismos 

sem confirmações anteriores (Le Jossec et al., 2004).  
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Figura 2. Representação esquemática do SCARB1. Extraído de Le Jossec et al. (2004). 

NOTA: Numeração do cDNA considera 143 nucleotídeos upstream do ATG inicial. 

Barras horizontais representam os 13 éxons; 1-14, representam os SNPs identificados.  

 

 

1.5. Relação da variabilidade genética do SCARB1  com a doença 

aterosclerótica 

  

Vários polimorfismos do SCARB1, principalmente as variantes G4A 

(c.4G>A, Gly2Ser; rs4238001), In5C>T (c.726+54C>T; rs não informado no 

NCBI) e Ex8C>T (c.1050C>T, Ala350Ala; rs5888), foram relacionados com o 

processo aterogênico em diversos estudos (Acton et al., 1999; Osggod et al., 

2003; Pérez-Martínez et al., 2003; Rodríguez-Esparragón et al., 2005). Essas 

pesquisas demonstraram a influência dos polimorfismos no SCARB1 sobre o 

metabolismo e o tamanho das lipoproteínas HDL, LDL e VLDL, em resposta ou 

não a diferentes dietas. Também foi observada relação entre esses 

polimorfismos e índice de massa corporal (IMC) aumentado e diabete tipo 2 

(DM2). 
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Acton e colaboradores (1999) conseguiram mostrar associação 

significativa entre alguns polimorfismos e concentrações de lipídeos e medidas 

antropométricas que foi específica para o gênero. Em homens, a variante G4A 

foi associada com concentrações menores de LDL colesterol (LDL-C) e TG, e 

aumento na concentração de HDL colesterol (HDL-C). Em mulheres, ao 

contrário, a variante Ex8C>T foi associada com a diminuição na concentração 

plasmática de LDL-C, e as mulheres portadoras da variante alélica In5T 

apresentaram IMC aumentado. Além da relação desses polimorfismos com os 

distintos parâmetros, evidenciou-se a associação de haplótipos com alterações 

nas concentrações de HDL-C em homens e LDL-C em mulheres.  

Rodríguez-Esparragón e colaboradores, em 2005, descreveram pela 

primeira vez que o polimorfismo Ex8C>T no SCARB1 contribuía para o risco de 

doença cardiovascular na população masculina, ainda que suas análises não 

tenham revelado diferenças significativas entre as variantes genéticas 

estudadas e o IMC e/ou perfil lipídico.  

Foi também demonstrado que o SNP G4A está associado com o 

metabolismo dos lipídeos quando indivíduos saudáveis foram submetidos a 

distintas dietas (Pérez-Martínez et al., 2003). Nesse estudo, os portadores da 

variante 4A que consumiram ácidos graxos saturados na dieta tinham aumento 

significativo na fração LDL-C. 

A relação entre variantes genéticas do SCARB1 e DM2 também foi 

estudada. Em uma pesquisa, realizada por Osgood e colaboradores (Osgood 

et al., 2003) com a população do estudo de Framingham (187 diabéticos e 

2463 não-diabéticos), não se encontrou associação significativa entre DM2 e 

os polimorfismos Ex8C>T e In5C>T, mas concluiu-se que a condição de 
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diabético modifica o efeito do SNP G4A sobre a concentração plasmática de 

lipídeos e a distribuição do tamanho de partículas lipoprotéicas. O mesmo 

estudo avaliou também o efeito de haplótipos sobre os distintos parâmetros 

analisados, onde homens e mulheres portadores do haplótipo In5C/Ex8T 

tiveram concentrações mais baixas de LDL-C e maiores tamanhos de 

partículas de HDL.  

Os trabalhos que têm tratado sobre a expressão gênica do SCARB1 são 

escassos. Svensson e colaboradores (2005) realizaram estudos sobre a 

regulação do SCARB1 em macrófagos humanos cultivados em distintas 

condições, hipoxia e presença de LDL modificada. Conforme os resultados 

obtidos pelos pesquisadores, essas duas condições podem modular a 

expressão do SCARB1 em macrófagos, sendo a expressão diminuída frente a 

hipoxia e incrementada pelas LDL modificadas. Apesar dos resultados obtidos, 

nesse estudo não foram detectadas diferenças significativas na expressão de 

SCARB1 entre indivíduos com aterosclerose e controles sãos. Por outro lado, 

Bonaterra e colaboradores (2006) observaram expressão gênica elevada em 

células mononucleares periféricas de homens com hiperlipidemia quando 

comparada à de controles normolipidêmicos.  

 

 

1.6.  Tratamento hipolipemiante  

 

As estatinas são potentes hipolipemiantes que  limitam antecipadamente 

a síntese de colesterol pois reduzem a produção de colesterol endógeno por 

inibição competitiva de β-Hidroxi-β-metil-glutaril Coenzima A redutase 
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(HMGCR), enzima que catalisa a conversão de HMG-CoA a mevalonato 

(Vaughan & Gotto, 2004). A redução do colesterol intracelular tem como 

conseqüência maior produção e exposição de receptores de LDL 

principalmente em hepatócitos, incrementando assim a remoção plasmática 

das LDL (Brown & Goldstein, 2004).  

A atorvastatina é administrada via oral como sal cálcico da forma ativa 

hidroxi-ácida que reduz as LDL em 40% a 60% utilizando uma dose única 

diária de entre 10 e 80 mg (Malinowski, 1998). Esse fármaco é metabolizado 

primariamente pelas isoformas do citocromo P450, CYP3A4 e CYP3A5, no 

intestino e fígado, e posteriormente são conjugadas com ácido glicurônico 

mediado pelas enzimas UDP-glicuronil transferases UGT1A1 e UGT1A3 

(Lennernas, 2003) A atorvastatina e seus metabolitos são eliminados 

principalmente pela bile. 

O tratamento farmacológico da hipercolesterolemia com estatinas é de 

uso comum em pacientes que não respondem à dieta e exercício, mas a 

resposta clínica à redução do colesterol é altamente variável (LaRosa, 2000; 

Puccetti et al., 2007). Vários estudos têm mostrado associação de variantes em 

diversos genes do metabolismo intermediário do colesterol com diferenças na 

resposta a estatinas (Mangravite et al., 2006; Rodrigues et al., 2007). 

Nosso grupo de pesquisa realizou estudos em diversos polimorfismos de 

genes envolvidos no metabolismo intermediário dos lipídeos, tais como os 

genes do receptor de LDL (LDLR), apolipoproteínas B (APOB) e AI (APOA1), 

transportador ATP-binding cassette do tipo A1 (ABCA1) e fatores de 

transcrição (SREBF1 e SCAP). Os estudos demonstraram que esses 

polimorfismos influenciam de alguma forma a resposta ao tratamento com 
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fluvastatina (Salazar et al., 2000a; Guzmán et al., 2000) e atorvastatina (Sorkin 

et al., 2005; Arazi et al., 2008; Genvigir et al., 2008).  

Os trabalhos que relacionam a variação genética do SCARB1 com a 

resposta farmacológica a hipolipemiantes são escassos. Recentemente, Liu e 

colaboradores estudaram a influência dos SNPs no SCARB1 com a resposta 

ao tratamento com fenofibrato, um fármaco hipolipemiante que diminui 

principalmente a concentração de triglicérides pela ativação PPARα (Liu et al., 

2008). Até o momento, não há estudos que avaliem a influência dos 

polimorfismos do SCARB1 sobre a resposta ao tratamento com estatinas. 

Han e colaboradores (2004) demonstraram que a pitavastatina pode 

estimular a expressão da proteína e de RNAm do SCARB1 em macrófagos in 

vitro pela redução da síntese dos intermediários do colesterol.  

Também foram avaliados os efeitos da atorvastatina sobre a expressão 

do SCARB1 em modelos animais. Foi demonstrado que a atorvastatina pode 

aumentar a expressão de RNAm do SCARB1 em adipócitos de coelhos 

hipercolesterolêmicos in vitro (Zhao et al., 2006). Porém os resultados desse 

estudo foram questionados pelo Dr. Tancevski (2006) que argumentou que o 

desenho do experimento não foi o adequado para a detecção do efeito direto 

da atorvastatina sobre a expressão do SCARB1. Por outro lado, recentemente 

foi informado que o tratamento com sinvastatina não altera a expressão de 

RNAm do SCARB1 em indivíduos diabéticos com hiperlipidemia (Guan et al., 

2008). Não temos outras informações de trabalhos que avaliem os efeitos das 

estatinas sobre a expressão do SCARB1 em humanos. 

Considerando o papel fundamental do SR-BI no metabolismo reverso do 

colesterol e os escassos estudos que avaliam o efeito de fármacos 
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hipolipemiantes sobre a expressão gênica, é de grande interesse avaliar, na 

nossa polulação, os efeitos de polimorfismos e de estatinas sobre a expressão 

de RNAm do SCARB1 e a sua relação com a resposta a estes fármacos. 
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2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

Investigar os efeitos de polimorfismos do SCARB1 e atorvastatina sobre 

a expressão gênica em células mononucleares periféricas de indivíduos 

hipercolesterolemicos e sua relação com a resposta ao tratamento. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.1. Determinar as freqüências gênicas dos polimorfismos do SCARB1 em 

indivíduos hipercolesterolêmicos e normolipidêmicos. 

 

2.2. Avaliar a influência dos polimorfismos do SCARB1 sobre o perfil lipídico 

sérico, em indivíduos hipercolesterolêmicos e normolipidêmicos. 

 

2.3. Investigar a relação entre os polimorfismos do SCARB1 e a resposta ao 

tratamento com atorvastatina, em indivíduos hipercolesterolêmicos. 

 

2.4. Avaliar a influência dos polimorfismos do SCARB1 e da atorvastatina sobre 

a expressão gênica em células mononucleares de sangue periférico. 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1.  Casuística 

 

Para este estudo, foram selecionados 332 indivíduos, 99 homens e 233 

mulheres, com idade entre 29 e 81 anos. Desses indivíduos, 147 eram 

hipercolesterolêmicos (HC) e 185 normolipidêmicos (NL). Os indivíduos foram 

selecionados na Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (HU/USP) e na Seção Médica de Dislipidemias 

do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) de São Paulo.  

A seleção dos pacientes HC (LDL colesterol > 160 mg/dL) e NL (LDL 

colesterol < 130 mg/dL) foi feita de acordo com normas brasileiras para 

dislipidemias (Sposito & Sociedade Brasileira de Cardiologia et al., 2007) 

segundo os seguintes critérios:  

Critérios de inclusão: LDL colesterol >160 mg/dL e TG <350 mg/dL para o 

grupo HC, e LDL colesterol <130 mg/dL e TG <150 mg/dL para o grupo NL. 

Foram incluídos indivíduos fumantes e não fumantes, com e sem hipertensão, 

e todos eles não apresentavam DAC. 

Critérios de exclusão: Foram excluídos do estudo indivíduos com doenças da 

tiróide, diabetes melito, doença hepática e renal, mulheres grávidas ou em uso 

de contraceptivos. 

Indivíduos com índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 

kg/m² foram classificados como obesos e aqueles que apresentaram pressão 

sistólica/diastólica igual ou superior a 140/90 mmHg ou estavam sob 
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tratamento anti-hipertensivo foram considerados hipertensos (ARTERIAL 

HYPERTENSION WORK GROUPS, 2004). 

 

3.2. Cálculo do tamanho amostral 

 

O tamanho da amostra foi calculado com base na fórmula que permite 

quantificar a precisão de um método de discriminação para estudos de 

proporções (Luiz & Magnanini, 2000), como é o caso de análise de freqüências 

de alelos polimórficos. 

Para a estimativa do tamanho amostral, foram consideradas as 

freqüências alélicas dos polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T descritos no 

trabalho de Acton e colaboradores (1999) (tabela 1 ). Para o intervalo de 

confiança (IC) de 90% que corresponde a 10% de erro, são necessários 79 

indivíduos para o polimorfismo G4A, 74 indivíduos para o polimorfismo e 184 

indivíduos para o polimorfismo Ex8C>T. Para o IC de 95% (erro de 5%), são 

necessários 113 indivíduos para o polimorfismo G4A, 105 indivíduos para o 

polimorfismo e 263 indivíduos para o polimorfismo Ex8C>T (Tabela 1).  

Para o estudo foram selecionados 332 indivíduos que corresponde a um 

número maior de indivíduos do que os necessários para a avaliação do 

polimorfismo Ex8C>T (alelo de maior freqüência), considerando-se o IC de 

95%. 
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Tabela 1.  Tamanho amostral estimado para o estudo de acordo com as 

freqüências alélicas dos polimorfismos do SCARB1 

Nota: I.C., intervalo de confiança. (*) freqüências do alelo raro de acordo com Acton et al. (1999). 
 

 

 

3.3. Protocolo de tratamento 

 

Os indivíduos do grupo HC foram orientados a fazer uso de dieta com 

baixo conteúdo de colesterol e gorduras saturadas por 4 semanas. Após esse 

período os indivíduos com concentração sérica de LDL colesterol superior a 

160 mg/dL foram tratados com 10mg/dia de atorvastatina por um período de 4 

semanas.  

 

3.4. Aspectos éticos 

 

Os indivíduos foram informados sobre o protocolo do estudo que foi 

previamente aprovado pelos comitês de ética das instituições envolvidas 

(HU/USP, IDPC e Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP, Anexo 

1) e somente participaram os que assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Polimorfismo Freqüência alelo 
raro* 

Número de indivíduos estimados 

I.C. 90%  I.C. 95% 

G4A 12% 79  113 

In5C>T 11% 74  105 

Ex8C>T 44% 184  263 
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e Esclarecido (Apêndice A ). Nesse momento, foram obtidos os dados de etnia, 

sexo, idade, peso, altura, menopausa, tabagismo, hipertensão, história familiar 

de DAC, prática de exercícios físicos e medicações em uso, de acordo com a 

ficha para coleta de dados do paciente (Apêndice B ). 

 

 

3.5. Amostras biológicas 

 

As amostras de sangue para extração de DNA e RNA, e medições 

bioquímicas foram coletadas, após jejum de 12-14 horas, mediante punção 

venosa em tubos com EDTA para extração de DNA (3 mL) e RNA (10 mL), e 

em tubos sem anticoagulante para as determinações bioquímicas (5 mL). No 

soro, foram avaliados: o perfil lipídico, as apolipoproteínas (apo) AI e B, e as 

enzimas creatina quinase (CK) e alanina aminotransferase (ALT), antes e após 

o tratamento com atorvastatina. As enzimas foram medidas para avaliar a 

toxicidade potencial da atorvastatina no tecido muscular e hepático.  

 

 

3.6.  Determinações bioquímicas 

 

O colesterol total e triglicérides séricos foram determinados por métodos 

enzimático-colorimétricos (Fossati & Prencipe, 1982; Siedel et al., 1983). 

utilizando conjuntos diagnósticos (Siemens Medical/Bayer Diagnostics, 

Tarrytown, NY, EUA), em analisador automático Advia 1650® (Siemens 

Medical/Bayer Diagnostics, Tarrytown, NY, EUA). A determinação de HDL 
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colesterol foi realizada por método enzimático (Nauck et al., 1998) com o 

conjunto diagnóstico da DiaSys® (DiaSys Diagnostic Systems GmbH, 

Holzheim, Alemanha). A concentração de LDL colesterol foi calculada pela 

formula de Friedewald e a concentração de VLDL colesterol (VLDL-C) foi 

estimada em base ao cálculo VLDL-C = TG/5 (Friedewald et al., 1972).  

As atividades de ALT e CK foram determinadas por métodos 

cinéticos no UV (Bergmeyer et al., 1978; Horder et al., 1991). Estas 

análises também foram realizadas em analisador automático Advia 1650® 

(Siemens Medical/Bayer Diagnostics, Tarrytown, NY, EUA). 

As concentrações de apoAI e apoB foram determinadas por métodos 

nefelométricos (Rifai & King, 1986), no Laboratório Álvaro (Cascavel, PR), 

utilizando conjuntos diagnósticos da Dade Behring (Dade Behring GmbH, 

Marburg, Alemanha), em analisador automático BN II® (Dade Behring GmbH, 

Marburg, Alemanha). 

