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RESUMO 

 
RODRIGUES, A. C. Efeito da atorvastatina sobre a atividade funcional e 

expressão de transportadores de membrana do tipo ABC e SLC. 2008. 

172p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

Os transportadores de membrana do tipo ATP Binding Cassette (ABC) e solute 

carriers (SLC) regulam a homeostase intracelular de fármacos, modificando a 

biodisponibilidade e possivelmente a eficácia terapêutica. A variabilidade na 

resposta a hipolipemiantes, como as vastatinas, tem sido associada a vários 

fatores genéticos e ambientais. Com a finalidade de avaliarmos os mecanismos 

de regulação da expressão dos transportadores pela atorvastatina, a expressão 

de RNAm de transportadores ABC (ABCB1, ABCG2 e ABCC2) e SLC 

(SLCO1B1, SLCO2B1 e SLC22A1) foi avaliada por RT-PCRq em células 

mononucleares do sangue periférico (CMSP) de 18 indivíduos 

normolipidêmicos (NL) e 22 pacientes hipercolesterolêmicos (HC) tratados com 

atorvastatina (10mg/dia/4 semanas). A possível associação entre o 

polimorfismo ABCB1 C3435T e a expressão de RNAm também foi avaliada. Os 

estudos in vitro foram realizados com as células das linhagens HepG2 e Caco-

2. Foram avaliados os efeitos da atorvastatina na ativação de fatores de 

transcrição (NF-kappaB, NF-Y, c-jun, SP-1 e PXR) por ensaio de mobilidade 

eletroforética retardada em gel de poliacrilamida (EMSA) e na meia-vida do 

RNAm do gene ABCB1 por RT-PCRq, e a expressão e atividade funcional da 

proteína ABCB1 por Western blot, imunohistoquimica e citometria de fluxo.  

A proteina ABCB1 foi localizada por imunohistoquimica na membrana apical do 

canalículo biliar das celulas HepG2 e na membrana apical das Caco-2. O 



 

tratamento das células HepG2 com atorvastatina causou redução da expressão 

de RNAm do gene ABCB1 e aumento na expressão dos genes ABCG2 e 

ABCC2. Esses efeitos foram dose e tempo dependentes. O tratamento com 

atorvastatina das células Caco-2 não modificou a expressão dos 

transportadores de efluxo após 30 a 120 min. Nas células HepG2, as 

concentrações de 10 e 20 µM de atorvastatina causaram diminuição da 

expressão de ABCB1 (0 µM: 1,00 ± 0,06; 10 µM: 0,69 ± 0,25, p< 0,05; 20 µM: 

0,69 ± 0,06, p< 0,05). A atividade da ABCB1, avaliada pelo efluxo de Rh123, 

mostrou-se estar reduzida em 41% nas células HepG2, após tratamento com 

atorvastatina 20 µM. Embora a diminuição da expressão do ABCB1 não tenha 

sido decorrente de uma menor ativação transcricional, avaliada indiretamente 

por EMSA, estudos de mecanismos de regulação pós-transcricionais, 

revelaram que a atorvastatina diminui a estabilidade de RNAm do gene 

ABCB1. Esse resultado parece estar de acordo com o ocorrido nas CMSP, já 

que o tratamento com atorvastatina diminuiu a expressão de RNAm do gene 

ABCB1 nos indivíduos HC. Essa modulação, no entanto não está associada à 

presença do polimorfismo ABCB1 C3435T. Em relação aos transportadores de 

captação, a expressão do SLC22A1 nas células Caco-2 diminui após 

tratamento com atorvastatina por 30 min e não foi modificada nas células 

HepG2. Já o gene SLCO2B1 encontrou-se muito aumentado após 24 h de 

tratamento nas células HepG2. Estudos in vivo nas CMSP, mostrou que a 

expressão de mRNA basal dos transportadores nos HC foi 10 vezes maior que 

nos NL e diminuiu após tratamento com atorvastatina nos HC. Com os 

resultados obtidos podemos sugerir que diferenças no efeito da atorvastatina 

nos tipos celulares podem ser em decorrência da expressão tecido-específica 



 

de fatores de transcrição. No modelo de hepatócito, HepG2, a atorvastatina é 

um inibidor do transporte mediado pela ABCB1 e é capaz de diminuir a síntese 

e a função da ABCB1, via aumento da degradação de RNAm do gene ABCB1. 

Em conseqüência ocorre uma redução do efluxo pelo sistema biliar, causando 

aumento da concentração intracelular. Ainda, podemos concluir que em CMSP 

o colesterol pode ser o responsável pela modulação dos genes dos 

transportadores de membrana e que isso pode implicar em diferenças na 

eficácia da atorvastatina.  

 

Palavras-Chave: Atorvastatina. Hipercolesterolemia. Transportadores ABC. 

Transportadores SLC. HepG2. Caco-2. CMSP. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, A. C. Effect of atorvastatin on the activity and expression of 

ABC and SLC membrane transporters. 2008. 172 p. Thesis (Doctoral) – 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2008. 

 

Specific membrane transporters have a significant impact on drug 

absorption and disposition. Most of them belong to two super-families, ABC 

(ATP-binding cassette) and SLC (solute-linked carrier). Statins are important 

therapeutic agents in the management of hypercholesterolemia, and 

considerable inter-individual variation exists in response to its therapy. The 

effects of atorvastatin expression of efflux (ABCG2 and ABCC2) and uptake 

(SLCO1B1, SLCO2B1 and SLC22A1) drug transporters were investigated by 

qPCR in Caco-2 and HepG2 cell lines and in peripheral blood mononuclear 

cells (PBMCs) of eighteen normolipidemic (NL) and twenty two 

hypercholesterolemic (HC) individuals treated with atorvastatin (10mg/day/4 

weeks). The possible involvement of ABCB1 C3435T polymorphism in ABCB1 

mRNA expression was also evaluated. In vitro studies with the cell lines HepG2 

and Caco-2 were also performed. The effect of atorvastatin on the activation of 

the promoter of ABCB1 by transcription factors (NF-kappaB, NF-Y, c-jun, SP-1, 

and PXR) was evaluated by electrophoretic mobility shift assay (EMSA), and 

ABCB1 mRNA half-life were measured by PCRq. The expression and functional 

activity of ABCB1 were investigated by Western blot, imunohistochemistry and 

flow cytometry. 

Immunohystochemical analysis revealed that ABCB1 is located at the 

apical membrane of the bile canaliculi in HepG2, and in apical membrane of 



 

Caco-2 cells. Atorvastatin treatment of HepG2 cells caused a decreased in 

ABCB1 and an increase in ABCC2 and ABCG2 transcript levels. These effects 

were time and dose-dependent. Treatment of Caco-2 cells did not present any 

differences in efflux transporters mRNA levels. Treatment of HepG2 cells with 

10 and 20 µM atorvastatin caused a reduction on ABCB1 expression (0 µM: 

1,00 ± 0,06; 10 µM: 0,69 ± 0,25, p< 0,05; 20 µM: 0,69 ± 0,06, p< 0,05), and a 

41% decrease in ABCB1-mediated efflux of Rhodamine123 (p < 0.01). Although 

reduced ABCB1 mRNA expression was not due to any repressor protein 

suppressing ABCB1 promoter activation, mRNA stability studies revealed that 

mRNA stability of ABCB1 was markedly decreased by atorvastatin treatment 

(2h versus 7h for control). In agrrement with these results, in PBMCs of HC 

individuals, atorvastatin treatment also reduced ABCB1 mRNA expression. 

However, the down-regulation was not associated with the presence of 3435T 

allele. For the uptake transporters, atorvastatin decreased SLC22A1 transcript 

levels after 30min-treatment and it was not regulated in HepG2. On the other 

hand, SLCO2B1 was up-regulated after 24h-treatment of HepG2 cells. In vivo 

studies with PBMCs revealed that during hypercholesterolemia all the drug 

transporters analyzed were increased almost 10-fold (p< 0.05), and after 

atorvastatin therapy the efflux and uptake transporters transcript levels were all 

down-regulated. These findings suggest that atorvastatin exhibits differential 

effects on mRNA expression of drug transporters depending on the cell type, 

which may be related to tissue-specific expression of transcription factors. 

Atorvastatin leads to decreased ABCB1 function and synthesis in HepG2 cells 

by increasing degradation of ABCB1 mRNA. Therefore, inhibition of ABCB1 

may reduce atorvastatin elimination via bile, increasing its cellular 



 

concentrations. We also may suggest that in PBMCs cholesterol modulates 

mRNA expression of drug transporters, and this may contribute to the variability 

of response to atorvastatin. 

 
 

Keywords: Atorvastatin. Hypercholesterolemia. ABC transporters. SLC 

transporters. HepG2. Caco-2. PBMCs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aspectos gerais da aterosclerose e tratamento com vastatinas 

 

Aterosclerose é a principal causa de doença cardiovascular e há 

evidências significantes de que a redução da concentração plasmática de 

colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL) é importante para a 

prevenção primária e secundária da doença arterial coronariana (DAC) 

(Stamler, Wentworth et al. 1986). As vastatinas são os principais agentes 

utilizados no tratamento da hipercolesterolemia. São potentes 

hipocolesterolemiantes que atuam por inibição da 3-hidroximetil-glutaril-CoA 

(HMG-CoA) redutase, enzima-chave da síntese de colesterol (Endo, 1992). A 

inibição da biossíntese de colesterol resulta em um aumento na síntese e 

atividade de receptores de LDL, o que contribui para uma maior da captação de 

partículas de LDL e, conseqüentemente diminuição da concentração do 

colesterol plasmático (Brown e Goldstein, 1986). Apesar do alvo primário das 

vastatinas ser o LDL colesterol, os triglicérides, que também são moléculas 

aterogênicas, têm suas concentrações plasmáticas reduzidas pelas vastatinas 

(Bakker-Arkema, Davidson et al., 1996).  

A HMG-CoA redutase converte a HMG-CoA em mevalonato que é um 

precursor dos compostos isoprenóides envolvidos na sinalização e proliferação 

celular (Larosa, 2001). Portanto, os efeitos benéficos da inibição da HMG-CoA 

redutase não só se referem a síntese de colesterol, mas também a ação 

antiinflamatória e antiproliferativa das vastatinas, o que caracteriza os efeitos 

pleiotrópicos que lhes são atribuídos (Larosa, 2001). Dentre esses efeitos 
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podemos citar, melhora da função endotelial, redução da inflamação vascular e 

aumento da estabilidade da placa aterosclerótica (Liao, 2002). 

Estudos de metanálise mostraram que o tratamento com inibidores da 

HMG-CoA redutase na prevenção primária e secundária da DAC reduzem 

significantemente a incidência de eventos  coronarianos, a mortalidade e a 

morbidade (Auer, Berent et al., 2001; Larosa, 2001; Kreisberg e Oberman, 

2002). 

Vários estudos clínicos multicêntricos demonstraram esses benefícios do 

tratamento com vastatinas, dentre eles estão: The Scandinavian Simvastatin 

Survival Study (4S), Cholesterol And Recurrent Events (CARE), Long-term 

Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease (LIPID), West of Scotland 

Coronary Prevention Study (WOSCOPS) e Air Force/Texas Coronary 

Atherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS) (Ray, Cannon et al., 

2006).  

 

1.2. Vastatinas: mecanismo de ação e efeito hipolipemiante 

 

As vastatinas são medicamentos que atuam na síntese intracelular de 

colesterol por serem capazes de competir com a HMG-CoA pela HMG-CoA 

reductase, inibindo a ação desta última. Em humanos a biossíntese do 

colesterol fornece cerca de 60 a 70% do colesterol circulante, o que faz com 

que a inibição da via sintética seja uma forma bastante eficiente de terapia 

hipolipemiante.  
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Figura 1: Estrutura química das vastatinas atualmente em uso 

terapêutico. [Fonte: Adaptado de Campo e Carvalho, 2007]. 

 

Estas substâncias, capazes de mimetizar o substrato natural, podem ser 

divididas em naturais e sintéticas e diferem fundamentalmente em termos de 

potência, perfil farmacocinético, interação farmacológica e efeito indesejado 

relacionado à miotoxicidade. Atualmente seis vastatinas são empregadas 

clinicamente: atorvastatina (Lipitor), fluvastatina (Lescol), lovastatina (Mevacor), 

pravastatina (Pravacol), rosuvastatina (Crestor) e sinvastatina (Zocor) (Figura 

1).  

A redução do colesterol celular no retículo endoplasmático promove a 

dissociação das proteínas do gene induzido por isulina 1 (INSIG1) do complexo 

proteína ligadora de elemento regulatório de esterol – proteína ativadora de 

clivagem de SREBP (SREBP-SCAP), permitindo que o complexo migre para o 

complexo de Golgi, onde a proteína SREBP é clivada seqüencialmente pelas 

proteases S1P e S2P. O SREBP clivado migra ao núcleo onde atua como um 
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fator de transcrição ligando-se ao motivo SRE de genes envolvidos no 

metabolismo do colesterol, como por exemplo, o gene do receptor de LDL e 

induz sua expressão (Radhakrishnan et al.., 2007) (Figura 2). O aumento do 

número de receptores de LDL na membrana do hepatócito resulta em uma 

maior captação de LDL plasmático, o que resulta em diminuição da 

concentração plasmática de LDL (Goldstein e Brown, 1992). 

Dados dos maiores estudos randomizados envolvendo estes fármacos 

mostraram que as vastatinas são as mais eficientes em reduzir a concentração 

plasmática de colesterol total (18 a 25%) e da LDL (25 a 55%) (Bhatnagar, 

1998). Além disso, também reduzem moderadamente as concentrações de 

triglicerídeos (TG) (10 a 15%) e aumentam o colesterol da lipoproteína de alta 

densidade (HDL) (5 a 10%). 

 

 

Figura 2: Vía de sinalização do SREBP.   Em células deficientes de colesterol, a 

proteína ligadora de elemento regulatório de sterol (SREBP) é transportada ao 

complexo de Golgi onde é sequencialmente clivada pelas proteases S1P e S2P, e 

libera um fragmento ativo de SREBP no citosol, chamado bHLH. Esse fragmento 

migra ao núcleo onde ativa a transcrição do gene do receptor de LDL, e também de 
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genes envolvidos na síntese de novo do colesterol. (Fonte: Retirado de Horton, 

Goldstein et al., 2002 ) 

 

1.3. Farmacocinética das vastatinas 

 

A lovastatina e a sinvastatina são apresentadas na forma de lactonas e 

são ativadas por hidrolise enzimática no fígado e, por isso, são consideradas 

pró-fármacos (Figura 1). As demais vastatinas são fármacos ativos 

apresentados na forma hidroxiácida e não necessitam biotransformação.  

A absorção é intestinal, a metabolização se processa no fígado e a 

excreção é por via intestinal (a maior parte) e por via renal. Na tabela 1 

apresentam-se as propriedades das diferentes vastatinas (Corsini, Bellosta et 

al., 1999, Shitara e Sugiyama, 2006, Vaughan, 2004). Como se pode notar, 

diferem em relação ao porcentual de absorção, à ligação com as proteínas 

plasmáticas, à extração hepática e à meia-vida plasmática. Todas as vastatinas 

são metabolizadas tanto no intestino como no fígado por enzimas de fase I e II 

ou podem ser excretadas não modificadas. Em maior ou menor grau, são 

substratos do sistema citocromo P450 (CYP450), por meio de diferentes 

sistemas enzimáticos: a atorvastatina, a lovastatina e a sinvastatina sofrem 

ação da CYP3A4/3A5; a fluvastatina, da CYP2C9 e da CYP3A4; e a 

rosuvastatina, é minimante metabolizada pela CYP2C9. A pravastatina é 

preferencialmente metabolizada por sulfatação (Olsson, Mctaggart et al., 2002, 

Hatanaka T, 2000, Vaughan e Gotto, 2004). 