 

3.7.  Extração e avaliação de DNA genômico 

 

O DNA genômico foi extraído de leucócitos a partir do sangue coletado 

em tubos de 4 mL contendo 7,2 mg de EDTA (BD Vacutainer, Franklin 

Lakes, NJ, EUA), usando o método de precipitação salina modificado, 

desenvolvido em nosso laboratório (Salazar et al., 1998). Resumidamente, as 

amostras de sangue, colhidas com EDTA, foram lisadas com tampão Tris-1 

[Tris-HCl a 10 mmoles/L (pH 8,0), KCl a 10 mmoles/L; MgCl2 a 10 mmoles/L e 

EDTA a 2 mmoles/L] adicionado de Triton X-100 a 2,5%. Posteriormente, os 

núcleos celulares foram lisados com tampão Tris-2 (Tris-HCl a 10 mmoles/L, 
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pH 8,0, KCl a 10 mmoles/L, MgCl2 a 10 mmoles/L, EDTA a 2 mmoles/L pH 8,0 

e NaCl a 0,4 moles/L) adicionado de dodecil sulfato de sódio (SDS) 10%. A 

seguir, foi adicionado NaCl a 5moles/L e a suspensão foi centrifugada durante 

5min a 12000rpm. Ao sobrenadante, foi adicionado 1mL de etanol absoluto e o 

DNA precipitado foi centrifugado durante 5min a 12000rpm, lavado com etanol 

70% e ressuspendido em tampão TE pH 8,0 [Tris-HCl a 10 mmoles/L e EDTA 

1 mmol/L (pH 8,0)]. As amostras de DNA foram armazenadas a -20º C. 

A integridade das amostras de DNA foi avaliada por separação 

electroforética em gel de agarose a 0,8%, utilizando tampão TBE 0,5X [Tris-HCl 

a 45 mmoles/L, ácido bórico a 45 mmoles/L e EDTA a 1 mmol/L (pH 8,0)] 

(Sambrook & Russel, 2001). A separação eletroforética foi realizada a 100 V, 

60 mA, por 30 min, em cuba de eletroforese horizontal (Gibco BRL Life 

Technologies Inc., Gaithersburg, MD, EUA) e fonte modelo EPS 200 (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra). Como referência foi utilizado um 

marcador de tamanho molecular de DNA de 1000 bp (1Kb) (Invitrogen 

Corporation, CA, EUA). 

As bandas eletroforéticas foram visualizadas sob luz ultravioleta, após 

coloração do gel com brometo de etídio (0,5 mg/mL) (Sambrook & Russel, 

2001) e fotodocumentadas em sistema de captura de imagem ChemiImager™ 

4400 (v5.5) (Alpha Innotech Corporation, San Leandro, CA, EUA).  A 

quantificação e análise de pureza foram realizadas por espectrofotometria a 

260 e 280 nm (Sambrook & Russell, 2001) utilizando o espectrofotômetro 

NanoDrop ® (NanoDrop Technologies INC., Wilmington, DE, EUA). 
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3.8.  Análise dos Polimorfismos do SCARB1 por PCR-RFLP 

 

3.8.1. Amplificação do DNA genômico por PCR 

Para a análise dos SNPs G4A, In5C>T e Ex8C>T no SCARB1, as 

seqüências polimórficas foram amplificadas pela reação em cadeia da 

polimerase (PCR), com o uso de iniciadores específicos descritos por Acton e 

colaboradores (1999) e condições experimentais otimizadas no laboratório. As 

seqüências dos iniciadores e tamanhos dos produtos de PCR são descritos na 

tabela 2 .  

 

Tabela 2.  Iniciadores e tamanhos de produtos de PCR para análise dos 

polimorfismos do SCARB1  

NOTA: Seqüências dos iniciadores extraída de Acton et al. (1999). SNP: polimorfismo de nucleotídeo 

único. 

 

Os ensaios de PCR foram realizados em termociclador PTC-200 (MJ 

Research, Inc., MA, EUA). As condições otimizadas do ensaio para cada 

polimorfismo estão representadas na tabela 3 , e são descritas a seguir: 

Resumidamente, foram utilizados de 50 a 100 ng de DNA genômico, 

iniciadores a 100 - 200 nmoles/L (Invitrogen Corporation, CA, EUA), 

SNP Iniciadores Produto de PCR 

G4A Senso: 5’-CCGGCGATGGGGCATAAAACCACT-3’ 
263pb 

Antisenso: 5’-CGCCCAGCACAGCGCACAGTAGC-3’ 

In5C>T Senso: 5’-GCCCAGAATGTTCAGACCAG-3’ 
291pb 

Antisenso: 5’-GCACCCTCTTCACGACAAAG-3’ 

Ex8C>T Senso: 5’-CCTTGTTTCTCTCCCATCCTCACTTCCTCAAGGC-3’ 
218pb 

Antisenso: 5’-CACCACCCCAGCCCACAGCAGC-3’ 
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desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs) a 200 mmoles/L (GE Healthcare, 

Buckinghamshire, Inglaterra), DNA polimerase 0,5 U e tampão de PCR [Tris-

HCl a 75 mmoles/L (pH 9,0), MgCl2 a 2 mmoles/L, KCl a 50 mmoles/L, sulfato 

de amônio a 20 mmoles/L] (Biotools, Madrid, Espanha), em volume final de 25 

µL completado com água MilliQ autoclavada. A amplificação foi realizada com 

etapas de desnaturação inicial, 30 ciclos com temperaturas de desnaturação, 

hibridação dos iniciadores e extensão, e uma etapa de extensão final a 72ºC 

por 10 min. Os tempos e temperaturas para cada etapa são descritas na tabela 

3. 

Devido à alta percentagem de citocinas e guaninas do fragmento 

amplificado para o polimorfismo G4A, foi necessário o uso de dimetilsulfóxido 

(DMSO) para facilitar a desnaturação do DNA.  

 

Tabela 3.  Condições de PCR para os polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T 

NOTA: DMSO, dimetilsulfóxido. O tempo das etapas de amplificação é indicado em parêntesis.  

 

Condições Polimorfismos 

 G4A In5C>T Ex8C>T 

DNA genômico  50 ng 50 ng 100 ng 

Iniciadores  200 nmoles/L 200 nmoles/L 100 nmoles/L 

Aditivos DMSO a 5% - - 

Amplificação    

Desnaturação inicial 98ºC (3 min) 98ºC (3 min) 96ºC (6 min) 

Desnaturação 94ºC (1 min) 94ºC (1 min) 96ºC (1,5 min) 

Hibridação 65ºC (1 min) 58ºC (1 min) 68ºC (45 seg) 

Extensão 72ºC (1 min) 72ºC (1 min) 72ºC (1 min) 

Extensão final 72ºC (10 min) 72ºC (10 min) 72ºC (10 min) 
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Os produtos da PCR foram avaliados por eletroforese em gel de agarose 

a 1.0%, utilizando tampão TBE 0,5X, sob as mesmas condições eletroforéticas 

e visualizados como descrito no item 3.7. Como referência foi utilizado um 

marcador de tamanho molecular de DNA de 100bp (Invitrogen Corporation, CA, 

EUA). 

 

3.8.2. Ensaios de RFLP 

 

Os polimorfismos do SCARB1 foram detectados por RFLP – Restriction 

fragments lenght polymorphism. Os produtos de PCR foram digeridos com as 

endonucleases AluI, ApaI e HaeIII (New England Biolabs Inc., Beverly, MA, 

EUA), para os polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T, respectivamente (Acton 

et al., 1999). Os ensaios foram realizados em volume final de 10 µL. 

Produtos de PCR específicos para cada um dos polimorfismos foram 

digeridos com quantidade necessária das enzimas acima assinaladas em 

condições de temperatura recomendadas pelo fabricante (tabela 4 ), gerando 

fragmentos de 263, 192 e 71 pares de bases para o polimorfismo G4A (figura 

3); 194, 97, 67 e 30 pb para o polimorfismo In5C>T (figura 4 ); e 154, 64, 33 e 

31 pb para o polimorfismo Ex8C>T (figura 5 ).  

Frente a ausência de um sitio constitutivo no produto de PCR para o 

polimorfismo G4A, uma amostra homozigota para o alelo 4A foi utilizada como 

controle para cada conjunto de reações de restrição. O fragmento de 194 pb do 

polimorfismo In5C>T, gerado pelo sitio constitutivo, foi visualizado em todas as 

amostras. Para o polimorfismo Ex8C>T, os dois fragmentos menores (31 e 33) 

foram visualizados como um único fragmento e o fragmento de 154 pb foi 
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visualizado em todas as amostras, já que era gerado pelo sitio constitutivo. 

 

 

Tabela 4. Condições dos ensaios de RFLP para os polimorfismos G4A, In5C>T 

e Ex8C>T. 

NOTA: pb, pares de bases. 

 

 

Os produtos de restrição foram separados por eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 8%, em TBE 0,5 X, utilizando o sistema de eletroforese vertical 

Mini v16-2 (Biometra, Göttingen, Alemanha). As eletroforeses foram realizadas 

com a fonte modelo EPS 200 (GE Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra) 

realizadas a 150 V e 30 mA durante 1 h e 45 min. Foi utilizado um marcador de 

tamanho de DNA de 50 bp para determinação do tamanho dos fragmentos. O 

gel foi posteriormente corado em brometo de etídio 0,5 mg/mL e visualizado no 

transluminador UV e fotodocumentado como descrito no item 3.7. 

 Polimorfismos 

 G4A In5C>T Ex8C>T 

Enzima AluI ApaI HaeIII 

Concentração da enzima 5 U 12,5 U 5 U 

Produto de PCR 3,5 µL 5 µL 6 µL 

Temperatura 37 ºC 25 ºC 37 ºC 

Tempo 2 h 
4 h 2 h 

Fragmentos gerados 263 pb 194 pb 154 pb 
 192 pb 97 pb 64 pb 
 71 pb 67 pb 33 pb 
  30 pb 31 pb 



42 
 

 

Nas figuras 3 , 4 e 5 são apresentados o produto de PCR e os perfis de 

restrição enzimática, em gel de poliacrilamida a 8% corado com brometo de 

etídio 0,5 mg/mL, para os polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T, 

respectivamente. 

O sucesso da genotipagem foi controlado incluindo uma amostra 

homozigota para o sitio de restrição como controle positivo. Adicionalmente, 

todas as amostras genotipadas foram re-analisadas por um segundo 

observador e 10% das amostras foram repetidas aleatoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Produtos de restrição do SNP SCARB1 G4A com a enzima de restrição AluI. 

NOTA: Linha 1: produto de PCR; linha 2: marcadores de tamanho de DNA de 50bp; linha 

3: genótipo GG; linha 4: genótipo GA; linha 5; genótipo AA.  
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Figura 4. Produtos de restrição do SNP SCARB1 In5C>T com a enzima de restrição ApaI. 

Linha 1: produto de PCR; linha 2: marcadores de tamanho de DNA de 50bp; linha 3: 

genótipo CC; linha 4: genótipo CT; linha 5; genótipo TT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Produtos de restrição do SNP SCARB1 Ex8C>T com a enzima de restrição 

HaeIII. Linha 1: produto de PCR; linha 2: marcadores de tamanho de DNA de 50bp; linha 

3: genótipo CC; linha 4: genótipo CT; linha 5; genótipo TT. 
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3.9. Obtenção de células mononucleares de sangue pe riférico  

 

As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) foram 

separadas por gradiente descontínuo de Ficoll-Hypaque densidade específica 

de 1,070 g/mL, a temperatura ambiente (Salazar et al., 2000b). Em resumo, em 

tubos cônicos de 15 mL de capacidade, foram pipetados 10 mL de sangue com 

EDTA (1mg/mL), diluídos com igual volume de tampão Tris-EDTA (Tris-HCl a 

10mM, pH 7,4 e EDTA a 10mM, pH 8,0), sobre 3 mL de Ficoll-Hypaque. O tubo 

foi centrifugado a 800 g por 30 min., em temperatura ambiente, recolhendo-se 

a camada de células mononucleares. As células foram lavadas com tampão 

Tris-EDTA e contadas em câmara de Neubauer, e imediatamente submetidas à 

extração do RNA total. 

 

3.10.  Extração e avaliação de RNA total  

 

De acordo ao procedimento previamente descrito por Salazar et al. 

(2000b), as células mononucleares (1 a 5x106 células/mL) foram lisadas com 1 

mL de TRIZOLR (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA). Em resumo, 

200 µL de clorofórmio foram adicionados aos lisados e os extratos foram 

homogeneizados e centrifugados a 12.000 g por 15 min., a 4ºC. O RNA total 

presente na fase aquosa, foi precipitado com isopropanol gelado, centrifugado 

a 10.000 g por 10 min., a 4ºC, e lavado com etanol a 75% (v/v). 

Posteriormente, o RNA foi seco a temperatura ambiente e diluído em 100 µL 

água esterilizada tratada com dietilpirocarbonato (DEPC), e armazenado a        

-70ºC, para posterior análise. 
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O RNA extraído foi quantificado (A260nm), sendo avaliado o grau de 

pureza (A260/A280) por espectrofotometria no UV (Sambrook & Russell, 2001), 

utilizando-se o espectrofotômetro NanoDrop ® (NanoDrop Technologies INC., 

Wilmington, DE, EUA). A integridade do RNA foi avaliada por eletroforese em 

gel de agarose a 1,0% contendo formaldeído a 2,2M e tampão MOPS [MOPS a 

20mM (pH 7,0), acetato de sódio a 8mM e EDTA a 1mM (pH 8,0)] preparado 

com água esterilizada tratada com DEPC (Sambrook & Russell, 2001).  

 

3.11. Quantificação da Expressão gênica por RT-PCR em tempo real 

 

A quantificação do RNAm do gene SCARB1 em CMSP foi realizada por 

transcrição reversa seguido de PCR (RT-PCR) em tempo real, utilizando-se o 

sistema de amplificação TaqMan RT-PCR (Applied Biosystems, Foster City, 

CA). O ensaio utiliza uma sonda oligonucleotídica marcada com um emissor de 

fluorescência (reporter dye) e um bloqueador (quencher dye). Durante a etapa 

de polimerização do ensaio de PCR, a sonda hibridizada no DNA sofre ação 

exonucleásica da DNA polimerase liberando o emissor cuja fluorescência é 

imediatamente detectada.  

 

3.11.1.  Obtenção do cDNA 

 

O cDNA foi gerado a partir de 1 µg de RNA, utilizando-se 200 ng de 

iniciadores aleatórios (random primers) (Invitrogen Corporation, CA, EUA), 

ditiotreitol (DTT) a 10 mmoles/L (Invitrogen Corporation, CA, EUA), dNTPs a 

500 µmoles/L (GE Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra), 200 U de 
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transcriptase reversa (SuperScriptTM II Reverse Transcriptase RNase H-) e 

tampão de RT [Tris-HCl a 250 mmoles/L (pH 8,3), KCl a 375 mmoles/L e MgCl2 

15 mmoles/L] (Invitrogen Corporation, CA, EUA). O ensaio de RT foi realizado 

em termociclador PTC-200 (MJ Resarch Inc., MA, EUA), com as seguintes 

etapas: 25ºC por 10 min, 42ºC por 50 min e 70ºC por 15 min. O cDNA obtido foi 

armazenado a –20ºC até a realização da PCR em tempo real.  