 

1.4. Fatores que afetam a eficácia e segurança das vastatinas 
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As vastatinas têm alta eficácia terapêutica, entretanto, alguns pacientes 

não respondem de forma adequada ao tratamento (Marz, Hoffmann et al., 

2001), enquanto outros apresentam reações adversas graves (Mckenney, 

2005). Vários estudos demonstraram diferenças interindividuais significativas 

na resposta farmacológica as vastatinas e que estas variações podem estar 

relacionadas a gravidade da doença, adesão ao tratamento, condições 

fisiológicas, e as características genéticas individuais [revisado em (Kajinami, 

Akao et al., 2005; Maitland-Van Der Zee e Boerwinkle, 2005)].  

 

Tabela 1. Aspectos farmacocinéticos das vastatinas 

Propriedade Atorvas

tatina 

Fluvas 

tatina 

Lovas 

tatina 

Pravas 

tatina 

Rosuvas

tatina 

Sinvas 

tatina 

Pró-farmaco Não Não Sim Não Não Sim 

Fração absorvida, % 30 98 30 35 n.d. 60 a 85 

Tmáx, h 2 a 3 0,5 a 1,5 2 a 4 0,9 a 1,6 5 1,3 a 2,4 

Cmáx , ng/mL* 13-67 200-440 2,7 45-66 19 6,9 

Biodisponibilidade, F% 14 10 a 35 <5 18 20 <5 

Meia-vida, h 15 a 30 0,5 a 2,3 2,9 1,3 a 2,8 20 2 a 3 

Ligação à proteína, % 98 98 >95 55 a 60 n.d. 95 

Hidro/lipofílica Lipo Hidro Lipo Hidro Hidro Lipo 

Metabólito sistêmico Ativo Inativo Ativo Inativo Inativo Ativo 

Metabolização CYP3A4 CYP2C9 CYP3A4 Sulfata 

cão 

CYP2C9 CYP3A4 

Eliminação hepática, % 98 95 70 71 n.d. < 87 

Excreção, %       

-Renal Desprezí

vel 

6 10 20 10 13 

- Fecal Predomi

nante 

90 83 71 90 58 

* Com base em uma dose diária de 40 mg. T máx: tempo médio para atingir a máxima 

concentração plasmática ; C máx: máxima concentração plasmática atingida. 



 31

A contribuição genética na variabilidade da resposta terapêutica é 

importante, não só para eficácia, mas como no desenvolvimento de reações 

adversas das vastatinas. Nesse contexto, três grandes grupos de genes 

candidatos podem ser analisados: 1) Genes que codificam proteínas 

envolvidas na metabolização e/ou transporte dos fármacos, influenciando a 

farmacocinética dos compostos; 2) genes que codificam proteínas envolvidas 

no mecanismo de ação e/ou nos rotas metabólicas em que o fármaco age 

(farmacodinâmica); 3) genes que codificam proteínas envolvidas no 

desenvolvimento direto da doença ou de fenótipos intermediários. 

Mais de 30 genes já foram investigados em estudos de farmacogenética 

das vastatinas e os mais estudados são as variantes dos genes CYP3A4 

((Kajinami, Brousseau et al., 2004a; Fiegenbaum, Da Silveira et al., 2005)), 

CYP3A5 (Kivisto, Niemi et al., 2004; Fiegenbaum, Da Silveira et al., 2005), 

ABCB1 (Kajinami, Brousseau et al., 2004b; Rodrigues, Rebecchi et al., 2005), 

ABCC2 (Iwai, Suzuki et al., 2004)e SLCO1B1 (Iwai, Suzuki et al., 2004; Kim, 

2004). Já em relação a farmacodinâmica, tem sido estudado o genes que 

participam no metabolismo lipídico como: a apolipoproteínas A-I (APOA) 

(Kajinami, Brousseau et al., 2005; Sorkin, Forestiero et al., 2005), B (APOB) 

(Guzman, Hirata et al., 2000), E (APOE) (Pedro-Botet, Schaefer et al., 2001; 

Garcia-Otin, Civeira et al., 2002; Christidis, Liberopoulos et al., 2006), receptor 

de lipoproteínas de baixa densidade (RLDL) (Salazar, Hirata et al., 2000), 3-

hidroxi-3-metilglutaril Coenzima A (HMGR) (Chasman, Posada et al., 2004), 

entre outros.  

 

1.5. Variabilidade na resposta as vastatinas 
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A biodisponibilidade das vastatinas é um dos principais determinantes da 

sua eficácia e segurança e dependem da adequada absorção intestinal e 

distribuição aos locais de ação, biotransformação hepática e excreção pelo 

sistema biliar. No caso da atorvastatina, como visto na tabela 1, a fração 

absorvida após administração oral representa apenas 30%, no entanto, a 

biodisponibilidade oral é menor ainda, 14%. Isso pode ser devido ao fato de 

que a atorvastatina está sujeita ao extensivo metabolismo de primeira 

passagem tanto no intestino e no fígado (Lennernas 2003).  

Estudos recentes mostraram que a biotransformação de fármacos no 

intestino contribui substancialmente para o completo metabolismo de primeira 

passagem. Em especial, a biotransformação intestinal mediada pela CYP3A4 

nos enterócitos humanos tem sido extensamente caracterizada e parece 

exercer um papel fundamental na variação e baixa biodisponibilidade oral de 

vários fármacos (Von Richter, Burk et al., 2004).  

Historicamente o metabolismo é visto como o principal determinante da 

biodisponibilidade oral de fármacos. Recentemente, no entanto, evidências 

claras têm demonstrado que transportadores de membrana também têm 

importância crítica, devido sua expressão, sobretudo em órgão com função 

excretória como o intestino, rim e fígado (Ho e Kim, 2005). Os transportadores 

podem ser classificados como proteínas de captação e proteínas de efluxo. A 

ação combinada e freqüentemente complementar dos transportadores de 

captação e efluxo determinam a absorção intestinal, excreção renal e biliar de 

vários fármacos. Recentes estudos in vitro mostraram que algumas vastatinas 

(sinvastatina, atorvastatina e pravastatina, por exemplo) também atuam como 

substratos desses transportadores de membrana (Ho e Kim, 2005). 
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A absorção intestinal parece ter um importante papel na 

biodisponibilidade de fármacos hipolipemiantes. A atorvastatina pode 

atravessar a barreira intestinal mediada tanto por transporte passivo como por 

ação de transportadores de efluxo. Alguns estudos in vivo reportaram que o 

transporte através da membrana mediado por proteínas de efluxo pode diminuir 

a taxa e a extensão do transporte intestinal de algumas drogas, como a 

digoxina (Boyd, Stern et al., 2000).  

As proteínas de efluxo estão, em sua maioria, localizadas na membrana 

apical do intestino, dentre elas podemos citar a glicoproteina P (Pgp, ABCB1), 

a proteína associada com a resitência a multifármacos 2 (MRP2/ABCC2) e a 

proteína associada com a resistência ao câncer de mama (BCRP/ ABCG2). A 

ABCB1 é reconhecida como o principal fator limitante de biodisponibilidade oral 

de fármacos (Kim, Fromm et al., 1998; Hoffmeyer, Burk et al., 2000; Johne, 

Kopke et al., 2002; Kurata, Ieiri et al., 2002; Lin e Yamazaki, 2003). Tem sido 

sugerido que a função da ABCB1 é complementar a da CYP3A4, nos 

enterócitos, formando uma coordenada barreira de absorção contra 

xenobióticos (Von Richter, Burk et al., 2004; Christians, Schmitz et al., 2005). 

No fígado, os transportadores de captação localizados na membrana 

basolateral, como os polipeptídeos transportadores de ânion orgânico 

(OATP1B1/SLCO1B1, OATP2B1/SLCO2B1) e os transportadores de cátion 

orgânico (OCT1/SLC22A1), facilitam a translocação de vastatinas para dentro 

da célula, já os tranportadores de efluxo localizados na membrana apical do 

hepatócito, como ABCB1, ABCC2 e ABCG2, contribuem para eliminação das 

vastatinas pelo sistema biliar (Lennernas, 2003) (Figura 3).  
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Figura 3: Fatores que contribuem para variações na resposta interindividual da 

atorvastatina. Os processos de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação 

determinam a quantidade de atorvastatina e seus metabólitos que serão distribuídos 

ao fígado (sítio de ação). Flechas brancas representam processos que contribuem 

para distribuição e excreção da atorvastatina e as pretas, processos que os diminuem. 

A atorvastatina é absorvida no enterócito, onde pode sofre metabolização e ser 

eliminada na veia porta, ou de volta para o lúmen intestinal. Similarmente, após 

distribuição no fígado, a atorvastatina é metabolizada ou eliminada via bile. No fígado 

a molécula alvo da atorvastatina é a HMG-CoA reductase, no entanto, fatores 

farmacodinâmicos, ilustrados aqui por formas geométricas, podem interagir com a 

atorvastatina contribuindo para a variabilidade na resposta. (Fonte: Retirado de 

Rodrigues, Hirata et al, 2007). 
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1.6. Transportadores de efluxo e captação e vastatinas 

 

A ABCB1 é uma proteína da família de transportadores ABC, de massa 

molecular de 170 kDa, codificada pelo gene ABCB1. A ABCB1 é expressa em 

tecidos com função excretória (fígado, rins e intestinos) e transporta um largo 

espectro de compostos para o exterior das células impedindo, assim, o seu 

acúmulo nos tecidos (Ambudkar, Dey et al., 1999; Cascorbi, Gerloff et al., 

2001). Desde sua descoberta em células tumorais resistentes a 

quimioterápicos (Juliano, 1976), a ABCB1 tem sido foco de atenção, como 

mecanismo possível de resistência terapêutica. Em indivíduos com expressão 

ou função aumentada de ABCB1, espera-se redução na biodisponibilidade oral, 

diminuição do tempo máximo para atingir ao pico de concentração plasmática 

(tmáx), aumento na depuração renal e diminuição da área sob a curva (AUC). 

Assim inúmeros estudos de associação entre variantes do gene ABCB1 ou 

expressão de RNAm e variação na resposta terapêutica têm sido realizados 

(revisados em (Leschziner, Andrew et al., 2007)).  

A modulação da expressão gênica do ABCB1 é altamente complexa e 

ainda não é totalmente entendida. O promotor do ABCB1 contém vários sítios 

de reconhecimento de fatores de transcrição, dentre eles CRE, NF-kappaB, 

AP-1, AP-2, SP1, NF-Y, e proteína de ligação a Y-box (YB) 1 (Rohlff e Glazer, 

1995; Muller, 2000; Leschziner, Andrew et al., 2007). A expressão do gene 

ABCB1 também é regulada por receptores nucleares, em especial o receptor 

de pregnana X (PXR) (Honkakoski, Sueyoshi et al., 2003; Kliewer, 2003).  

Em estudo do nosso grupo de pesquisa observou-se que a atorvastatina 

modifica a expressão do RNAm do ABCB1 em células mononucleares do 
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sangue periférico e esse efeito está associado a diferenças na resposta à 

atorvastatina de indivíduos hipercolesterolêmicos (Rebecchi, 2003). 

Recentemente, estudos in vitro confirmaram o efeito inibitório da atorvastatina 

sobre o transporte da ABCB1 e revelaram que a atorvastatina diminui a 

expressão de RNAm do gene ABCB1 (Rodrigues, Curi et al., 2006).  

Mecanismos pós-transcricionais, como estabilidade do RNAm, também 

podem regular as taxas de RNAm na célula. Wang e colaboradores (2005) 

demonstraram que a presença do alelo T do polimorfismo C3435T no gene 

ABCB1 está associado a menor expressão de RNAm causada por menor 

estabilidade do RNAm (aumento da degradação). Assim, a presença de 

polimorfismos pode exercer um papel importante na degradação de RNAm, por 

afetar sua estrutura secundária.  

Outra importante proteína da família ABC que está envolvida com a 

variabilidade na resposta farmacológica é a ABCC2. A proteína ABCC2 possui 

tamanho de 190 kDa e é expressa em tecidos como fígado, rim, intestino, 

barreira hemato-encefálica e placenta (Ho e Kim, 2005). A ausência de ABCC2 

no canalículo biliar e na membrana apical dos enterócitos é característica da 

síndrome de Dubin-Johnson, em que há defeito na excreção biliar de ânions 

orgânicos (Kartenbeck, Leuschner et al., 1996).  

De forma semelhante à ABCB1, a ABCC2 pode reduzir a absorção oral 

e excreção biliar dos seus substratos. A atorvastatina é capaz de inibir o efluxo 

de drogas mediado pela ABCC2 (Chen, Mireles et al., 2005), mas ainda não 

está confirmado se a atorvastatina é um substrato da ABCC2, assim como a 

pravastatina (Sasaki, Suzuki et al., 2002; Nezasa, Higaki et al., 2003).  
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A ABCC2 é codificada pelo gene ABCC2, o qual também é ativado pela 

ligação do heterodímero formado pelo receptor retinóide X (RXR) e o receptor 

de ácido retinóico (RAR) (Muller, 2000). Também foi observado que a 

expressão de ABCC2 no duodeno humano pode ser induzida por ativação pela 

rifampicina (Fromm, Kauffmann et al., 2000). Essa indução é resultado da 

ativação pelo PXR pela rifampicina (Kast, Goodwin et al., 2002).  

A ABCG2 é uma proteína de membrana de 72 kDa originalmente 

descoberta em células de câncer de mama (Doyle, Yang et al., 1998). 

Atualmente, é considerado um transportador ABC (ABCG2) devido a sua 

homologia estrutural e funcional com os membros desta família. A ABCG2 

também está presente em diversos tecidos, tendo sido encontrada no intestino 

delgado, cólon e na membrana canalicular dos hepatócitos (Maliepaard, 

Scheffer et al., 2001). Sua localização reforça a hipótese de que essa proteína 

exerce um papel similar à ABCB1 e à ABCC2. Hirano et al. (2005) mostraram 

que a pitavastatina é um substrato da ABCG2 humana e de camundongo e que 

a Abcg2 está principalmente envolvida na excreção biliar da pitavastatina, em 

animais Abcg2 (-/-) (Hirano, Maeda et al., 2005). 

Além dos transportadores de efluxo, os transportadores de captação de 

xenobióticos também podem afetar a biodisponibilidade e/ou excreção de 

xenobióticos. Esses transportadores pertencem à superfamília SLC (solute like 

carriers), entre os quais podemos citar os polipeptídeos transportadores de 

ânion orgânico (OATPs); transportadores de ânion orgânico (OATs), os 

transportadores de cátion orgânico (OCTs), e polipeptídeos co-transportador de 

Na+- taurocolato (NTCP) (Chandra e Brouwer, 2004). 