 

3.11.2.  Ensaios de PCR em tempo real 

 

A análise de expressão de RNAm do gene SCARB1 foi realizada pelo 

método de quantificação relativa por PCR em tempo real utilizando o sistema 

TaqMan RT-PCR (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA)  

Com a finalidade de selecionar o gene constitutivo mais estável para 

nosso modelo experimental, foram testados os genes da β-2-microglobulina 

(B2M), gliceraldeido-3-fosfato deshidrogenase (GAPD), hidroxi-metil-bilano 

sintase (HMBS), hipoxantina-fosforribosil transferase I (HPRTI), succinato 

desidrogenase subunidade A (SDHA) e ubiquitina c (UBC). Pela análise dos 

resultados empregando-se o programa geNorm (Vandesompele et al., 2002), 

verificou-se que o UBC apresentou a menor variabilidade de expressão de 

RNAm, antes e após o tratamento com atorvastatina. Portanto, foi o gene 

escolhido como referência endógena para o estudo da expressão relativa de 

RNAm.    

As características dos iniciadores e das sondas TaqMan para os ensaios 

de PCR em tempo real estão descritas na tabela 5 . Iniciadores e sondas para 

estudo expressão de SCARB1 foram obtidos no serviço “Assay on demand” 
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como ensaio previamente desenhados (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

EUA) e fornecidas em solução 20 vezes concentrada. No ensaio de PCR em 

tempo real de UBC utilizou-se cada iniciador a 300 nmol/L e sonda a 400 

nmol/L. 

Os demais reagentes (Master Mix) foram fornecidos em solução 2x 

contendo dNTPs com dUTP (desoxiuridina trifosfato), AmpErase® UNG (Uracil 

Nglicosilase), enzima AmpliTaq Gold® DNA Polymerase, uma referência 

passiva (ROX) e tampão de reação Gold PCR Buffer (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA). Foi utilizado volume final de 10 µL por reação. Todas as 

determinações foram realizadas em duplicata e foi incluído um tubo no qual 

não foi adicionado cDNA como controle negativo para cada corrida. 

A amplificação foi realizada no equipamento ABI Prism 7500 Fast 

(Perkin-Elmer-Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), nas seguintes 

condições: 1 ciclo de 2 min a 50ºC para ativação da UNG (evita contaminação 

com fragmentos pre-amplificados que contêm dUTP); 1 ciclo de 10 min a 95ºC 

para inativação da UNG, (3) 40 ciclos de 15 s a 95ºC (desnaturação) e 1 min a 

60ºC (hibridização e extensão). 

Os sinais de fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas 

TaqMan foram detectados em tempo real pelo equipamento ABI Prism 7500 

Fast. Os dados foram analisados utilizando-se o programa Sequence Detection 

Software (SDS) v1.4 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). 

A expressão de RNAm do SCARB1 foi estimada pelo o método do Ct 

comparativo, utilizando-se a fórmula: expressão relativa = 2-∆Ct (Pfaffl, 2001; 

Livak & Schmittgen, 2001), sendo que o ∆Ct representa a diferença entre o Ct 

do gene alvo (SCARB1) e o Ct do gene endógeno (UBC), obtidos na fase 
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logarítmica da reação de amplificação. Previamente, foram calculadas as 

eficiências de ambos os ensaios, sendo considerados adequados valores de 

inclinação da curva (slope) próximos a -3,3 com eficiência entre 90% e 110%, 

para a validação do método (Livak & Schmittgen, 2001). 

 

 

 

Tabela 5.  Características de sondas e iniciadores para ensaios de PCR em 

tempo real para os genes UBQ e SCARB1. 

Gene Emissor Seqüências Bloqueador Produto 
de PCR 

UBQ VIC Senso: 5’-ATTTGGGTCGCGGTTCTTG-3’ MGB-NFQ 133bp 

  Antisenso: 5’-TGCCTTGACATTCTCGAT GGT-3’   

  Sonda: 5’-TCG TCA CTT GAC AAT GC-3’   

SCARB1 FAM Assay ID: Hs00194092_m1 MGB-NFQ 81bp 

Nota: MGB-NFQ, minor grove binder non fluorescent quencher (sonda com cauda MGB que bloqueia ao 

fluoróforo emissor sem emitir fluorescência e permite aumentar a especificidade); FAM, fluoróforo 6-

carboxifluoresceína; VIC, fluoróforo disponibilizado pela Applied Biosystems. 

 

 

 

 

3.12. Análise estatística dos resultados 

 

A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando-se o programa 

Sigma Stat software for Windows versão 3.5 (SPSS Inc., Chicago, EUA). 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente na etapa 

basal e após o tratamento com atorvastatina. Para a análise da influência dos 
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polimorfismos G4A e In5C>T sobre os diferentes parâmetros analisados, os 

indivíduos heterozigotos foram agrupados com os homozigotos para o alelo 

menos freqüente para aumentar a potência dos testes estatísticos, devido à 

baixa freqüência desses SNPs. 

As variáveis categóricas, bem como as freqüências genotípicas e 

alélicas, foram comparadas pelo teste de qui-quadrado. Também foram 

calculados a razão de probabilidade (OR - Odds Ratio) e seu intervalo de 

confiança de 95% (95% I.C.) associado às diferentes variáveis. 

O programa Arlequin 3.11 (Excoffier et al., 2005) foi utilizado para o 

cálculo das freqüências haplotípicas e do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). 

As freqüências dos haplótipos foram obtidas usando o algoritmo Expectation-

Maximation (EM) (Excoffier & Slatkin, 1995). Para o cálculo do HWE foi 

utilizado o Teste exato usando a cadeia de Markov (Guo & Thompson, 1992), 

que é um método de organização de variáveis aleatórias.  

Para a análise do desequilíbrio de ligação foi calculado o coeficiente D’ 

de Lewonstin para cada par de SNPs utilizando o programa SNPanalyzer (Yoo 

et al., 2005), sendo considerado como valor de corte para dois SNP em 

desequilíbrio de ligação D’≥0,5. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) foi utilizado para a avaliação da 

distribuição das variáveis continuas. Aquelas que tiveram uma distribuição 

assimétrica foram transformadas em logaritmo com base 10 (Log), com 

exceção da variável de expressão de RNAm. As variáveis transformadas foram 

novamente submetidas ao teste de normalidade K-S. 

Os efeitos dos polimorfismos ou haplótipos sobre os parâmetros 

bioquímicos e resposta à atorvastatina foram analisados utilizando-se os testes 
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t de Student e de medidas repetidas de ANOVA, seguido de teste de Tukey. No 

grupo HC, as comparações entre valores basais e após tratamento foram 

realizadas utilizando-se o teste t de Student para amostras pareadas. Os 

valores de expressão gênica foram comparadas utilizando os testes não 

paramétricos Mann-Whitney Rank Sum ou ANOVA on ranks, e teste de 

Wilcoxon para as amostras pareadas.  O nível de significância selecionado foi 

de 5% (P<0,05). 
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4.  RESULTADOS 

 

4.1.   Dados demográficos dos grupos estudados 

 

As medidas antropométricas e os parâmetros bioquímicos dos grupos 

HC e NL são mostrados na tabela 6 . Como esperado os pacientes HC têm um 

perfil lipídico mais aterogênico que os indivíduos NL, mostrando valores mais 

elevados de colesterol total, LDL-C, VLDL-C, triglicérides e apoB, assim como 

valores aumentados de IMC e razão apoB/apoAI que os indivíduos NL.  

A media de idade no grupo HC foi maior que no grupo NL (p>0,001), 

provavelmente devido a que as alterações características da 

hipercolesterolemia atingem a um grupo etário de idade mais avançada. As 

freqüências das variáveis: gênero, hipertensão, hábito de fumar e prática de 

exercício físico foram similares em ambos os grupos (p>0,05). Observou-se 

maior freqüência de indivíduos obesos no grupo HC quando comparada com o 

grupo NL (p=0,005), como também uma tendência a maior de historia de DAC 

no grupo HC (p= 0,054). 

 

4.1.1.  Resposta ao tratamento com atorvastatina 

 

Como observado também na tabela 6 , o tratamento com 10 mg/dia de 

atorvastatina durante quatro semanas, reduziu significativamente os valores de 

colesterol total, LDL-C, HDL-C, VLDL-C, TG e apoB (p<0,05). Por outro lado os 

valores de ApoAI que não mostraram este comportamento. A razão 
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ApoB/ApoAI também mostrou uma diminuição significativa em resposta ao 

tratamento. 

Para a avaliação de reações adversas do tratamento com atorvastatina, 

foram analisadas as atividades de CK e ALT, como marcadores de dano 

muscular e hepático, respectivamente. Como critério de hepatotoxicidade foi 

considerado o valor de três vezes acima do limite superior de referência (LSR) 

de ALT, e acima de 10 vezes do LSR de CK para miotoxicidade (Martinez & 

Nascimento, 2005). Após o tratamento com atorvastatina, não houve indivíduos 

que apresentaram valores superiores aos estabelecidos de CK e ALT como 

marcadores de reação adversa ao tratamento. 
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Tabela 6 . Características antropométricas, clínicas e bioquímicas dos 

indivíduos normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por teste t (Pa) e 

teste t pareado (Pb) para variáveis com distribuição normal (*) e transformadas em Log (**) (p<0,05). As 

variáveis categóricas foram comparadas por qui-quadrado (#, p<0,05). NL, Normolipidêmicos; HCb, 

Hipercolesterolêmicos antes do tratamento; HCp10, Hipercolesterolêmicos após o tratamento; DAC, Doença 

Arterial Coronariana; IMC, índice de massa corporal; Pa, NL vs HCb; Pb, HCb vs HCp10. 

 

  

Parâmetro NL (185) HCb (147) Pa  HCp10 Pb 

Idade (anos) 47 ± 7 57± 11 <0,001#  - - 

Etnia (branco/negro) (%) 62/38 68/32 0,337    

Mulheres/homens (%) 73/27 67 0,260  - - 

Menopausa (%) 27 83 <0,001#    

Historia de DAC (%) 45 56 0,054  - - 

Hipertensão (%) 36 30 0,254  - - 

Obesidade (%) 16 30 0,005#  - - 

Fumantes (%) 19 17 0,759  - - 

Atividade Física (%) 48 51 0,759  - - 

IMC (kg/m2) 26,3 ± 4,2 27,9 ± 4,2 <0,001*  - - 

Colesterol total (mg/dL) 173 ± 19 280 ± 37 <0,001*  197 ± 30 <0,001* 

LDL-C (mg/dL) 98±18 192 ± 34 <0,001**  117 ± 27 <0,001** 

HDL-C (mg/dL) 58±12 57±14 0,257  54±13 <0,001** 

Triglicérides (mg/dL) 82±27 157±65 <0,001**  131±54 <0,001** 

VLDL-C (mg/dL) 16±5 31±13 <0,001**  26±11 <0,001** 

ApoAI (mg/dL) 141±26 135±26 0,045**  138±28 0,074 

ApoB (mg/dL) 84±23 142±27 <0,001**  98±20 <0,001** 

ApoB/apoAI 0,63±0,22 1,09±0,26 <0,001*  0,74±1,20 <0,001* 
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4.2.  Freqüências genotípicas e alélicas dos polimo rfismos estudados 

 

As freqüências genotípicas e alélicas dos polimorfismos do SCARB1 são 

apresentadas nas tabelas 7  a 9. A análise do Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

utilizando o programa arlequin 3.11 demonstrou que os três SNPs estudados 

estavam em condições de equilíbrio (p>0,05), em ambos os grupos (p>0,05). 

Isto indica que a seleção dos indivíduos participantes do estudo foi adequada.  

As freqüências genotípicas e alélicas para os SNPs SCARB1 G4A 

(tabelas 7 ), Int5 C>T (Tabela 8 ) e Ex8C>T (Tabela 9 ), foram similares entre os 

grupos NL e HC (p>0,05). O cálculo de razão de probabilidade de risco (Odds 

Ratio, OR) confirmou a ausência de associação entre esses polimorfismos e a 

hipercolesterolemia. 

Na tabela 10, é apresentado um quadro comparativo das freqüências 

alélicas para os polimorfismos estudados, comparando-as com as de outras 

populações. É importante considerar que ainda são escassos os estudos realizados 

em populações africana e asiática. Nossos resultados das freqüências dos alelos 

raros dos polimorfismos G4A e In5C>T são concordantes com as freqüências 

obtidas por trabalhos nas populações européia e norte-americana (Acton et al., 

1999; McCarthy et al., 2003; Osgood et al., 2003). Por outro lado, as freqüências do 

polimorfismo Ex8C>T foram diferentes (p<0,001) entre as populações, sendo que 

nossa população mostrou menor freqüência que os estudos nas populações norte-

americana e maior que a africana, entretanto as freqüência do alelo Ex8T foi similar 

à encontrada nas populações européia e asiática. Os resultados das comparações 

com as populações asiática e africana podem estar influenciados pelo pequeno 

número de indivíduos estudados (Le Jossec et al., 2004).  
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Tabela 7.  Freqüências genotípicas e alélicas para o polimorfismo SCARB1 

G4A, em indivíduos hipercolesterolêmicos e normolipidêmicos 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis; gl, graus de liberdade; EHW, Equilíbrio de Hardy-Weinberg; 

OR, Odds Ratio; IC, intervalo de confiança. NL, Normolipidêmicos; HC, Hipercolesterolêmicos. 

 

 

 

Tabela 8.  Freqüências genotípicas e alélicas para o polimorfismo SCARB1 

In5C>T, em indivíduos hipercolesterolêmicos e normolipidêmicos 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis; gl, graus de liberdade; EHW, Equilíbrio de Hardy-Weinberg; 

OR, Odds Ratio; IC, intervalo de confiança. NL, Normolipidêmicos; HC, Hipercolesterolêmicos. 

 

Grupos Genótipo  Alelos 

 GG GA GA  G A 

HC (147) 76,2% (112) 23,1% (34) 0,7% (1)  87,8% 12,2% 

NL (185) 72,4% (134) 26,0% (48) 1,6% (3)  85,4% 14,6% 

 χ2= 1,022, 2gl , P=0,600  χ2= 0,584, 1gl, P=0,445 

EHW NL: P = 0,77289 - HC: P = 0,69787 

OR 0,82    (95% IC: 0,52 - 1,28) 

Grupos Genótipo  Alelos 

 CC CT TT  C T 

HC (147) 85,7%(126) 14,3%(21) 0%(0)  92,9% 7,1% 

NL (185) 86,5%(160) 13,0%(24) 0,5%(1)  93,0% 7,0% 

 χ2= 0,904, 2gl , P=0,636  χ2= 0,00893, 1gl, P=0,925 

EHW NL: P = 1,0 - HC: P = 1,0 

OR 1,02   (95% IC: 0,56 - 1,85) 
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Tabela 9.  Freqüências genotípicas e alélicas para o polimorfismo SCARB1 

Ex8C>T, em indivíduos hipercolesterolêmicos e normolipidêmicos 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis; gl, graus de liberdade; EHW, Equilíbrio de Hardy-Weinberg; 

OR, Odds Ratio; IC, intervalo de confiança. NL, Normolipidêmicos; HC, Hipercolesterolêmicos. 

 

 

Tabela 10.   Freqüências alélicas de polimorfismos SCARB1 em diferentes 

populações 

População N G4A In5C>T Ex8C>T Referência 

Européia 489 12% 11% 44% Acton et al. (1999) 

 36 8% - 50% Le Jossec et al. (2004) 

Norte-americana 2650 13% 9% 49% Osgood et al. (2003) 

 371 12% 8% 51% McCarthy et al. (2003) 

Africana 36 6% - 20% Le Jossec et al. (2004) 

Asiática 18 - - 28% Le Jossec et al. (2004) 

Neste estudo 332 13% 7% 37% - 

  
χ2= 4,203,  

5gl, P=0,521 

χ2= 1,096,  

3gl, P=0,778 

χ2= 35,809,  

6gl, P<0,001 

 

 

Nota: Freqüência alelo Ex8T neste estudo vs populações Européia (χ2= 2,678, 2gl, P=0,262), Norte-Americana 

(χ2= 10,281, 2gl, P=0,006), Africana (χ2= 13,974, 1gl, P<0,001) e Asiática (χ2= 1,575, 1gl, P=0,209). gl: graus 

de liberdade. 

Grupos Genótipo  Alelos 

 CC CT TT  C T 

HC (147) 38,1%(56) 44,9%(66) 17%(25)  60,5% 39,5% 

NL (185) 43,2%(80) 44,3%(82) 12,5%(23)  65,4% 34,6% 

 χ2= 1,722, 2gl , P=0,423  χ2= 1,463, 1gl, P=0,211 

EHW NL: P = 0,74227 - HC: P = 0,49147 

OR 1,23   (95% IC: 0,90 - 1,69) 
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4.3. Relação entre polimorfismos SCARB1 e perfil lipídico sérico  

 

4.3.1.  Polimorfismo SCARB1 G4A 

 

A relação entre o polimorfismo SCARB1 G4A e os valores médios de 

IMC e concentrações séricas de lipídeos, assim como as características gênero 

e hipertensão nos grupos NL e HC estão representadas nas tabelas 11 e 12, 

respectivamente. Devido à baixa freqüência da variante alélica A, os indivíduos 

heterozigotos foram agrupados com os pacientes homozigotos para o alelo A, 

para assim, aumentar a potência dos testes estatísticos. 

Os indivíduos do grupo NL com o genótipo 4GG apresentaram maior 

freqüência hipertensão (p=0,008) e maior concentração de apoAI sérica 

(p=0,038) que os portadores do genótipo 4GA+AA (tabela 11 , figura 6 ). Por 

outro lado, a distribuição de gênero foi similar entre os genótipos.  

No grupo HC, não foi observada relação do polimorfismo SCARB1 G4A 

e as variáveis categóricas e o perfil lipídico sérico basal ou após o tratamento 

com atorvastatina (tabela 12 , figuras 7A e 7B) 
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Tabela 11. Relação do SNP SCARB1 G4A com gênero, hipertensão, perfil 

lipídico sérico e valores de IMC em normolipidêmicos. 

Parâmetro GG (134) GA+AA (51) P 

Mulheres/homens (%) 72/28 76/24 0,634 

Hipertensão (%) 42 20 0,008 

IMC  (kg/m2) 26,6±4,4 25,7±3,6 0,228 

Colesterol total (mg/dL) 173±18 172±20 0,939 

LDL-C (mg/dL) 97±18 100±19 0,345 

HDL-C (mg/dL) 59±13 56±11 0,314 

VLDL-C (mg/dL) 17±5 16±5 0,292 

Triglicérides (mg/dL) 83±27 78±26 0,292 

ApoAI (mg/dL) 144±28 135±22 0,038* 

ApoB (mg/dL) 84±23 86±21 0,503 

ApoB/apoAI 0,62±0,23 0,65±0,19 0,134 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por teste t 
(*) (p<0,05). As variáveis categóricas foram comparadas por teste de qui-quadrado. IMC, índice de massa 
corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol 
da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; apoAI, 
apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
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Tabela 12. Relação do SNP SCARB1 G4A com gênero, hipertensão, perfil lipídico 

sérico e valores de IMC em hipercolesterolêmicos, antes e após o tratamento com 

atorvastatina.  

Parâmetro Fase GG (112) GA+AA (35) P 

Mulheres/homens (%) - 67/33 66/34 0,945 

Hipertensão (%) - 60 49 0,320 

IMC (Kg/m2) basal  28,1±4,2 27,3±4,3 0,321 

Colesterol Total basal  279±37 282±36 0,604 

(mg/dL) Tratamento 195±31 204±29 0,206 

 % de variação -30±9 -28±9 0,224 

LDL-C basal  191±33 195±35 0,526 

(mg/dL) Tratamento 115±27 120±27 0,432 

 % de variação -39±12 -38±11 0,628 

HDL-C basal  56±14 57±13 0,628 

(mg/dL) Tratamento 54±13 56±13 0,519 

 % de variação -3±10 -3±11 0,695 

VLDL-C basal  32±12 30±16 0,288 

(mg/dL) Tratamento 26±10 27±13 0,834 

 % de variação -15±27 -6±32 0,123 

Triglicérides basal  159±61 152±79 0,228 

(mg/dL) Tratamento 129±50 136±66 0,834 

 % de variação -15±27 -6±32 0,123 

ApoAI basal  134±26 139±26 0,296 

(mg/dL) Tratamento 136±28 143±28 0,190 

 % de variação 2±11 3±13 0,657 

ApoB basal  142±24 141±35 0,528 

(mg/dL) Tratamento 98±21 100±18 0,464 

 % de variação -31±12 -27±14 0,098 

apoB/apoAI Basal 1,10±0,26 1,04±0,27 0,181 

 Tratamento 0,75±0,20 0,73±0,19 0,539 

 % de variação -32±11 -28±18 0,719 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por teste t de 
student. As variáveis categóricas foram comparadas por teste de qui-quadrado. Valores negativos (-) de % de 
variação representam redução. IMC, índice de massa corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da 
lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da 
lipoproteína de muito baixa densidade; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
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Figura 6. Relação do SNP SCARB1 G4A com perfil lipídico sérico em indivíduos 

normolipidêmicos. Valores são apresentados como média + DP comparada por teste t. (*) p<0,05. 

CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da 

lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, 

triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
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Figura 7. Relação do SNP SCARB1 G4A com perfil lipídico sérico em 

hipercolesterolêmicos, antes (A) e após (B) o tratamento com atorvastatina. Valores são 

apresentados como média + DP comparada por teste t.  CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da 

lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, 

colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; 

apoB, apolipoproteína B. 
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4.3.2  Polimorfismo SCARB1 In5C>T 

 

A relação entre o polimorfismo SCARB1 In5C>T e os valores médios de 

índice de massa corporal e concentrações séricas de lipídeos, assim como as 

características de gênero e hipertensão de acordo com o genótipo para os 

grupos NL e HC estão representadas nas tabelas 13 e 14 , respectivamente. 

Devido à baixa freqüência da variante alélica T, os indivíduos heterozigotos 

foram agrupados com os pacientes homozigotos para o alelo T, para assim, 

aumentar a potência dos testes estatísticos. 

As medidas antropométricas e a distribuição segundo o gênero, não 

mostraram diferenças nos diferentes grupos estudados de acordo com o 

genótipo para o polimorfismo. 

Os indivíduos portadores dos genótipos CT/TT, apresentaram valores 

basais de LDL-C significativamente mais altos no grupo NL (p=0,027) (tabela 

13, Figura 8).  

No grupo HC, os indivíduos portadores dos genótipos In5CT/TT 

mostraram apoB sérica (p=0,029) e razão apoB/apoAI (p=0,015) basais 

maiores que os portadores de In5CC (tabela 14, figura 9A ). Após o tratamento 

com atorvastatina, o LDL-C sérico e a razão apoB/apoAI foram maiores nos 

portadores do genótipo CT/TT que nos com genótipo CC (p<0,05) (tabela 14 , 

figura 9B ). 
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Tabela 13. Relação do SNP SCARB1 In5C>T com gênero, hipertensão, perfil 

lipídico sérico e valores de IMC em normolipidêmicos. 

Parâmetro CC (160) CT+TT (25) P 

Mulheres/homens (%) 63/33 84/16 0,079 

Hipertensão (%) 39 20 0,110 

IMC (Kg/m2) 26,2±4.1 26,8±4.9 0,598 

Colesterol total (mg/dL) 172±19 177±17 0,257 

LDL-C (mg/dL)  97±18 106±17 0,027* 

HDL-C (mg/dL) 58±12 56±11 0,293 

VLDL-C (mg/dL) 17±5 15±5 0,381 

Triglicérides (mg/dL) 83±27 77±25 0,381 

ApoAI (mg/dL) 142±28 135±17 0,403 

ApoB  (mg/dL) 83±22 91±26 0,109 

ApoB/apoAI 0,62±0,22 0,69±0,22 0,136 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por teste t 
(*) (p<0,05). As variáveis categóricas foram comparadas por teste de qui-quadrado. IMC, índice de massa 
corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol 
da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; apoAI, 
apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

Tabela 14. Relação do SNP SCARB1 In5C>T com gênero, hipertensão, perfil 

lipídico sérico e valores de IMC em hipercolesterolêmicos, antes e após o 

tratamento com atorvastatina.  

Parâmetro Fase In5CC (126) In5CT+TT (21) P 
Mulheres/homens (%) - 69/31 52/48 0,211 

Hipertensão (%) - 58 50 0,644 

IMC (Kg/m2) basal  27,7±4,1 28,8±5,0 0,321 

Colesterol Total basal  279±35 283±47 0,780 

(mg/dL) tratamento 196±30 205±31 0,212 

 % de variação -29±9 -27±8 0,272 

LDL-C basal  190±32 201±41 0,189 

(mg/dL) tratamento 115±27 128±25 0,029** 

 % de variação -39±13 -36±9 0,239 

HDL-C basal  57±14 52±11 0,083 

(mg/dL) tratamento 55±13 50±11 0,096 

 % de variação -3±11 -3±8 0,869 

VLDL-C basal  32±13 30±12 0,724 

(mg/dL) tratamento 26±11 27±11 0,725 

 % de variação -13±29 -9±21 0,510 

Triglicérides basal  158±66 152±61 0,724 

(mg/dL) tratamento 130±54 135±57 0,725 

 % de variação -13±29 -9±21 0,510 

ApoAI basal  137±27 126±21 0,087 

(mg/dL) tratamento 139±29 129±22 0,130 

 % de variação 2±12 2±11 0,921 

ApoB basal  140±24 155±37 0,034** 

(mg/dL) tratamento 97±20 105±18 0,089 

 % de variação -30±12 -30±12 0,992 

apoB/apoAI Basal 1,07±0,26 1,22±0,20 0,015* 

 tratamento 0,73±0,20 0,83±0,16 0,032* 

 % de variação -31±14 32±11 0,687 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por teste t  
para variáveis com distribuição normal (*) e transformadas em Log (**) (p<0,05). Valores negativos (-) 
de % de variação representam redução. IMC, índice de massa corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, 
colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; 
VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, 
apolipoproteína B. 
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Figura 8. Relação do SNP SCARB1 In5C>T com perfil lipídico sérico em indivíduos 

normolipidêmicos. Valores são apresentados como média + DP comparada por teste t. (*) p<0,05. 

CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da 

lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, 

triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 

 

A  

B  

Figura 9. Relação do SNP SCARB1 In5C>T com perfil lipídico sérico em 

hipercolesterolêmicos, antes (A) e após (B) o tratamento com atorvastatina. Valores são 

apresentados como média + DP comparada por teste t. (*) p<0,05. CT, colesterol total; LDL-C, colesterol 

da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, 

colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, 

apolipoproteína B. 
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4.3.3. Polimorfismo SCARB1 Ex8C>T 

 

Nas tabelas 15  e 16 são apresentadas as freqüências de gênero e 

hipertensão, como também os valores médios de IMC e concentrações de 

lipídeos séricos, segundo o genótipo do polimorfismo Ex8C>T do gene 

SCARB1, para o grupo HC e NL, respectivamente. 

Para os indivíduos NL, não foram observadas diferenças nas variáveis 

categóricas e perfil lipídico sérico quando foi analisada a influência dos distintos 

genótipos do polimorfismo SCARB1 Ex8C>T (tabela 15  e figura 10 ). Da 

mesma forma, no grupo HC não foi observada relação do polimorfismo 

SCARB1 Ex8C>T e as variáveis categóricas e o perfil lipídico sérico basal 

(tabela 16  e figura 11A ).  

Após o tratamento com atorvastatina, os indivíduos HC portadores do 

genótipo Ex8TT apresentaram valores menores de LDL-C quando comparados 

aos portadores dos genótipos CC e CT (P=0,029) (tabela 16 , figura 11B ). 

Além disso, a redução do colesterol total, LDL-C e apo B séricos e a razão 

apoB/apoAI foram mais acentuadas nos portadores do genótipo TT (p<0,05) 

que nos demais genótipos (tabela 16 , figura 12 ).  
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Tabela 15.  Relação do SNP SCARB1 Ex8C>T com gênero, hipertensão, perfil 

lipídico sérico e valores de IMC em normolipidêmicos. 

Parâmetro CC (80) CT (82) TT (23) P 

Mulheres/homens (%) 71/29 77/23 65/35 0,487 

Hipertensão (%) 39 33 36 0,646 

IMC (Kg/m2 26,2±4,6 26,1±3,9 27,1±4,1 0,587 

Colesterol total (mg/dL) 170±18 176±18 170±22 0,143 

LDL-C (mg/dL) 97±18 99±19 99±20 0,806 

HDL-C (mg/dL) 58±12 59±12 54±13 0,129 

VLDL-C (mg/dL) 16±6 17±5 17±6 0,197 

Triglicérides (mg/dL) 78±28 85±25 84±29 0,197 

ApoAI (mg/dL) 140±26 142±27 140±28 0,900 

ApoB  (mg/dL) 83±20 86±26 82±18 0,735 

apoB/apoAI 0,62±0,21 0,63±0,23 0,62±0,23 0,900 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por one 
way ANOVA. As variáveis categóricas foram comparadas por teste de qui-quadrado. IMC, índice de 
massa corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, 
colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa 
densidade; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
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Tabela 16. Relação do SNP SCARB1  Ex8C>T com gênero, hipertensão, perfil 

lipídico sérico e valores de IMC em hipercolesterolêmicos, antes e após o 

tratamento com atorvastatina. 

Parâmetro Fase Ex8CC (56) Ex8CT (66) Ex8TT (25) P 

Mulheres/homens (%) - 64/36 68/32 68/32 0,891 

Hipertensão (%) - 60 51 68 0,291 

IMC (Kg/m2) basal  28,1±4,4 27,5±3,9 28,5±4,6 0,542 

Colesterol Total basal  279±37 277±39 289±30 0,263 

(mg/dL) Tratamento 201±30 197±32 191±27 0,442 

 % de variação -28±9a -29±9 a,b -33±10b 0,032* 

LDL-C basal  192±35 191±34 193±32 0,935 

(mg/dL) Tratamento 120±26a 119±28a 104±21b 0,029* 

 % de variação -37±12a -38±12a -46±11b 0,005* 

HDL-C basal  58±14 55±12 59±15 0,300 

(mg/dL) Tratamento 56±14 52±11 57±13 0,118 

 % de variação -2±11 -4±11 -3±7 0,674 

VLDL-C basal  30±12 31±12 36±16 0,153 

(mg/dL) Tratamento 25±10 26±10 30±15 0,146 

 % de variação -15±23 -11±32 -13±30 0,707 

Triglicérides basal  149±62 155±62 181±78 0,153 

(mg/dL) Tratamento 123±51 129±45 152±77 0,145 

 % de variação -15±23 -11±32 -13±30 0,707 

ApoAI basal  137±28 133±26 138±25 0,558 

(mg/dL) Tratamento 138±29 136±27 140±30 0,845 

 % de variação 1±11 3±13 1±10 0,560 

ApoB basal  142±32 142±24 144±23 0,951 

(mg/dL) Tratamento 101±21 99±18 92±21 0,167 

 % de variação -28±14a -30±11a,b -36±13b 0,031* 

apoB/apoAI Basal 1,08±0,27 1,10±0,26 1,08±0,26 0,857 

 Tratamento 0,77±0,20 0,75±0,20 0,68±0,18 0,143 

 % de variação -28±16a -31±11a,b -36±12b 0,033* 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por  one 
way ANOVA seguido do teste de Tukey (*) (p<0,05). Valores negativos (-) de % de variação representam 
redução. a,b Letras diferentes na mesma linha apontam diferencia estatística significativa (p<0.05).IMC, 
índice de massa corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; 
HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa 
densidade;  apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
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Figura 10. Relação do SNP SCARB1 Ex8C>T com perfil lipídico sérico em indivíduos 

normolipidêmicos.Valores são apresentados como média + DP comparada por teste de ANOVA. 

CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da 

lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, 

triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
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Figura 11. Relação do SNP SCARB1 Ex8C>T com perfil lipídico sérico em 

hipercolesterolêmicos, antes (A) e após (B) o tratamento com atorvastatina. Valores são 

apresentados como média + DP comparada por teste de ANOVA. (*) p<0,05. CT, colesterol total; 

LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta 

densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, triglicérides; apoAI, 

apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
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Figura 12. Relação do SNP SCARB1 Ex8C>T com percentagem de variação nos valores de 

lípides em indivíduos hipercolesterolêmicos após tratamento com atorvastatina. Valores são 

apresentados como média + DP comparada por teste de ANOVA. (*) p<0,05. CT, colesterol total; 

LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta 

densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, triglicérides; apoAI, 

apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 

 

 

 

4.3.4. Relação dos polimorfismos do SCARB1 com a resposta à 

atorvastatina 

 

Com a finalidade de avaliar o uso dos SNPs estudados como 

marcadores úteis na predição da resposta ao tratamento com atorvastatina, os 

indivíduos HC foram agrupados em três faixas de percentagem de redução do 

LDL-C sérico. Os valores de redução de LDL-C variaram entre 7% e 62% e 

foram agrupados de acordo como tercil de resposta. O primeiro tercil foi 

composto por indivíduos com redução de LDL-C inferior a 34% (R<34). O 

segundo tercil foi constituído por indivíduos com redução de LDL-C entre 34% 
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e 44% (R34-44). O tercil com resposta mais acentuada foi formado por 

indivíduos com redução de LDL-C superior a 44% (R>44).  

Os dados dos indivíduos HC no menor tercil de resposta à atorvastatina 

(R<34) foram comparados com os dos tercis intermediário e superior (R34-44 + 

R>44). Na tabela 17 , são apresentados os resultados do teste de qui-quadrado 

e cálculo de OR, para os três polimorfismos estudados. Como observado, há 

maior freqüência do alelo Ex8C (genótipos Ex8CC+CT) no grupo R<34 

(p=0,044). Os indivíduos portadores desse alelo têm uma probabilidade 3,1 

vezes maior de apresentar redução de LDL-C inferior a 34% (OR=3,07; 95% 

IC: 1,00 - 9,5). 

 

 

Tabela 17.  Relação entre os polimorfismos SCARB1 e a resposta de LDL 

colesterol ao tratamento com atorvastatina, em hipercolesterolêmicos 

Variante Grupo R<34 

(49) 

R34-44 + R>44 

(98) 

 

G4A 
GG 82%(40) 73%(72) χ2= 1,200; 1gl , P=0,273 

OR=0,62 (95% IC: 0,27 - 1,46) GA+AA 18%(9) 27%(26) 

In5C>T 
CC 84%(41) 85%(87) χ2= 0,25; 1gl , P=0,617 

OR=1,28 (95% IC: 0,49 - 3,32) CT 16%(8) 13%(13) 

Ex8C>T 
CC+CT 92%(45) 79%(77) χ2= 4,073; 1gl , P=0,044 

OR=3,07 (95% IC: 1,00 - 9,5) TT 8%(4) 21%(21) 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis; gl, graus de liberdade; OR, Odds Ratio; IC, intervalo de 

confiança. 
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Adicionalmente, foram comparadas as freqüências genotípicas de 

indivíduos com tercil de resposta mais reduzida (R<34) com as de indivíduos 

com tercil de resposta mais acentuada (R>44). Confirmou-se a relação entre o 

polimorfismo Ex8C>T e o grupo R<34 (p=0,0049). Os portadores do alelo Ex8C 

têm uma chance 5 vezes maior de apresentar redução de LDL-C inferior a 34% 

do que apresentar redução de LDL-C superior a 44% (OR=4,96; 95% IC: 1,51 - 

16,31).  

 

 

Tabela 18.  Distribuição de genótipos do SNP SCARB1 Ex8C>T nos grupos 

resposta R≤34 e R>44. 

Número de indivíduos em parêntesis; gl, graus de liberdade; OR, Odds Ratio; IC, intervalo de confiança. 

 

 

 

4.4. Estudo de haplótipos 

 

Para avaliar o efeito combinado das variantes no gene SCARB1, nós 

realizamos a análise de associação de haplótipos. As combinações de 

genótipos geradas pelos polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T estão 

representadas nas tabelas 19  e 20 para os grupos NL e HC, respectivamente. 

As freqüências dos haplótipos SCARB1 entre HC e NL foram similares (p>0,05) 

(tabela 21 ).  

Genótipo SCARB1 

Ex8C>T 

R<34 (49) R>44 (49)  

Ex8CC 92% (45) 69% (34) χ2= 7,900; 1gl , P=0,0049 

OR=4,96 (95% IC: 1,51 - 16,3) Ex8CT+TT 8% (4) 31% (15) 
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Na tabela 22 , são mostradas as freqüências dos haplótipos para os 

indivíduos NL e HC, obtidas usando o algoritmo EM no software Arlequin 3.11. 

Dos 8 possíveis haplótipos gerados pela combinação de 3 alelos, 7 foram 

encontrados. Os códigos G1, C5 e C8 indicam a presença dos alelos 4G, In5C e 

Ex8C, respectivamente. Enquanto que os códigos A1, T5 e T8 indicam a 

presença dos alelos 4A, In5T e Ex8T, respectivamente. 

Os haplótipos mais freqüentes foram: G1C5C8 (NL:54%, HC:49%) e 

G1C5T8 (NL:28%, HC:34%), entretanto o haplótipo A1T5T8 foi considerado raro 

(tabela 22 ). 

 

 

 

Tabela 19. Freqüências das combinações de genótipos dos polimorfismos 

SCARB1 G4A, In5C>T e Ex8C>T em normolipidêmicos 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. 

 

 

Polimorfismos Ex8C>T  

In5C>T CC CT TT G4A 

 28% (52) 30% (56) 8% (15) GG 

CC 7%(13) 9%(16) 3,5%(6) GA 

 0%(0) 0,5%(1) 0,5%(1) AA 

 5% (9) 1%(2) 0% (0) GG 

CT 2,5%(5) 3,5%(6) 0,5%(1) GA 

 (0) 0,5%(1) (0) AA 

 0%(0) 0%(0) 0%(0) GG 

TT 0,5%(1) 0%(0) 0%(0) GA 

 0%(0) 0%(0) 0%(0) AA 
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Tabela 20. Freqüências das combinações de genótipos dos polimorfismos 

SCARB1 G4A, In5C>T e Ex8C>T em hipercolesterolêmicos 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. 

Polimorfismos Ex8C>T  

In5C>T CC CT TT G4A 

 24,2%(36) 31%(45) 13%(19) GG 

CC 5%(7) 10%(14) 3%(5) GA 

 0%(0) 0%(0) 0%(0) AA 

 5%(7) 3%(5) 0%(0) GG 

CT 4%(6) 0,6%(1) 0,6%(1) GA 

 0%(0) 0,6%(1) 0%(0) AA 

 0%(0) 0%(0) 0%(0) GG 

TT 0%(0) 0%(0) 0%(0) GA 

 0%(0) 0%(0) 0%(0) AA 
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Tabela 21. Distribuição de haplótipos SCARB1 G4A, In5C>T e Ex8C>T em 

hipercolesterolêmicos e normolipidêmicos 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. gl, graus de liberdade; 1,5,8, apontam alelo para G4A, In5C>T 

e Ex8C>T, respectivamente. NL, Normolipidêmicos; HC, Hipercolesterolêmicos. 

 

 

Haplótipos HC (147) NL (185) 

G1C5C8/G1C5C8 24,2% (36) 28% (52) 

G1C5C8/G1C5T8 31% (45) 30% (56) 

G1C5T8/G1C5T8 13% (19) 8% (15) 

G1C5C8/A1C5C8 5% (7) 7% (13) 

G1C5C8/A1C5T8 10% (14) 9% (16) 

G1C5T8/A1C5T8 3% (5) 3,5% (6) 

G1C5C8/G1T5C8 5%(7) 5%(9) 

G1C5C8/G1T5T8 3%(5) 1%(2) 

G1C5C8/A1T5C8 4%(6) 2,5%(5) 

G1C5C8/A1T5T8 0,6%(1) 3,5%(6) 

G1C5T8/A1T5T8 0,6%(1) 0,5%(1) 

A1C5C8/A1T5T8 0,6%(1) 0,5%(1) 

G1T5C8/A1T5C8 0%(0) 0,5%(1) 

A1C5C8/A1C5T8 0%(0) 0,5%(1) 

A1C5T8/A1C5T8 0,6%(1) 0,5%(1) 

 χ2= 9,810, 14gl , P=0,776 
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Tabela 22.  Freqüências haplotípicas para os polimorfismos SCARB1 em 

normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos.  

Haplótipos NL (185) HC (147) 

G1C5C8 54% 49% 

G1C5T8 28% 34% 

A1C5T8 6% 5% 

A1C5C8 5% 5% 

G1T5C8 4% 4% 

A1T5C8 2% 2% 

A1T5T8 1% 1% 

Nota: Freqüências obtidas pelo algoritmo EM  no programa Arlequin v 3.11. Subscritos 1,5,8,  indicam 

alelo para G4A, In5C>T e Ex8C>T, respectivamente. NL, Normolipidêmicos; HC, 

Hipercolesterolêmicos. 
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4.4.1.  Relação dos haplótipos com perfil lipídico sérico e resposta ao 

tratamento com atorvastatina 

 

A influência dos haplótipos sobre o perfil lipídico sérico basal e a 

resposta a atorvastatina (10 mg/dia) em indivíduos hipercolesterolêmicos, estão 

representadas nas tabelas 23 e 24, para os grupos NL e HC respectivamente. 

Para evitar atribuir de modo incerto indivíduos a um determinado haplótipo, nós 

não consideramos nessa análise os indivíduos que apresentavam duplo 

heterozigoto, ou seja, aqueles indivíduos que foram heterozigotos para mais de 

um dos três polimorfismos estudados. Para facilitar a análise, os portadores 

dos haplótipos G1C5C8/G1C5T8 e G1C5T8/G1C5T8 foram reunidos num único 

grupo, devido a que ambos representam a influência do haplótipo G1C5T8. 

No grupo NL, os indivíduos portadores dos haplótipos G1C5C8/G1C5T8 + 

G1C5T8/G1C5T8 apresentaram valores de TG e VLDL-C maiores que os 

portadores do haplótipo G1C5C8/G1T5C8 (p=0,008) (tabela 23  e Figura 13 ). 

Entretanto, essas diferenças não foram observadas no grupo HC (tabela 24 e 

figura 14 ). No grupo HC, foi observado que os portadores do haplótipo 

G1C5C8/G1T5C8 apresentaram valores basais de HDL-C e ApoAI menores 

quando comparados com os dos portadores dos outros haplótipos (p=0,049) 

(figura 14 ). 

Após o tratamento com atorvastatina, quando analisada a variação dos 

parâmetros do perfil lipídico, pode-se observar diferenças na variação de apoB 

(p=0,017) e na razão apoB/apoAI (p<0,001), sendo que o haplótipo 

G1C5C8/A1C5C8 demonstrou ter uma variação diminuída comparado com os 

outros haplótipos (figuras 15 e 16 ). 
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Tabela 23. Relação dos haplótipos SCARB1, gerados pelos SNPs G4A, In5C>T e Ex8C>T, com os valores de IMC e lipídios 

séricos em indivíduos normolipidêmicos. 

Parâmetro G1C5C8/G1C5C8 G1C5C8/G1C5T8  + G1C5T8/G1C5T8 G1C5C8/A1C5C8 G1C5C8/G1T5C8 P 

N 52 71 13 9  

IMC 27,0±4,8 26,2±4,0 24,0±3,0 26,1±6,0 0,192 

CT (mg/dL) 169±19 176±18 170±16 174±16 0,192 

LDL-C (mg/dL) 94±18 99±18 102±14 101±20 0,262 

HDL-C (mg/dL) 59±14 58±13 54±9 60±10 0,593 

VLDL-C (mg/dL) 16±6 a,b 18±5 a 14±5 a,b 13±3 b 0,008** 

Triglicérides (mg/dL) 80±30a,b 88±25a 71±22a,b 63±13b 0,008** 

ApoAI 143±28 145±29 131±22 141±21 0,406 

ApoB 81±20 85±25 83±13 90±23 0,726 

apoB/apoAI 0,60±0,22 0,62±0,24 0,64±0,10 0,66±0,23 0,686 

N = número de indivíduos. Valores expressos como média ± DP e comparados por  one way ANOVA seguido do teste de Tukey para variáveis com distribuição normal (*) e 

transformadas em log (**) (p<0,05). 1, 5, 8, apontam alelo para G4A, In5C>T e Ex8C>T, respectivamente. IMC, índice de massa corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, 

colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; apoAI, 

apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
a,b Letras diferentes na mesma linha apontam diferencia estatística significativa (p<0,05).  
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Tabela 24. Relação dos haplótipos SCARB1 com os valores de IMC e lipídios séricos em indivíduos hipercolesterolêmicos, antes e 

após o tratamento com atorvastatina (10mg/dia)  

Parâmetro Fase G1C5C8/G1C5C8  G1C5C8/G1C5T8  + G1C5T8/G1C5T8 G1C5C8/A1C5C8 G1C5C8/G1T5C8 P 

N  36 64 7 7  

IMC (Kg/m2) basal  27,7±4,3 28,1±3,8 27,6±1,9 29,9±6,3 0,604 

Colesterol Total basal  275±33 282±36 297±50 263±39 0,294 

(mg/dL) Tratamento 197±30 194±31 220±28 187±32 0,160 

 % de variação -28±10 -31±9  -25±10 -29±5 0,285 

LDL-C basal  184±30 194±32 216±48 184±32 0,090 

(mg/dL) Tratamento 114±25 114±27 140±21 114±24 0,104 

 % de variação -37±14 -41±11 -33±14 -38±7 0,342 

HDL-C basal  59±15a 56±14a 60±10a 45±10b 0,049** 

(mg/dL) Tratamento 57±14 54±12 60±16 46±10 0,074 

 % de variação -3±12 -4±9 -1±10 1±8 0,554 

VLDL-C basal  31±13 32±12 22±7 35±14 0,177 

(mg/dL) Tratamento 25±10 26±10 20±8 27±13 0,483 

 % de variação -15±25 -14±29 -12±20 -21±12 0,911 
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Tabela 24. continuação 
 
Parâmetro Fase G1C5C8/G1C5C8  G1C5C8/G1C5T8  + G1C5T8/G1C5T8 G1C5C8/A1C5C8 G1C5C8/G1T5C8 P 

Triglicérides basal  156±65 159±60 111±33 173±70 0,177 

(mg/dL) Tratamento 126±50 130±51 100±40 136±64 0,483 

 % de variação -15±25 -14±29 -12±20 -21±12 0,911 

ApoAI basal  139±29a 134±26a 143±13a 112±14b 0,049** 

(mg/dL) Tratamento 142±32 136±27 134±22 118±19 0,196 

 % de variação 3±11 1±11 -6±10 5±10 0,187 

ApoB basal  137±24 144±23 133±28 146±28 0,306 

(mg/dL) Tratamento 98±22 97±20 106±15 101±25 0,687 

 % de variação -29±11a -33±12a -17±19b -30±9a,b 0,017* 

apoB/apoAI Basal 1,04±0,27 1,11±0,26 0,94±0,25 1,29±0,17 0,063 

 Tratamento 0,73±0,21 0,74±0,20 0,80±0,15 0,86±0,17 0,407 

 % de variação -30±12a -33±11a -10±25b -34±11a <0,001* 

N= número de indivíduos. Valores expressos como média ± DP e comparados por  one way ANOVA seguido do teste de Tukey para variáveis com distribuição normal (*) e 
transformadas em log (**) (p<0,05). Valores negativos (-) de % de variação representam redução.  1,5,8, apontam alelo para G4A, In5C>T e Ex8C>T, respectivamente. IMC, 
índice de massa corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, 
colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
a,b Letras diferentes na mesma linha apontam diferencia estatística significativa (p<0,05). 