 38

O SLC22A1 é um membro da família SLC, que em humanos é 

primariamente expresso no fígado (Gorboulev, Ulzheimer et al., 1997; Zhang, 

Dresser et al., 1997). O SLC22A1 é uma proteína de 61 kDa que está 

localizada na membrana basolateral ou sinusoidal do hepatócito, e está 

envolvida com a captação de fármacos no fígado. A captação reduzida de 

fármacos pelo fígado pode resultar em diminuição da eficácia terapêutica de 

fármacos de ação predominante nos hepatócitos ou no caso do metabólito ser 

ativo (Jonker e Schinkel, 2004). Por outro lado, a reduzida captação pode ser 

benéfica para drogas que causam efeitos adversos no fígado. Estudo com 

camundongos Slc22A1 -/-, revelou que o acúmulo no fígado de tetraetilamônio 

administrado intravenosamente foi reduzida em 85% e 77% após 20 e 60 min, 

respectivamente, comparado com camundongos controle (Jonker, Wagenaar et 

al., 2001). 

Os OATPs são transportadores de captação que atuam por mecanismo 

independente de sódio (Hagenbuch e Meier, 2003). O SLCO1B1 é uma 

proteína de 76 kDa, predominantemente expressa no fígado, localizada na 

membrana basolateral do hepatócito (Chandra e Brouwer, 2004). A captação 

de pravastatina da corrente sanguínea para o hepatócito é dependente do 

transporte pelo SLCO1B1, e acredita-se que sua atividade é o passo limitante 

na remoção plasmática de pravastatina pelo fígado (Nakai, Nakagomi et al., 

2001).  Recentemente, foi demonstrado que as vastatinas, com exceção da 

pravastatina são inibidores do SLCO1B1 (Chen, Mireles et al., 2005).  

O SLCO2B1, outro membro da família das OATPs, diferentemente do 

SLCO1B1, é expresso também na membrana apical do enterócito (Kobayashi, 

Nozawa et al., 2003), consequentemente tem um papel no transporte intestinal 
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pH dependente de drogas aniônicas. A atorvastatina foi caracterizada como um 

substrato de alta afinidade do SLCO2B1 (Grube, Kock et al., 2006), assim 

como a pitavastatina (Fujino, Saito et al., 2005) e a pravastatina (Nozawa, Imai 

et al., 2004). 

Com descrito, a eficácia e a segurança das vastatinas pode ser 

modificada por vários fatores, principalmente os que alteram a sua 

biodisponibilidade. A atividade integrada de transportadores de efluxo e 

captação apresenta um papel reconhecido na biodisponiblidade de fármacos 

hipolipemiantes e podem estar associadas a variações na concentração 

intracelular das vastatinas, afetando sua eficácia terapêutica. Os 

transportadores de efluxo ABCB1, ABCC2 e ABCG2 estão envolvidas na 

absorção intestinal de vastatinas como transportadores através da membrana 

intestinal e na eliminação da atorvastatina, como um transportador de na fase 

III de metabolização hepática, responsável pela emininação. Já os 

transportadores de captação SLC22A1, SLCO1B1 e SLCO2B1 estariam 

envolvidos com a captação hepática e intestinal de atorvastatina, facilitando a 

translocação da atorvastatina para dentro da célula. A atorvastatina tem sido 

descrita como substrato da maioria desses transportadores, assim 

modificações na expressão e atividade desses transportadores podem alterar 

sua biodisponibilidade plasmática, e como conseqüência, afetar a resposta 

terapêutica; por isso a importância desse estudo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 Estudar o efeito da atorvastatina na regulação da expressão e atividade 

de transportadores de membrana do tipo ABC e SLC 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Estudar o efeito da atorvastatina sobre a expressão (RNAm e 

proteínas) de transportadores de efluxo (ABCB1, ABCG2 e ABCC2) 

e captação (SLC22A1, SLCO1B1 e SLCO2B1) em linhagens de 

hepatócitos e enterócitos e em células mononucleares do sangue 

periférico humanos; 

 

• Estudar o efeito da atorvastatina na atividade funcional da ABCB1 

em linhagens de hepatócitos e enterócitos; 

 

• Estudar o efeito da atorvastatina na atividade dos fatores de 

transcrição NF-kappaB, NF-Y, c-jun e SP-1 em linhagens de 

hepatócitos, enterócitos e em células mononucleares do sangue 

periférico humanos; 

 

• Estudar a efeito da atorvastatina na expressão do RNAm do ABCB1 

em células mononucleares do sangue periférico humano e sua 

relação com a presença do polimorfismo ABCB1 C3435T. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística e protocolo de estudo 

 

Dezoito indivíduos normolipidêmicos (NL) (CT < 200 mg/dL e TG < 150 

mg/dL) e vinte e dois pacientes hipercolesterolêmicos (HC) (CT > 200 mg/dL e 

TG < 400 mg/dL), em prevenção primária para doença cardiovascular, foram 

selecionados para este estudo no Hospital Universitário. Os indivíduos foram 

informados sobre o protocolo do estudo e em concordância com a participação 

foi obtido de cada um deles o Termo de Consentimento Livre e Informado. O 

protocolo de pesquisa foi aprovado pelo CEP-HU/USP (No. 358/03) e pela 

CONEP (no. 1360/2004). 

Foram excluídos os indivíduos que apresentavam diabete melito, hipo ou 

hipertiroidismo e que faziam uso de contraceptivos orais, medicamentos 

hipolipemiantes, ou em uso de qualquer outra medicação. Na tabela 2, são 

apresentados os dados dos indivíduos incluídos no estudo. 

De acordo com o protocolo de tratamento, os pacientes selecionados 

permaneceram por um período de 28 dias sem uso de medicação 

hipocolesterolemiante e sob orientação dietética (baixo teor de colesterol e 

gordura saturada). Após este período, os pacientes que não respoderam a 

dieta, isto é permaneceram com LDL-C > 160 mg/dL, receberam 10 mg/dia de 

atorvastatina via oral, por um período de 28 dias.  

A resposta a atorvastatina foi avaliada pela redução da concentração 

plasmática de colesterol total (CT) e LDL-C. O aparecimento de efeitos 

adversos foi avaliado por determinação da atividade sérica das transaminases 
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séricas, alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) e 

creatina quinase (CK).  

 

Tabela 2: Dados biodemográficos dos indivíduos normolipidêmicos e 

hipercolesterolêmicos. 

 NL (18) HC (22) P d 

Idade, anos (média ± DP) 47 ± 4 49 ± 6 0,141e 

Gênero    

Masculino 28% (5) 45% (10) 
0,412 

Feminino 72% (13) 55% (12) 

Etnia a     

Branco 53% (10) 77% (17) 0,263 

Negros ou pardos 47% (8) 23% (5)  

Hipertensão arterial b    

Não 78% (14) 95% (21) 
0,155 

Sim 22% (4) 5% (1) 

Índice de massa corpóre (IMC)    

≥ 25 kg/m2 50% (9) 64% (14) 
0,585 

< 25 kg/m2 50% (9) 36% (8) 

Menopausa 15% (2) 45% (5) 0,202 

Fumante c    

Não 83% (15) 86% (19) 
1,000 

Sim 17% (3) 14% (3) 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. NL= normolipidemic; HC: 

hipercolesterolêmico; a Como recomendado pelo Censo Brasileiro, cada indivíudo se 

auto-declarou como negro, pardo ou branco durante a entrevista (IBGE); b Indivíduos 

com pressão sanguínea maior ou igual a 140/90 mmHg (sistólica/diastólica) foram 

considerados hipertensos; c Fumantes foram definidos como uso diário de um ou mais 



 43

cigarros (Arterial Hypertension Work Groups); d valor de P indicado pelo teste Chi-

Quadrado; e teste “t”de Student 

 

3.2. Isolamento das células mononucleares do sangue periférico 

 

As células mononucleares provenientes do sangue periférico (CMSP) 

dos pacientes selecionados foram separadas por gradiente descontínuo de 

Ficoll-Hypaque densidade específica de 1,070 g/mL, a temperatura ambiente 

(Boyum, 1968). As CMSP foram recolhidas e lavadas com solução de Tris-

EDTA (Tris-HCl a 10mM, pH 7,4 e EDTA a 10mM, pH 8,0).  