 



Figura 13. Perfil lipídico sérico de indivíduos normolipidêmicos de acordo  com os 

haplótipos do SCARB1. Valores são apresentados como média + DP comparada por teste de 

ANOVA. (*) p<0,05. CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; 

HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito 

baixa densidade; TG, triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B; 1,5,8, 

indicam os alelos dos polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T, respectivamente.  

 

 

Figura 14. Perfil lipídico sérico basal de indivíduos hipercolesterolêmicos de acordo com os 

haplótipos do SCARB1. Valores são apresentados como média + DP comparada por teste de ANOVA. 

(*) p<0,05. CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol 

da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; TG, 

triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B; 1,5,8, indicam os alelos dos 

polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T, respectivamente.  
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Figura 15. Concentrações de apoB de indivíduos hipercolesterolêmicos antes e após o 

tratamento com atorvastatina (10mg/dia) de acordo com os haplótipos do SCARB1. Valores 

são apresentados como média ± DP comparada por teste de ANOVA. (*) p<0,05. p10, após 

tratamento; 1,5,8, indicam os alelos dos polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T, respectivamente.   

 

 

 

Figura 16. Razão apoB/apoAI em indivíduos hipercolesterolêmicos antes e após o 

tratamento com atorvastatina (10mg/dia) de acordo com os haplótipos do SCARB1. Valores 

são apresentados como média ± DP comparada por teste de ANOVA. (*) p<0,05. p10, após 

tratamento; 1,5,8, indicam os alelos dos polimorfismos G4A, In5C>T e Ex8C>T, respectivamente. 
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4.4.2. Estudo do desequilíbrio de ligação 

 

O estudo de desequilíbrio de ligação mediante o calculo do coeficiente 

D’ de Lewonstin  (Lewontin, 1964) do programa SNPanalyzer, demonstrou que 

os polimorfismos In5C>T e Ex8C>T do SCARB1 encontram-se em 

desequilíbrio de ligação (D’=0,764)  . Não foi observado desequilíbrio de 

ligação entre os SNPs G4A e In5C>T (D’=0,337) e entre os SNPs G4A e 

Ex8C>T (D’=0,119).  

Devido a que os polimorfismos In5C>T e Ex8C>T estão em desequilíbrio de 

ligação também foi realizada a análise de diplótipos utilizando as combinações 

desses dois polimorfismos. 

 

 

4.4.3. Relação dos diplótipos com perfil lipídico s érico e resposta ao 

tratamento com atorvastatina  

 

As freqüências dos haplótipos dos polimorfismos In5C>T e Ex8C>T são 

mostradas na tabela 25. Não houve diferenças na distribuição dos haplótipos entre 

os grupos NL e HC (p>0,05). 
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Tabela 25. Distribuição de haplótipos segundo os genótipos dos polimorfismos 

In5C>T e Ex8C>T no gene SCARB1 em indivíduos Hipercolesterolêmicos e 

Normolipidêmicos. 

Número de indivíduos em parêntesis. gl, graus de liberdade; 5, 8, apontam alelo para In5C>T e Ex8C>T, 

respectivamente. NL, Normolipidêmicos; HC, Hipercolesterolêmicos 

 

 

Nas tabelas 26  e 27, estão representadas as relações entre os diplótipos dos 

polimorfismos In5C>T e Ex8C>T e os perfis lipídicos séricos, antes e após o 

tratamento com atorvastatina. Como explicado na análise anterior, foram 

considerados apenas os indivíduos que apresentavam um haplótipo inequívoco, 

não sendo incluídos os portadores de duplo heterozigoto. 

Com a finalidade de simplificar a análise, os portadores de diplótipo 

C8C5/C8T5 foram agrupados com os de diplótipo C8T5/C8T5. Da mesma forma, os 

portadores de diplótipos C8C5/T8C5 e T8C5/T8C5 foram agrupados.  

No grupo NL, não foi observada relação entre os diplótipos e o IMC ou perfil 

lipídico sérico (tabela 26 ). 

Diplótipo  HC (147) NL (185) 

C8C5/C8C5  29%(43) 35%(65) 

C8C5/T8C5  40%(59) 39%(73) 

T8C5/T8C5  16%(24) 12%(22) 

C8C5/C8T5  9%(13) 8%(14) 

C8C5/T8T5  5%(7) 5%(9) 

C8T5/C8T5  0%(0) 0,5%(1) 

T8C5/T8T5  1%(1) 0,5%(1) 

  χ2= 3,031, 6gl , P=0,805 
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Nos indivíduos HC, os pacientes portadores do diplótipo C8T5 apresentaram 

valores basais elevados da razão apoB/apoAI (P=0,033), quando comparados com 

os indivíduos com o diplótipo C8C5/C8C5 (figura 17).  Após o tratamento com 

atorvastatina, os portadores de diplótipo C8C5/C8C5 tiveram menor redução de 

apoB/apoAI (p=0,016), quando comparados com os demais diplótipos (tabela 27  e 

figura 17 ). 

 

 

Tabela 26. Relação de diplótipos In5C>T e Ex8C>T SCARB1 com valores de 

IMC e lipídios séricos em indivíduos normolipidêmicos. 

Parâmetro C8C5/C8C5  C8C5/C8T5 

C8T5/C8T5 

C8C5/T8C5 

T8C5/T8C5 

P 

N 65 15 95 - 

IMC (kg/m2) 26,4±4,6 25,6±4,7 26,1±4,7 0,802 

Colesterol total (mg/dL) 169±18 177±15 174±19 0,115 

LDL-C (mg/dL)  95±18 105±18 98±19 0,214 

HDL-C (mg/dL) 58±13 56±10 59±12 0,767 

VLDL-C (mg/dL) 16±6 15±5 17±5 0,145 

Triglicérides (mg/dL) 78±29 77±24 85±26 0,145 

ApoAI 140±27 140±19 143±28 0,801 

ApoB 81±19 89±23 85±24 0,467 

apoB/apoAI 0,61±0,20 0,65±0,23 0,62±0,23 0,799 

N= número de indivíduos. Valores expressos como média ± DP e comparados por  one way ANOVA. 
5, 8, apontam alelo para In5C>T e Ex8C>T, respectivamente. IMC, índice de massa corporal;  CT, 
colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína 
de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; apoAI, apolipoproteína 
AI; apoB, apolipoproteína B. 
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Tabela 27. Relação dos diplótipos In5C>T e Ex8C>T SCARB1 com valores de 

IMC e lipídios séricos em indivíduos hipercolesterolêmicos, antes e após o 

tratamento com atorvastatina  

Parâmetro Fase C8C5/C8C5  C8C5/C8T5 + 

C8T5/C8T5 

C8C5/T8C5 + 

T8C5/T8C5 

P 

N  43 13 83  

IMC (Kg/m2) basal  27,6±4,1 29,5±5,3 27,8±4,1 0,380 

Colesterol Total basal  279±36 280±42 280±35 0,990 

(mg/dL) Tratamento 201±30 201±32 194±30 0,433 

 % de variação -28±10 -28±4  -30±9 0,264 

LDL-C basal  189±35 199±37 191±31 0,591 

(mg/dL) Tratamento 118±26 125±26 113±27 0,237 

 % de variação -37±14 -41±11 -33±14 0,207 

HDL-C basal  60±14 51±13 56±14 0,124 

(mg/dL) Tratamento 58±14 51±13 54±12 0,136 

 % de variação -3±12 -1±7 -4±10 0,775 

VLDL-C basal  30±13 30±12 33±14 0,420 

(mg/dL) Tratamento 24±10 26±12 27±11 0,401 

 % de variação -15±25 -14±16 -12±32 0,918 

Triglicérides basal  149±63 149±62 163±68 0,420 

(mg/dL) Tratamento 122±49 128±58 134±56 0,401 

 % de variação -15±25 -14±16 -12±32 0,918 

ApoAI basal  140±27 126±27 135±27 0,297 

(mg/dL) Tratamento 141±30 128±24 138±29 0,384 

 % de variação 1±11 1±10 3±13 0,781 

ApoB basal  137±24 160±46 142±24 0,061 

(mg/dL) Tratamento 99±21 106±21 96±19 0,239 

 % de variação -27±14 -31±14 -32±11 0,144 

apoB/apoAI Basal 1,03±0,27a 1,26±0,23b 1,09±0,26a,b 0,033* 

 Tratamento 0,75±0,20 0,84±0,18 0,72±0,20 0,140 

 % de variação -26±17a -33±13a,b -33±11b 0,016* 

N=Número de indivíduos. Valores expressos como média ± DP e comparados por  one way ANOVA seguido 
do teste de Tukey  (*)(p<0,05). IMC, índice de massa corporal;  CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da 
lipoproteína de baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da 
lipoproteína de muito baixa densidade; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
a,b Letras diferentes na mesma linha apontam diferencia estatística significativa (p<0.05). 5, 8, indicam 
alelo para In5C>T e Ex8C>T, respectivamente.  
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Figura 17. Razão apoB/apoAI em indivíduos hipercolesterolêmicos, antes e após o 

tratamento com atorvastatina, de acordo com os diplótipos Ex8C>T do SCARB1. Valores 

são apresentados como média ± DP comparada por teste de ANOVA. (*) p<0,05. p10, após 

tratamento; 8, 5, apontam alelo para Ex8C>T e In5C>T, respectivamente.  

 

 

4.5. Estudo da expressão de RNAm do SCARB1  em CMSP 

 

4.5.1. Eficiência e validação dos ensaios de PCR em  tempo real 

 

Para o estudo da expressão relativa, é necessário que os ensaios de PCR 

tenham uma inclinação da curva (slope, Ct vs Log[Concentração]) próximo de -3,3, 

com uma eficiência entre 90 e 110%. Nas figuras 18A e 18B, são apresentadas as 

curvas da eficiência e os valores do slope e percentagem de eficiência para os 

ensaios de amplificação da UBC e SCARB1, respectivamente. 

Para validar o método do ∆Ct, é preciso comprovar que as diferenças de 

expressão entre o gene de referência endógena (UBC) e o gene alvo 

(SCARB1) sejam constantes. Com essa finalidade foi construída uma curva 
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comparando as diferenças de Ct entre o gene alvo e o gene endógeno. O slope 

dessa curva deve apresentar variação entre -0,1 e 0,1 (figura 18C) , indicando 

que a escolha do UBC como referencia endógena é válida. 

 

 

     A                                           B 

    

        C 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Curva de eficiência de amplificação do UBC (A) e do SCARB1 (B) e curva de 

validação do método do Ct comparativo (C). A e B: Eixo y: Valores de Ct para as diferentes 

diluições; Eixo x: Log para as diluições 50 ng/µl; 25 ng/µl; 12,5 ng/µl e 6,25 ng/µl. de cDNA. Na 

esquina superior direita são apresentados os valores do slope e cálculo da eficiência da reação. C: 

Eixo y: Valores de ∆Ct para as diferentes diluições; Eixo x: Log para as diluições 50 ng/µl; 25 ng/µl; 

12,5 ng/µl e 6,25 ng/µl de cDNA; slope, inclinação da curva. Valores foram substituídos na equação 

da reta (y=ax + b) para a obtenção do valor da inclinação, slope,  representado por “a” na equação.  

 

Slope= 3,12 
Eficiencia=109% 

Slope= 3,10 
Eficiencia=110% 
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4.5.2. Influência da atorvastatina na expressão do SCARB1  em CMSP in vivo  

 

A análise da expressão gênica do SCARB1 em CMSP foi realizada em166 

indivíduos normolipidêmicos (NL), e 98 indivíduos hipercolesterolêmicos antes 

(HCb) e após (HCp10) tratamento com atorvastatina (10mg/dia). 

Os valores de expressão gênica, calculados pelo método do ∆Ct (2-∆Ct), são 

mostrados na figura 19  para todos os grupos. Não houve diferenças significativas 

na taxa de expressão de mRNA do SCARB1 entre os indivíduos NL e HC (2-∆Ct, NL: 

40,6 x 10-4 ± 27,2 x 10-4; HC: 35,8 x 10-4 ± 25,4 x 10-4; p=0,113). O teste t para 

amostras pareadas demonstrou que o tratamento com atorvastatina não modificou 

os valores de expressão de RNAm nos indivíduos HC (p=0,958). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Expressão de mRNA SCARB1 em indivíduos normolipidêmicos e 

hipercolesterolêmicos. Valores comparados pelo teste Mann-Whitney Rank Sum (NL vs HCbasal) 

e teste de Wilcoxon (HCbasal vs HCp10). NL, normolipidêmicos (n=166); HCbasal, 

hipercolesterolêmicos antes do tratamento (n=98); HCp10, hipercolesterolêmicos após o tratamento 

com atorvastatina; RNAm, RNA mensageiro. Valores de expressão calculados pela fórmula 2-∆Ct , 

sendo o ∆Ct=Ct do SCARB1 – Ct do UBC. 
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4.5.3.  Influência dos polimorfismos na expressão d o SCARB1 . 

 

As taxas de expressão de RNAm em CMSP dos portadores dos 

polimorfismos SCARB1 G4A, In5C>T e Ex8C>T estão representadas nas figuras 

20, 21 e 22, respectivamente.  

Os indivíduos NL portadores dos genótipos 4GA e 4AA apresentaram valores 

menores taxas de expressão de RNAm, comparados com NL com genótipo 4GG 

(4GG: 43,3 x 10-4 ± 28,4 x 10-4; 4GA+4AA: 33,4 x 10-4 ± 22,4 x 10-4; p=0,018) 

(figura 20 ). Da mesma forma, os portadores do alelo T (genótipos CT e TT) para o 

SNP In5C>T mostraram taxas de expressão menores que os indivíduos NL 

portadores do genótipo In5CC (CC: 42,0 x 10-4 ± 27,3 x 10-4; CT+TT: 32,4 x 10-4 ± 

25,3 x 10-4; p=0,022) (figura 21 ).  

No grupo HC, não foram observadas relações entre os polimorfismos 

SCARB1 e os valores de RNAm basal ou pós-tratamento com atorvastatina 

(p>0,05) (figuras 21, 22 e 23 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Relação do SNP SCARB1 G4A com expressão de RNAm SCARB1 em CMSP 

de normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos. Valores comparados pelo teste Mann-Whitney 

Rank Sum. NL, normolipidêmicos; HCbasal, hipercolesterolêmicos antes do tratamento com 

atorvastatina; HCp10, hipercolesterolêmicos após o tratamento; RNAm, RNA mensageiro. Valores 

de expressão calculados pela fórmula 2-∆Ct , sendo o ∆Ct=Ct do SCARB1 – Ct do UBC.. Grupo NL: 

120 indivíduos GG e 46 GA+AA; grupo HC: 76 indivíduos GG e 22 GA+AA.(*) p<0,05. 
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Figura 21. Relação do SNP SCARB1 In5C>T com expressão de RNAm do SCARB1 em 

CMSP de normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos. Valores comparados pelo teste Mann-

Whitney Rank Sum.  NL, normolipidêmicos; HCbasal, hipercolesterolêmicos antes do tratamento 

com atorvastatina; HCp10, hipercolesterolêmicos após o tratamento; RNAm, RNA mensageiro. 

Valores de expressão calculados pela fórmula 2-∆Ct , sendo o ∆Ct=Ct do SCARB1 – Ct do UBC. 

Grupo NL: 142 indivíduos CC e 24 CT+TT; grupo HC: 83 indivíduos CC e 15 CT+TT. *, p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Relação do SNP SCARB1 Ex8C>T com expressão de RNAm do SCARB1 em 

CMSP de normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos. Valores comparados por teste de 

ANOVA. NL, normolipidêmicos; HCbasal, hipercolesterolêmicos antes do tratamento com 

atorvastatina; HCp10, hipercolesterolêmicos após o tratamento; RNAm, RNA mensageiro. Valores 

de expressão calculados pela fórmula 2-∆Ct , sendo o ∆Ct=Ct do SCARB1 – Ct do UBC. Grupo NL: 

73 indivíduos CC, 74 CT e 19 TT; grupo HC: 40 indivíduos CC, 44 CT e 14 TT. 
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A análise de haplótipos revelou que os portadores do haplótipo 

G1C5C8/G1T5C8 apresentavam valores diminuídos de expressão de RNAm 

antes (14,4 X 10-4 ± 8,6 X 10-4; p=0,022) e após (16,4 x 10-4 ± 12,5 x 10-4; 

p=0,015) o tratamento com atorvastatina, quando comparados com indivíduos 

do tipo selvagem (G1C5C8/G1C5C8 basal: 34,6 x 10-4 ± 18,1 x 10-4; após 

tratamento: 37,6 x 10-4 ± 21,5 x 10-4)(figura 23 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Relação dos haplótipos SCARB1 com expressão de RNAm do SCARB1 em 

CMSP de normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos. Valores comparados por teste de 

ANOVA. NL, normolipidêmicos; HCbasal, hipercolesterolêmicos antes do tratamento com 

atorvastatina; HCp10, hipercolesterolêmicos após o tratamento; RNAm, RNA mensageiro. Valores 

de expressão calculados pela fórmula 2-∆Ct , sendo o ∆Ct=Ct do SCARB1 – Ct do UBC;*, p<0,05. 
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4.5.4. Relação da expressão gênica do SCARB1  com o perfil lipídico 

 

Para avaliar se a taxa de expressão do SCARB1 relacionado com as 

diferentes variáveis do perfil lipídico, nós agrupamos os indivíduos NL e HC em 

três grupos, por tercil de expressão, dependendo da quantificação do RNAm do 

SCARB1 no período basal. Os intervalos para os tercis 1 (NLt1 ), 2 (NLt2 ) e 3 

(NLt3 ) no grupo NL foram os seguintes: 2-∆Ct, NLt1 : 6,9x10-4 – 24,7x10-4; NLt2 : 

24,8x10-4 – 42,9x10-4; NLt3 : 44,1x10-4 – 147,7x10-4. Para o grupo HC, os 

intervalos são detalhados a seguir:  2-∆Ct, HCt1: 4,2x10-4 – 22x10-4; HCt2: 

22,1x10-4 – 35,8x10-4; HCt3: 37,3x10-4 – 153x10-4. 

Nas tabelas 28 e 29 são apresentados os valores médios dos 

parâmetros do perfil lipídico sérico e as freqüências dos polimorfismos 

estudados para os indivíduos NL e HC, respectivamente. O tercil com menor 

expressão (NLt1) está associado com valores aumentados de apoB no grupo 

NL (p=0,022). No mesmo grupo, as variantes alélicas dos polimorfismos G4A e 

In5C>T foram encontradas mais freqüentemente no tercil com menor 

expressão de RNAm (p<0,05), o que confirma nossos achados anteriores, 

onde esse polimorfismos estavam relacionados com uma expressão de RNAm 

do SCARB1 reduzida (figuras 20  e 21). 

O estudo da razão apoB/apoAI demonstrou que o tercil de menor 

expressão teve valores aumentados quando comparado com o tercil de maior 

expressão no grupo NL (NLt1: 0,69±0,22; NLt3: 0,59±0,23; p=0,037) e no grupo 

HC antes e após o tratamento (HCbasal; HCt1: 1,09±0,23; HCt3: 0,98±0,24; 

HCp10; HCt1: 0,75±0,22; HCt3: 0,64±0,14; p<0,05). Por outro lado, em 

resposta ao tratamento com atorvastatina, os indivíduos pertencentes ao tercil 
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com menor expressão apresentaram um aumento da taxa de expressão de 

RNAm do SCARB1 significativamente maior (HCt1: 38±65 %; p<0,001) 

comparados com os indivíduos que apresentavam valores maiores de 

expressão gênica basal (HCt2: -2±29; HCt3: -8±49). 

 

 

Tabela 28. Perfil lipídico sérico e freqüências dos SNPs G4A, In5C>T e ExC>T 

de acordo com a expressão de RNAm do SCARB1 em normolipidêmicos. 

Parâmetro NLt1 (55) NLt2 (56) NLt3 (55) P 

CT (mg/dL) 175±18 170±20 173±19 0,328 

LDL-C (mg/dL) 101±18 95±20 98±19 0,203 

HDL-C (mg/dL) 58±11 59±15 58±12 0,890 

VLDL-C (mg/dL) 15±5 16±6 18±5 0,083 

Triglicérides (mg/dL) 77±26 81±30 88±27 0,083 

ApoAI (mg/dL) 138±21 141±27 145±30 0,404 

ApoB  (mg/dL) 92±25a 82±19b 81±23b 0,022* 

apoB/apoAI 0,69±0,22a 0,61±0,19b 0,59±0,23b 0,037* 

G4A (GA+AA/GG) 22/33 14/42 10/45 0,033* 

InC>T (CT+TT/CC) 13/42 7/49 4/51 0,045* 

ExC>T (CC/CT/TT) 24/24/7 23/25/8 26/25/4 0,813 

Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por one way 
ANOVA seguidos por teste de Tukey (*)(p<0,05). a,b, letras diferentes na mesma linha apontam 
diferencia estatística significativa. As variáveis categóricas foram comparadas por teste de qui-quadrado.  

NLt1, tercil 1; NLt2, tercil 2; NLt3, tercil 3; CT, colesterol total; LDL-C, colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da 
lipoproteína de muito baixa densidade; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 
  
 

 



94 
 

 

Tabela 29.  Perfil lipídico sérico e freqüências dos SNPs G4A, In5C>T e ExC>T 

de acordo com a expressão basal de RNAm do SCARB1 em 

hipercolesterolêmicos, antes e após tratamento com atorvastatina. 

 

 
Número de indivíduos em parêntesis. Valores expressos como média ± DP e comparados por one way 
ANOVA seguidos por teste de Tukey (*)(p<0,05). a,b, letras diferentes na mesma linha apontam 
diferencia estatística significativa. As variáveis categóricas foram comparadas por teste de qui-quadrado.  

HCt1, tercil 1; HCt2, tercil 2; HCt3, tercil 3; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-
C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; VLDL-C, colesterol da lipoproteína de muito baixa 
densidade; TG, triglicérides; apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B. 

Parâmetro Fase HCt1 (55) HCt2 (56) HCt3 (55) P 

Colesterol Total basal  273±30 276±37 268±31 0,608 

(mg/dL) Tratamento 196±28 196±35 193±29 0,884 

 % de variação -27±11 -29±9 -28±8 0,836 

LDL-C basal  185±27 188±33 181±27 0,603 

(mg/dL) Tratamento 117±28 117±32 111±21 0,570 

 % de variação -36±15 -38±12 -38±10 0,800 

HDL-C basal  56±14 56±11 59±14  0,523 

(mg/dL) Tratamento 53±11 54±10 57±14 0,336 

 % de variação -5±12 -3±12 -4±7 0,710 

VLDL-C basal  31±11 32±13 28±11 0,389 

(mg/dL) Tratamento 26±9 24±9 25±12 0,651 

 % de variação -12±29 -18±28 -7±31 0,178 

Triglicérides basal  156±56 158±65 140±57 0,389 

(mg/dL) Tratamento 131±46 121±44 125±58 0,651 

 % de variação -12±29 -18±28 -7±31 0,178 

ApoAI basal  135±28 136±18 145±31 0,277 

(mg/dL) Tratamento 139±32 138±23 147±31 0,372 

 % de variação 3±14 1±11 2±11 0,848 

ApoB basal  141±22 150±29 138±33 0,158 

(mg/dL) Tratamento 96±22 104±23 92±19 0,087 

 % de variação -31±12 -30±13 -32±11 0,765 

apoB/apoAI Basal 1,09±0,23a 1,13±0,27a 0,98±0,24b 0,049* 

 Tratamento 0,75±0,22a 0,77±0,19a 0,64±0,14b 0,016* 

 % de variação -32±13 -30±16 -33±10 0,651 

Expressão RNAm % de variação 38±65 -2±29 -8±49 <0,001* 

G4A (GA+AA/GG) - 5/28 10/22 7/26 0,292 

InC>T (CT+TT/CC) - 6/27 6/26 3/30 0,476 

ExC>T (CC/CT/TT) - 12/16/5 16/13/3 12/15/6 0,714 
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5. DISCUSSÃO 

 

Polimorfismos no SCARB1 têm sido associados com variações no perfil 

lipídico sérico em estudos realizados em diversas populações, principalmente 

européia e norte-americana. Até o momento, não tem sido descrito se esses 

polimorfismos estão associados com resposta ao tratamento com estatinas. 

No presente trabalho, nós investigamos a relação entre os polimorfismos 

G4A, In5C>T e Ex8C>T do SCARB1 e o perfil lipídico sérico basal e após 

tratamento com atorvastatina. Também foi estudada a influência dessas 

variantes e da atorvastatina sobre a expressão de RNAm em CMSP.  

As freqüências dos polimorfismos SCARB1 G4A e In5C>T na nossa 

população apresentam distribuições similares às populações que têm sido 

alvos principais das pesquisas desenvolvidas (tabela 10 ). Os alelos 4A e In5T 

apresentaram freqüências (4A: 13%; In5T: 7%) similares às descritas em 

estudos nas populações européia e norte-americana (4A: 12% a 13%; In5T: 8% 

a 11%) (Acton et al., 1999; Osggod et al., 2003; McCarthy et al., 2003).  

A freqüência do alelo SCARB1 Ex8T (37%) neste estudo foi similar a 

encontrada em populações européias (43 a 50%). Entretanto, as freqüências 

do alelo Ex8T foram diferentes às descritas nas populações norte-americanas 

(49 a 51%, χ2= 10,281, P=0,006) (Acton et al., 1999; Le Jossec et al., 2004; 

McCarthy et al, 2003; Osgood et al., 2003; Tanaka et al., 2007). Por outro lado, 

o alelo Ex8T tem menor freqüência nas populações africana (20%) e asiática 

(28%) (Le Jossec et al., 2004), mas nossos resultados se mostraram 
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concordantes com esse último grupo (χ2= 1,575, P=0,209), mas é importante 

considerar que o número de indivíduos avaliado naquele estudo foi pequeno.  

As diferenças entre as freqüências reportadas anteriormente e as 

apresentadas neste trabalho pode ser explicada pela heterogeneidade étnica 

da nossa população e pelo tamanho da amostra utilizada nos diferentes 

estudos.  

Na nossa população, nós observamos desequilíbrio de ligação entre os 

SNPs In5C>T e Ex8C>T como já foi visto previamente na população 

caucasiana (Acton et al., 1999; Osggod et al., 2003; Liu et al., 2008). 

Neste estudo, não houve diferenças nas freqüências dos SNPs SCARB1 

G4A, In5C>T e Ex8C>T entre os grupos hipercolesterolêmicos e 

normolipidêmicos, o que indica que esses polimorfismos não estão associados 

com a hipercolesterolemia. Também não foi encontrada associação entre os 

SNPs do SCARB1 e hipertensão, IMC, no grupo HC.  

Coincidentemente com trabalhos prévios em populações européia e 

norte-americana (Acton et al., 1999; Osggod et al., 2003; LeJossec et al., 2004; 

Rodríguez-Esparragón et al., 2005), nós encontramos que os haplótipos mais 

comuns são G1C5C8 (NL=54% e HC=49%) e G1C5T8 (NL=28% e HC=34%). 

Porém, devido a que o alelo Ex8T apresenta uma freqüência estatisticamente 

menor na nossa população, as freqüências dos haplótipos não são 

coincidentes com as descritas previamente na população norte-americana 

(Osggod et al., 2003), onde foi observada a freqüência de 37% para o haplótipo 

G1C5C8, e de 42% para G1C5T8. Por outro lado, Rodríguez-Esparragón e 

colaboradores (2005), apesar de não ter considerado o polimorfismo G4A na 

análise, informaram freqüências de diplótipos similares às nossas (51% e 37% 
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para C5C8 e C5T8, respectivamente) em indivíduos com DAC provenientes de 

Gran Canária, Espanha. 

Neste estudo, a variante 4A foi associada com uma concentração basal 

diminuída da apoAI, apenas nos indivíduos NL. É possível que a influência 

desse SNP sobre as concentrações de apoAI seja expressa apenas nos 

indivíduos com valores normais ou elevados desta apoliproteína, pois os HC 

têm concentrações diminuídas de apoAI. Não foi observada associação entre o 

perfil lipídico basal e o SNP G4A em pacientes hipercolesterolêmicos. 

Resultados semelhantes foram obtidos em indivíduos norte-americanos não-

diabéticos participantes do estudo Framingham (Osgood et al, 2003). Por outro 

lado, nessa população a condição de diabético modifica o efeito do SNP G4A 

sobre as concentrações de lipídios séricos. Indivíduos diabéticos apresentam 

alterações no perfil lipídico, ainda antes das complicações atribuídas à 

hiperglicemia, mostrando valores aumentados de VLDL-C e LDL-C, e 

diminuídos de HDL-C, assim como uma LDL menor e mais densa (Krentz, 

2003).  

É interessante observar que as diferenças achadas nos indivíduos NL do 

nosso estudo atingem apenas os valores de apoAI e não de HDL colesterol. 

Isso pode ser explicado pelo provável aumento na remoção de partículas de 

apoAI e a presença de outras apolipoproteínas que também compõem a 

partícula de HDL, como apoAII e apoAIV, que não foram avaliadas neste 

trabalho. É importante salientar que a apoAI  pode refletir de uma melhor forma 

o número de partículas de HDL que o colesterol associado à HDL, devido a 

este último sofrer a ação das enzimas CETP e LCAT, que influenciam a 

transferência de colesterol e TG com partículas de LDL, e VLDL (Sniderman et 
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al., 2006). Este fenômeno pode também estar influenciado pela pequena 

casuística estudada e precisa ser confirmado por outros estudos. 

Acton e colaboradores (1999) mostraram que a variante 4A estava 

associada a valores maiores de HDL-C e diminuídos de LDL-C e TG, quando 

comparados os homens portadores desse alelo com os homozigotos 4GG. Por 

outro lado, Tai e colaboradores (2003), que estudaram indivíduos com 

hipercolesterolemia familial (HF), informaram que os portadores do alelo 4A 

apresentavam concentrações maiores de TG e VLDL-C.  

Em nosso trabalho, a presença do alelo SCARB1 In5T (genótipos In5CT 

+ In5TT) foi relacionada com perfil lipídico sérico basal mais aterogênico. No 

grupo NL, os portadores do alelo In5T apresentaram valores aumentados de 

LDL-C, enquanto que os indivíduos HC com este alelo tiveram valores de apoB 

sérica e razão apoB/apoAI aumentadas, o que é indicativo de que esses 

pacientes apresentam um maior risco de desenvolvimento de DAC baseado na 

meta-análise realizada por Thompson e Danesh (2006). 

Contrariamente aos resultados obtidos em nosso estudo em relação à 

influência do SNP In5C>T sobre o perfil lipídico basal, não foi encontrada 

associação nesses parâmetros nas populações do estudo Framingham 

(Osgood et al, 2003) e mulheres européias do estudo Amish (Roberts et al., 

2007).  

Da mesma forma, Acton e colaboradores informaram associação do 

polimorfismo In5C>T apenas com valores de TG em homens, sendo que os 

portadores do genótipo In5CT apresentavam valores reduzidos quando 

comparados com os indivíduos In5CC (Acton et al., 1999). No mesmo estudo, 

portadores do alelo In5T apresentaram valores aumentados de IMC. 
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Acton e colaboradores (1999) encontraram resultados similares de 

acordo com o genótipo do  SNP SCARB1 Ex8C>T  aos obtidos em nosso 

estudo, onde não houve associação entre a variante Ex8C>T e perfil lipídico 

sérico basal. Da mesma forma, indivíduos provenientes da cidade de Córdova, 

Espanha, não apresentaram diferenças dependentes do genótipo Ex8C>T nos 

valores basais de lipídios (Tanaka et al., 2007). 