As células mononucleares foram destinadas à extração do RNA total e 

imediatamente lisadas, como descrito posteriormente. 

 

3.3. Cultivo das células HepG2 e Caco-2  

 

As linhagens derivadas de hepatoma humano HepG2 e de 

adenocarcinoma coloretal Caco-2, ambas obtidas do Banco de células do Rio 

de Janeiro, foram mantidas em meio DMEM (pH 7,4) com 10 % de soro fetal 

bovino a 370 C em estufa umidificada com atmosfera de 5% de CO2. O meio de 

cultivo foi suplementado com soro fetal bovino 10%, glutamina 2 mM, 

bicarbonato de sódio 44 mM, estreptomicina 10.000 U/mL e penicilina 10.000 

U/mL. O meio foi trocado duas vezes por semana e as células foram 

tripsinizadas (solução de tripsina 0,2% e versene 0,02%) e subcultivadas uma 

vez por semana. 
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3.4. Tratamento das células com atorvastatina 

 

A atorvastatina, gentilmente doada pela Pfizer Farmacêutica Ltda 

(Guarulhos, SP, BR) foi dissolvida em metanol PA (Merck). A concentração 

final de metanol no meio de cultura nunca excedeu 0,1%, conforme 

padronizado anteriormente. As células foram cultivadas em meio de cultura 

DMEM na ausência (controle metanol) e na presença de concentrações 

variáveis (0,1 a 20 µM) de atorvastatina por até 24 h para as células HepG2 e 

por até 2 h para as células Caco-2. As células tratadas foram visualizadas no 

microscópio para análise morfológica. 

A dose de atorvastatina clinicamente utilizada para o tratamento da 

hipercolesterolemia é 10 a 80 mg diariamente. O tempo médio para atingir a 

máxima concentração plasmática de atorvastatina (tmáx ) é de 2 h e a meia-vida 

de eliminação (t1/2β) varia de 11 a 24 h (Cilla, Whitfield et al., 1996). As células 

Caco-2 e HepG2 foram cultivadas nas concentrações de atorvastatina que se 

espera encontrar no intestino ou fígado após doses de 10-80 mg/ dia e o tempo 

foi fixado de acordo com o tmáx (células Caco-2) e t1/2β (células HepG2) 

(Mohammadi, Macri et al., 1998). 

 

3.5. Curvas de Crescimento e Tempo de Dobramento das células HepG2 e 

Caco-2 

 

Ensaios de curvas de crescimento foram realizados em triplicata, a partir 

de suspensões de células Caco-2 (4 x 104 células/ mL) semeadas em placas 

de 6 poços com volume final de 2 mL de meio de cultura DMEM ou a partir de 
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células HepG2 (0,5 x 104 células/mL) em garrafas de 75 cm2 em um volume 

total de 20 mL. As células foram mantidas em cultura durante cinco (Caco-2) ou 

oito (HepG2) dias e o número de células foi determinado a cada 24 h por 

microscopia óptica utilizando a câmara de Neubauer.  

O tempo de dobramento das populações celulares (TDC) HepG2 e 

Caco-2 foram calculados de acordo com as fórmulas: 

 

TDC = 1/r 

r = 3,32 (log Nh – log Ni)/ (t2 – t1), onde: 

 

r = taxa de multiplicação celular 

Nh =número de células coletadas em um determinado período de tempo (t2) 

Ni = número de células inoculadas no tempo zero (t1) 

 

3.6. Efeito da atorvastatina sobre a viabilidade celular, fragmentação do 

DNA e ciclo celular 

 

3.6.1. Viabilidade Celular 

A porcentagem de células viáveis após tratamento com atorvastatina foi 

avaliada a partir de uma suspensão de 1 x 106 células/ mL por citometria de 

fluxo utilizando uma solução de iodeto de propídio (PI) (100 µg / mL de PI em 

PBS). O PI é um composto fluorescente altamente solúvel em água que se liga 

diretamente ao DNA intercalando-se entre as bases nitrogenadas, com pouca 

ou nenhuma preferência por alguma seqüência específica, no entanto, não 

consegue ultrapassar membranas intactas, sendo portanto excluído de células 
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viáveis. A perda da integridade de membrana é determinada quando a 

fluorescência emitida pelo PI aumenta, já que este composto não passa pelas 

membranas intactas. 

 

3.6.2. Fragmentação de DNA e ciclo celular 

A quantificação de DNA fragmentado foi realizada em citometria de fluxo 

de acordo com o método descrito por (Nicoletti, Migliorati et al., 1991). 

Brevemente, 5 x 105 células foram ressuspendidas em 0,2 mL de tampão de 

lise (0,1% de citrato de sódio e 0,1% de Triton X-100) contendo 50 µg/mL de 

PI.  As células lisadas foram incubadas no escuro a 4° C overnight e utilizadas 

para a análise de fragmentação do DNA. O PI liga-se às bases nitrogenadas e 

a fragmentação é observada pelo aparecimento de partículas pouco 

fluorescentes, evidenciando que o DNA foi clivado. Devido à alta condensação 

e pequeno tamanho de fragmentos deste o PI não consegue ligar-se 

eficientemente às bases.   

 

3.6.3. Citometria de Fluxo 

As células foram avaliadas em um citômetro de fluxo FACScalibur 

(Becton Dickinson, CA, EUA) utilizando o software Cell Quest (Becton 

Dickinson).  Como o PI emite fluorescência na faixa da cor laranja, a 

fluorescência foi determinada através do filtro FL2 (620 nm). Para cada teste, 

foram avaliados dez mil eventos.  

 

3.7. Expressão de RNAm dos transportadores 
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3.7.1. Isolamento e avaliação do RNA total 

O RNA foi extraído a partir de uma suspensão de células (das linhagens 

ou dos humanos) contendo entre 5 a 10 x 106 células/ mL, lisadas utilizando-se 

1 mL do reagente TRIZOLR (Invitrogen-Life Technologies, Carlsbad/CA, EUA) 

(Chomczynski, 1993). As amostras foram homogeneizadas em agitador de 

tubos, seguidas da adição de 0,2 mL de clorofórmio, homogeneização e 

centrifugação a 12.000 x g por 15 min, a 4ºC. O RNA total presente na fase 

aquosa foi precipitado com isopropanol gelado, centrifugado a 10.000 x g, por 

10 min, a 4ºC e lavado com etanol a 75% (v/v). Em seguida, o RNA foi seco a 

temperatura ambiente e ressuspendido em 100 µL água estéril tratada com 

dietilpirocarbonato (DEPC) (Sigma, Saint Louis, MO, EUA), incubado por 10 

min a 56ºC, e armazenado a –70ºC para posterior análise. 

O RNA total isolado foi quantificado (A260nm) e seu grau de pureza (A260/A280) 

foi avaliado por espectrofotometria no UV (Sambrook e Russel, 2001). A 

integridade do RNA das amostras foi avaliada por eletroforese em gel de 

agarose a 1,0%, contendo formaldeído a 2,2M e tampão MOPS (MOPS a 20 

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

água esterilizada preparada com DEPC (Sigma, Saint Louis, MO, EUA), por 60 

min a 100V (Sambrook e Russel, 2001). O gel foi corado com brometo de etídio 

a 0,5 mg/ mL e examinado sobre luz UV em transiluminador, utilizando-se 

como referência um marcador de RNA (Invitrogen-Life Technologies, 

Carlsbad/CA, EUA). 

 

3.7.2. Expressão gênica por RT-PCR quantitativo em tempo real (RT-

PCRq) 



 48

Foram selecionados seis genes de referência (GAPD, B2M, HPRT1, 

SDHA, UBC, HMBS) para avaliarmos qual o mais estável em relação ao 

tratamento com atorvastatina. As sequências dos iniciadores utilizados são 

apresentadas na tabela 3.  

A expressão do RNAm dos genes ABCB1, ABCG2, ABCC2, SLC22A1, 

SLCO1B1 e SLCO2B1 nas linhagens celulares e CMSP de humanos foi 

quantificada por reação de transcrição reversa seguida de amplificação por 

PCR quantitativo em tempo real (RT-PCRq). Resumidamente, a síntese do 

cDNA foi realizada com 1 µg (CMSP) ou 4 µg  (linhagens celulares) de RNA, 

utilizando a enzima SuperScriptTM II RT RNase H- (Invitrogen-Life 

Technologies, Gathersburg, MD, EUA). O cDNA obtido foi armazenado a –

20ºC. 

Para os ensaios de amplificação foi utilizado o equipamento 

automatizado ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). 

Todas as reações foram realizadas em duplicata e para cada placa de reação 

foram realizados controles sem adição de amostra (controle negativo) para 

avaliar possíveis contaminações dos reagentes com produtos de PCR.  

As seqüências dos iniciadores e sondas utilizados para amplificação dos 

dos genes de referência e interesse foram selecionadas utilizando-se o 

programa software Primer Express 3.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

EUA). A fim de evitar amplificação de eventual DNA, extraído 

contamitantemente com o RNA total, os iniciadores e sondas foram 

selecionados de modo a localizar-se nas junções éxon-éxon do RNAm e foram 

sintetizados pela Applied Biosystems (Foster City, CA, EUA). 
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As sondas foram ligadas com minor groove binding (MGB) e marcadas 

com 6-carboxyfluoresceina (FAM) ou vaccine-type-specific (VIC) na 

extremidade 5’ e com nonfluorescent quencher (MGB-NFQ) na extremidade 3’. 

As seqüências de iniciadores e sondas utilizados para amplificação dos genes 

de referência e interesse estão descritas nas tabelas 3 e 4, respectivamente. 

 

Tabela 3: Seqüências dos oligonucleotídeos e sondas dos genes de 

referencia utilizadas para o RT-PCRq  

Gene Seqüência 

de referência 

Oligonucleotídeos 

e sondas  

Sequência 

5’ →→→→ 3’ 

Tamanho 

do 

produto 

B2Ma NM_004048.2 Sense TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATCT 86 pb 

  Antisense TCTCTGCTCCCCACCTCTAAGT 

  Sonda VIC – CTCCACAGGTAGCTCT 

GAPDb NM_002046.3 Sense GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 230 pb 

  Antisense CTGGAAGATGGTGATGGGATTTC 

  Sonda VIC – TCAGCCTTGACGGTGC 

HMBSa NM_000190.3 Sense GGCAATGCGGCTGCAA 64 pb 

  Antisense GGGTACCCACGCGAATCAC 

  Sonda VIC - CGG AAG AAA ACA GCC 

HPRT1a NM_000194.1 Sense TGACACTGGCAAAACAATGCA 94 pb 

  Antisense GGTCCTTTTCACCAGCAAGCT 

  Sonda VIC-CCTTGGTCAGGCAGTAT 

SDHAa NM_004168.2 Sense TGGGAACAAGAGGGCATCTG 86 pb 

  Antisense CCACCACTGCATCAAATTCATG 

  Sonda VIC-TCCATTTCTGCTCAGTATC 
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UBCa NM_021009.4 Sense ATTTGGGTCGCGGTTCTTG 133 pb 

  Antisense TGCCTTGACATTCTCGATGGT 

  Sonda VIC-TCGTCACTTGACAATGC 

VIC: vaccine-type-specific; NFQ: Nonfluorescent quencher, aSequências dos 

oligonucleotídeos retirado de Vandesompele et al.. (2002). bSequências dos 

oligonucleotídeos, gentilmente cedidas pela Prof. Dr. Nancy Rebouças Amaral (ICB-

USP, São Paulo, SP, Brasil). B2M, beta-2-microglobulina; GAPD, gliceraldeído-3-

fosfato-desidrogenase; HMBS, hidroximetilbilane sintase; HPRT1, hipoxantina 

fosforibosiltransferase 1; SDHA, complexo da succinato desidrogenase, subunidade A; 

UBC, ubiquitina C. 

 

As reações de amplificação foram realizadas com 250 nM de sonda, 300 

nM de cada iniciador (sense e antisense), 1X TaqMan® Universal PCR master 

mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e 50 ng de cDNA, num volume 

total de 25 µL.  As condições de termociclagem do RT-PCRq  foram: 50 0C por 

2 min, 95 0C por 10 min e 40 ciclos de 95 0C por 15 s e 60 0C por 30 s. 

As condições de RT-PCRq foram otimizadas para cada gene. As 

eficiências dos ensaios de amplificação foram calculadas utilizando-se curva 

padrão obtida da relação entre diferentes quantidades de cDNA em log e 

respectivos valores de ciclo treshold (CT). A eficiência (E) dos ensaios foi 

calculada pela fórmula E = 10(-1/slope) – 1. 

Para a quantificação relativa da expressão gênica foi utilizado o método  

comparativo de CT (Livak e Schmittgen, 2001). Para expressão basal dos 

transportadores em indivíduos NL e HC antes e após o tratamento com 

atorvastatina, não foi utilizado calibrador, assim, a fórmula utilizada foi 

basicamente 2-∆CT, onde ∆CT =  CT gene de interesse - CT gene de referência ). Já para 
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avaliar variações na quantidade de RNAm dos transportadores antes e após o 

tratamento com atorvastatina, utilizamos a fórmula 2-∆∆CT, onde ∆∆CT = ∆CT 

médio da amostra tratada – ∆CT médio da amostra controle (utilizado como 

calibrador). Essa mesma fórmula 2-∆∆CT foi utilizada para análise do decaimento 

do RNAm. 

 

Tabela 4: Seqüências dos oligonucleotídeos e sondas dos genes de 

interesse utilizadas para o RT-PCRq   

Gene Seqüência 

de referência 

Oligonucleotídeos 

e sondas  

Sequência 

5’ →→→→ 3’ 

Tamanho 

do 

produto  

ABCB1 NM_000927.3 Sense GTCTGGACAAGCACTGAAAGATAAGA 86 

  Antisense CAACGGTTCGGAAGTTTTCTATTGC 

  Sonda FAM-CTGGGAAGATCGCTACTGAA 

ABCG2 NM_004827.2 Sense CCATTGCATCTTGGCTGTCA 66 

  Antisense GCAAAGCCGTAAATCCATATCG 

  Sonda FAM – CAGTACTTCAGCATTCC 

ABCC2 NM_000392.2 Sense AGAGAACAGCTTTCGTCGAACAC 59 

  Antisense TCAGATGCCTGCCATTGGA 

  Sonda FAM - TAGCCGCAGTTCTAG  

SLC22A1 NM_003057.2 

NM_153187.1 

Sense TGGACCACATCGCTCAAAAG 69 

  Antisense CCTCTTCGAGGGAAAGCATCTT 

  Sonda FAM - ATGGGAAGTTGCCTCCT  

SLCO1B1 NM_006446.3 Sense AGCAGAGGCACAACCTTCAGA 82 

  Antisense GCTGAGTGACAGAGCTGCCA 
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  Sonda FAM-CAATGGATTGAAGATGTT 

SLCO2B1 NM_007256.2 Sense TCAGCCCTTTGGCATCTCC 91 

 
  Antisense CATCATGGTCACTGCAAACAGG 

  Sonda FAM – ACAACAGCAACTCGC 

FAM: 6-carboxyfluorescein ; NFQ: Nonfluorescent quencher, ABCB1, ATP-bindind 

cassette sub-família B, membro 1; ABCC2, ATP-bindind cassette sub-família C, 

membro 2; ABCG2, ATP-bindind cassette sub-família G, membro 2, SLC22A1, solute-

like carrier transporter family, member 22A1, SLCO1B1, solute carrier organic anion 

transporter family, member 1B1; SLCO2B1, solute carrier organic anion transporter 

family, member 2B1. 