Embora não tenhamos encontrado relação do SNP Ex8C>T com 

alterações no perfil lipídico sérico basal, em estudo com mulheres européias 

jovens foi observado que as portadoras do alelo Ex8T apresentaram HDL-C 

aumentado (Roberts et al., 2007). Nesse estudo, os indivíduos posteriormente 

apresentaram uma resposta diferenciada segundo o genótipo Ex8C>T nos 

valores de TG no período pós-prandial. 

Rodríguez-Esparragón e colaboradores, em 2005, descreveram pela 

primeira vez que o polimorfismo SCARB1 Ex8C>T contribuía para o risco de 

doença cardiovascular na população masculina, ainda que suas análises não 

revelaram diferenças significativas entre as variantes genéticas estudadas 

relacionadas com IMC e perfil lipídico. 

No estudo Framingham, o alelo Ex8T foi associado com concentrações 

maiores de HDL-C em homens (Osgood et al., 2003). Para ambos os gêneros 

foram observadas concentrações reduzidas de LDL-C e aumento no tamanho 

das partículas de HDL para os portadores do Ex8T. 

Quando analisados indivíduos com HF, o polimorfismo ExC>T foi 

associado com concentrações maiores de colesterol total, LDL-C, VLDL-C e 

TG, sendo proposto que o SR-BI pode ter grande importância no metabolismo 

de apolipoproteínas que contêm apoB em humanos (Tai et al., 2003). Da 
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mesma forma que o receptor de LDL (RLDL), o SR-BI está envolvido na 

remoção de VLDL e LDL (Trigatti et al., 2003). É necessário lembrar que o SR-

BI foi primeiramente identificado como receptor de LDL nativa e modificada 

(Acton et al., 1994). Considerando o anterior, o SR-BI pode constituir um 

mecanismo alternativo ao RLDL no catabolismo dessas lipoproteínas, 

principalmente em indivíduos que apresentam valores muito elevados de 

colesterol.  

É importante levar em consideração que quase a totalidade dos 

trabalhos que avaliam a relação de variantes do SCARB1 com alterações no 

perfil lipídico sérico reportados até hoje estão restritos a uma diversidade 

populacional reduzida, especificamente à população norte-americana e 

européia, com grande colaboração da comunidade científica espanhola neste 

último grupo.   

Nós informamos que os haplótipos G1C5C8/G1C5T8 e G1C5T8/G1C5T8 

estão  associados com valores basais mais elevados de TG e VLDL-C no 

grupo NL. Os indivíduos HC portadores do haplótipo G1C5C8/G1T5C8 

apresentaram concentrações diminuídas de HDL-C e apoAI, quando 

comparados com os outros haplótipos. 

A análise de haplótipos também foi realizada por outros grupos. Acton e 

colaboradores (1999) assinalaram que a influência dos haplótipos sobre alguns 

parâmetros do perfil lipídico sérico basal era específica para o gênero, onde os 

autores encontraram diferenças na concentração de HDL-C e LDL-C, sendo 

que os homens portadores do haplótipo G1C5C8/A1C5C8 tiveram uma 

concentração de HDL-C maior que os indivíduos homozigotos para o tipo 

selvagem (G1C5C8/G1C5C8); e as mulheres com os haplótipos G1C5C8/G1C5T8 e 
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G1C5T8/G1C5T8 mostraram concentrações de LDL-C significativamente 

diminuídas em comparação com o tipo selvagem.  

Na população do estudo Framingham não foram observadas diferenças 

no perfil lipídico de indivíduos não diabéticos quando analisados os haplótipos 

G4A/In5C>T/Ex8C>T (Osgood et al., 2003). Os autores também fizeram a 

análise de diplótipos In5C>T/Ex8C>T. Homens e mulheres portadores do 

diplótipo T8C5 tiveram valores significativamente mais baixos para a 

concentração de LDL-C e mais altos para tamanho de partículas de HDL, 

quando comparados com os outros diplótipos, apresentando esses indivíduos 

um perfil menos aterogênico. Nós também realizamos essa análise e nossos 

resultados são sugestivos de que os indivíduos portadores do diplótipo C8T5 

têm um perfil mais aterogênico quando comparados com os do tipo selvagem, 

baseado na razão apoB/apoAI. 

Tanto os resultados de trabalhos prévios, como os resultados  que nós 

apresentamos, têm-se mostrado discordantes, mas é importante considerar as 

características das populações estudadas (gênero, presença de doença 

cardiovascular, etnia e outras) e tamanho da amostra estudada. Nós temos 

comparado os dados de nosso trabalho, que tem um desenho de casos e 

controles, tentando esclarecer a participação dos SNPs no SCARB1 em 

pacientes HC, com outros trabalhos que têm utilizado casuísticas diferentes, 

principalmente os estudos que selecionaram indivíduos da população geral 

aleatoriamente (Acton et al., 1999; Osgood et al., 2003). Outros estudos que 

considerem estas variáveis se fazem necessários para a confirmação desses 

resultados. 
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O mecanismo biológico básico pelo qual os polimorfismos estudados 

poderiam influenciar as concentrações de lipídios é ainda desconhecido. O 

SNPs In5C>T é intrônico, e não tem efeito conhecido sobre o splicing ou 

regulação do gene. O SNP Ex8C>T é silencioso e não produz alteração na 

seqüência de aminoácidos da proteína. O polimorfismo G4A, particularmente, 

resulta em uma troca de aminoácidos (Gly por Ser) na seqüência da proteína, o 

qual poderia modificar a atividade do receptor. Baseado no entendimento atual 

desta variante no éxon 1, é improvável que possa prejudicar a captação de 

colesterol  por causa de que a captação do colesterol reside primariamente no 

domínio extracelular do receptor e a troca desse SNP está localizada na cauda 

N-terminal intracelular da proteína. Todos os SNPs parecem não representar 

uma alteração funcional na proteína codificada pelo SCARB1, localizado na 

região cromossômica 12q24, embora esses SNPs poderiam estar em 

desequilíbrio de ligação com mutações funcionais no gene SCARB1 ou 

alternativamente com outras variantes em lócus proximais, já que vários genes 

envolvidos no metabolismo lipídico estão localizados nessa região.  

Uma importante abordagem do nosso trabalho é que nós, pela primeira 

vez, observamos que o SCARB1 está envolvido na resposta á atorvastatina. 

Liu e colaboradores (Liu et al., 2008) informaram recentemente que o SNP G4A 

no SCARB1 modifica a resposta ao fenofibrato na população do estudo 

GOLDN. 

Neste estudo, foi observado que a presença do genótipo Ex8TT está 

associada com maior redução de colesterol total, LDL-C e da razão 

apoB/apoAI, indicando possível relação da variante Ex8T com melhor resposta 
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à atorvastatina. Em oposição, os portadores do genótipo Ex8CC mostraram 

uma resposta diminuída ao tratamento com atorvastatina. 

Nós também abordamos a questão da influência dos polimorfismos do 

SCARB1 sobre a resposta a atorvastatina classificando os pacientes tratados 

nos grupos R<34, R34-44 e R>44, de acordo com o tercil de redução de LDL-

C. Essa análise mostrou, como esperado, que o polimorfismo Ex8C>T está 

associado à resposta de LDL-C aumentada, sendo que a probabilidade de 

resposta superior a 44% é de 3,1 vezes nos portadores do alelo T. Esse 

resultado é sugestivo de que o polimorfismo Ex8C>T está relacionado com 

melhor resposta de LDL-C a atorvastatina.  

O estudo de haplótipos SCARB1 mostrou que o haplótipo 

G1C5C8/A1C5C8 está relacionado com apoB e razão apoB/apoAI diminuídas em 

resposta a atorvastatina. Além disso, os diplótipos C8C5/T8C5 e T8C5/T8C5 

também estão relacionados com resposta melhor à atorvastatina na variação 

da razão apoB/apoAI. 

Não há trabalhos que descrevam a relação de polimorfismos SCARB1 e 

resposta do perfil lipídico a intervenções com estatinas. No estudo GOLDN, foi 

observado que indivíduos da população geral portadores da variante SCARB1 

4A apresentavam maior redução de TG sérico e aumento de HDL-C sérico 

após tratamento com fenofibrato (Liu et al., 2008). Em nosso trabalho o SNP 

G4A não foi associado com variação na resposta a atorvastatina quando 

analisado individualmente, mas ele mostrou ter influência quando herdado 

como um haplótipo.  

Em estudo com intervenção dietética, Pérez-Martinez e colaboradores 

demonstraram que a variante G4A foi associada com LDL-C aumentada após 
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uma dieta rica em gorduras saturadas em indivíduos saudáveis (Pérez-

Martinez et al., 2003). 

O polimorfismo SCARB1 Ex8C>T foi relacionado com concentrações 

reduzidas de TG pós-prandial por um maior período de tempo em resposta a 

uma sobrecarga alimentar de gordura (60%) (Tanaka et al., 2007).  

 O mecanismo fisiológico de como o SCARB1 atua na resposta 

terapêutica à atorvastatina também está na espera de novos estudos 

moleculares e fisiológicos para seu esclarecimento. É possível que uma 

interação entre os SNPs SCARB1 estudados e outros polimorfismos nos genes 

próximos possam ter alguma participação nesta resposta diferenciada à 

atorvastatina.   

No presente trabalho não foram detectadas diferenças na expressão 

basal de RNAm do SCARB1 em CMSP entre os grupos NL e HC, sugerindo 

que a hipercolesterolemia não afeta a expressão desse transcrito. 

Vários estudos que analisaram expressão da proteína SR-BI em 

modelos animais concordam em seus resultados, mostrando uma diminuição 

no desenvolvimento da aterosclerose com uma expressão aumentada de SR-

BI (Krieger, 2001). Experimentos com camundongos mostraram que a super-

expressão de SCARB1 no fígado diminui as concentrações plasmáticas de  

HDL-C, LDL-C e VLDL-C e aumenta a secreção do colesterol na bile. Em 

contraste, a supressão do SCARB1 aumenta os valores de HDL-C no plasma e 

diminui o conteúdo de colesterol na bile (Kozarsky et al., 1997; Wang et al., 

1998; Mardones et al., 2001).  

 É importante situar que a maior parte dos achados nos modelos animais 

(camundongos e ratos) mostram a participação do SR-BI principalmente no 
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metabolismo da HDL. Nesses modelos essa é a lipoproteína que 

principalmente carrega o colesterol (Hofker et al., 1998). Por outro lado, 

estudos em humanos, onde o colesterol circula principalmente na LDL, têm 

demonstrado que as propriedades alternativas do SR-BI de captar outras 

lipoproteínas podem também ter grande importância, principalmente em 

modelos de doença caracterizadas por níveis elevados de LDL-C, onde o SR-

BI pode ter um papel fundamental, por meio do seu papel no TRC indireto. 

De forma coincidente com os nossos resultados, quando foi estudada a 

expressão de RNAm do SCARB1 em macrófagos não foram detectadas 

diferenças significativas na expressão gênica entre indivíduos com 

aterosclerose e controles saudáveis (Svensson et al., 2005). Num estudo que 

comparou pacientes diabéticos com e sem hipercolesterolemia, não foram 

encontradas diferenças quando se comparou o nível de expressão do SCARB1 

com um grupo controle de indivíduos saudáveis (Guan et al., 2008).  

Neste estudo, o tratamento com atorvastatina (10 mg/dia) não modificou 

o perfil de expressão do transcrito SCARB1 nos indivíduos HC. Em outro 

estudo, foi observado um aumento da expressão do SCARB1 em macrófagos 

tratados com pitavastatina de forma dose dependente (1 a 15 µM) (Han et al., 

2004). Em macrófagos, também foi observado que 5µM de atorvastatina 

aumentam a expressão do SCARB1 em 1,9 vezes (Llaverias et al., 2006). 

Quando utilizada a sinvastatina (5-10 mg/dia) em indivíduos diabéticos, não foi 

modificada a expressão do SCARB1 em CMSP (Guan et al., 2008). 

 É interessante que no nosso trabalho, a expressão do SCARB1 em 

CMSP de indivíduos HC não foi modificada pelo tratamento com atorvastatina, 

embora essa característica pareça dependente do nível de expressão basal de 
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RNAm do SCARB1, já que aqueles indivíduos com expressão basal menor 

(HCt1) tiveram uma percentagem de variação maior da expressão de RNAm, 

comparados com os indivíduos pertencentes aos grupos com expressão de 

RNAm intermédio e maior. Da mesma forma, tanto nos pacientes HC como nos 

NL, os indivíduos pertencentes ao grupo com menor expressão basal de RNAm 

do SCARB1 parecem ter um risco aumentado de desenvolver DAC de acordo 

com a razão apoB/apoAI.   

Em nosso trabalho, quando estudada a influência dos polimorfismos 

sobre a expressão gênica do SCARB1, nós observamos que os SNPs G4A e 

In5C>T estão associados com menor expressão de RNAm apenas nos 

indivíduos NL. Embora, quando analisados os haplótipos, os indivíduos HC 

portadores do haplótipo G1C5C8/G1T5C8 apresentam valores diminuídos quando 

comparados com os portadores do tipo selvagem. 

Variantes foram identificadas na região promotora do SCARB1 na 

população chinesa e taiwanesa (Hsu et al., 2003). Uma deleção de 11bp (-140 

a -150 relativo ao sítio de início da transcrição) correspondente a um sítio de 

ligação para a proteína Sp1, um importante fator de transcrição do SCARB1; e 

uma substituição C>T na posição -142. Os autores demonstraram que a 

deleção diminui significativamente atividade transcricional do gene. É possível 

que os polimorfismos G4A e In5C>T estejam em desequilíbrio de ligação com a 

deleção -11bp na nossa população, mas será necessário estudá-la para 

confirmar ou descartar esta possibilidade. Além disso, algumas outras 

possibilidades permanecem ainda não exploradas, incluindo mudanças na 

estrutura e na estabilidade do RNAm do SCARB1.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

As freqüências alélicas dos polimorfismos SCARB1 G4A e In5C>T dos 

indivíduos deste estudo são similares às de populações européias e norte-

americanas. Entretanto, a freqüência do polimorfismo Ex8C>T é similar a 

populações européias e diferente das norte americanas, quando analisado o 

grupo total de indivíduos. 

Os polimorfismos SCARB1 G4A, In5C>T e Ex8C<T não estão 

relacionados com o fenótipo de hipercolesterolemia. 

O polimorfismos do SCARB1 In5C>T está relacionado com LDL-C 

aumentada em NL, e LDL-C, apoB e razão apoB/apoAI aumentadas em HC, 

sugerindo que os portadores dessa variante apresentam um perfil lipídico 

sérico basal mais aterogênico nos indivíduos HC. 

A resposta à atorvastatina é influenciada por polimorfismos e haplótipos 

em indivíduos HC. A variante Ex8C>T mostrou associação com resposta 

aumentada de colesterol total, LDL-C, apoB e razão apoB/apoAI e foi 

associada com probabilidade de 3,1 vezes de ter resposta de LDL-C 

aumentada à atorvastatina. 

Os polimorfismos SCARB1 G4A e In5C>T e o haplótipo G1C5C8/G1T5C8 

estão associados com menor  expressão basal de RNAm do SCARB1 em 

CMSP.  

O tratamento com atorvastatina não modifica a expressão de RNAm do 

SCARB1 em CMSP.  
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Nossos resultados indicam que os polimorfismos no SCARB1 são  

marcadores úteis na avaliação dos valores basais do perfil lipídico sérico e de 

expressão de RNAm do SCARB1, assim como de resposta ao tratamento com 

atorvastatina.  
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Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/Doutorado 

 
 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com 
duração máxima de trinta minutos. 

 
2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador 

disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente 
sobre o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos 
para sua resposta. 

 
2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é 

facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por 
examinador. 

 
3. A sessão de defesa será aberta ao público. 
 
4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma 

se reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a 
aprovação ou reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na 
argüição. 

 
4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão 

Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente 
indicado na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 
unanimidade ou pela maioria da banca. 

 
5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-

Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 
 
 

São Paulo, 18 de março de 2005. 
 
 

Profa. Dra. Bernadette D. G. M. Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Faculdade de Ciências Farmacêuticas  
Secretaria de Pós-Graduação 
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