 

3.8. Determinação da estabilidade de RNA m do gene ABCB1 

 

A análise do decaimento do RNAm foi utilizada para avaliar o efeito da 

atorvastatina na estabilidade do RNAm do ABCB1. As células controle e 

tratadas com atorvastatina foram incubadas com 5 µg/mL de actinomicina D, 

concentração suficiente para inibir > 95% da transcrição,   por diferentes 

períodos (0, 3, 6, 9, 12, 24 h). Em cada um desses períodos foi extraído o RNA 

total e a quantidade de RNAm do gene ABCB1 foi medida por PCRq, como 

descrito anteriormente. O gene ribosomal 18S foi utilizado como controle 

endógeno, já que sua meia-vida foi  maior que 24h, como previamente 

estabelecido. 

 

3.9. Detecção do transportador ABCB1  por imunohistoquímica 

 

Células HepG2 e Caco-2 (4 x 105 a 1 x 106) foram cultivadas em uma 

lamínula estéril em meio DMEM e processadas para imunofluorescência. As 
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células aderidas à lamínula foram lavadas com PBS, pH 7,4, e fixadas em p-

formaldeído 2% (v/v) por 5 min à 40 C. As células foram lavadas por 2 x com 

PBS e incubadas com o anticorpo monoclonal anti-ABCB1 humano (17F9, 

diluiição 1: 50 em PBS) por 90 min. A proteína ABCB1 foi marcada pela 

incubação com anticorpo de cabra anti-IgG de camundongo conjugado com 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) (diluição 1:50 em PBS). Após lavagem, as 

células foram montadas em glicerol-carbonato e examinadas em microscópio 

confocal Zeiss LSM510 (Zeiss, Heidelberg, Alemanha) utilizando um laser com 

feixe a 488 nm. Como controle de marcação inespecífica, o anticorpo primário 

foi omitido. 

 

3.10. Expressão do transportador ABCB1 por Western Blotting  

 

3.10.1. Obtenção da fração de membrana 

Uma suspensão de HepG2 ou Caco-2 (1 x 107 células) foi centrifugada a 

1200 rpm por 10 min e o sedimento foi ressuspendido em tampão de lise 

(sacarose 250 mM; EDTA 1 mM; 0,1 mM PMSF; e inibidor de protease (Sigma) 

a 0,1%) por 30 min em gelo. As células foram sonicadas durante 20s, 3x e 

então centrifugadas a 3.000 x g por 10 min a 40 C (Ronaldson, Bendayan et al., 

2004). O sobrenadante foi coletado e centrifugado a 100.000 x g por 1h à 40 C, 

utilizando-se o rotor SW55Ti e a ultracentrífuga L8-M (Beckman Coulter, Palo 

Alto, CA, USA). O precipitado resultante foi ressuspendido em tampão Tris-HCl 

10 mM (pH 8,8) e armazenado à -20 0C.  

 

3.10.2. Quantificação e separação das proteínas de membrana 
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O conteúdo de proteínas da fração de membrana foi quantificado pelo 

método de Bradford (Bradford, 1976). As proteínas foram separadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS (SDS-PAGE) segundo 

SAMBROOK e RUSSEL (2001). Uma alíquota com 10 ou 40 µg de proteínas 

(Caco-2 e HepG2, respectivamente) em tampão de amostra (Tris-HCl 100mM 

pH 6.8; mercaptanol 5%; SDS 2%; glicerol 20% e azul de bromofenol 0,01%) 

foi submetida à eletroforese SDS-PAGE 10% em condições desnaturantes (120 

V por 2h). Para verificação do tamanho da proteína, foi aplicado em pararelo 

com as amostra um padrão de ampla escala de peso molecular (Precision® 

plus, Biorad). As proteínas fracionadas em gel foram transferidas para 

membrana de nitrocelulose em cuba de eletroforese (250 mA por 1 hora). A 

eficiência de transferência foi avaliada pela coloração da membrana de 

nitrocelulose em 0,2% Ponceau S por 5 min.  

 

3.10.3. Detecção da ABCB1 e proteína constitutiva 

Inicialmente a membrana de nitrocelulose (BioRad Laboratories, 

Hercules, CA, EUA) foi bloqueada com leite desnatado a 5% em TBS [Tris-HCl 

20 mM, (pH 7,5), NaCl 0,9%], por 2h a temperatura ambiente, para minimizar 

as ligações inespecíficas. Posteriormente, a membrana foi incubada, sob 

agitação, em solução TBST (TBS com 0,1% de Tween 20) contendo o 

anticorpo monoclonal de camundongo anti-ABCB1 humano (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc. Santa Cruz, CA, EUA), (diluído 1: 500 em TBS com leite 

desnatado 5%) ou anti-B-actina (Sigma, St. Louis, Mo, USA) (diluído 1:14000 

em TBS com leite desnatado 5%) por 90 min, à TA. Após três lavagens por 10 

min com TBST, a membrana foi incubada com o anticorpo de carneiro anti-IgG 
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de camundongo conjugado com peroxidase (BD Biosciences, San Diego, CA, 

EUA) (diluído 1:5000 emTBS com leite desnatado 5%) por 1 h à TA, sob 

agitação. A seguir, a membrana foi lavada três vezes por 10 min com TBST. As 

bandas detectadas pelo anticorpo foram visualizadas utilizando “kit ECL 

western blot detection reagents” (Amersham Biosciences, Little Chalfont, 

Buckinghamshire, Ingl.) 

 

3.11. Expressão do transportador ABCB1 por citometria de fluxo  

 

A expressão da proteína ABCB1 foi quantificada utilizando anticorpo 

monoclonal de camundongo anti-ABCB1 humano 17F9, o qual reage com 

epítopo extracelular de superfície celular da ABCB1. Foram avaliados as 

linhagens HepG2 e Caco-2, na ausência e presença de atorvastatina. 

Células (6 x 106 células) foram lavadas com PBS e fixadas com 

formaldeído 3,7% por 15 min a temperatura ambiente. Após duas lavagens 

com PBS, as células foram primeiramente incubadas com o respectivo 

anticorpo primário (diluição 1:100 em PBS), por 90 min a 40 C. Então, as 

células foram lavadas 2 x com PBS e incubadas com a anticorpo secundário, 

anticorpo de carneiro anti-IgG de camundongo conjugado com isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) (dil 1:100 em PBS). A intensidade de fluorescência das 

células foi medida por citometria de fluxo, em comprimento de onda de 585 nm, 

o qual detecta fluorescência verde (FITC/ 17F9). Como controle negativo foi 

utilizado PBS ao invés do anticorpo primário. 

 

3.12. Atividade funcional da ABCB1 por citometria de Fluxo 
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A atividade funcional da ABCB1 foi avaliada pela capacidade das células 

fazerem o efluxo celular de rodamina (Rh123) por citometria de fluxo (Lee e 

Piquette-Miller, 2001). A retenção celular de Rh123 foi estudada na presença e 

na ausência de atorvastatina. Células (0,5 x 106) das linhagens HepG2 e Caco-

2 foram incubadas com Rh123 (1 µM) em PBS por 15 min a 370 C, no escuro. 

As células foram precipitadas por centrifugação e lavadas 2 x com PBS à 40 C. 

A seguir, as células foram incubadas na presença e ausência de verapamil 50 

µM por 1 hora. Nos tempos 0 e 60 min as células foram lavadas duas vezes 

com PBS, e ressuspendidas em 300 µL de PBS e analisadas por citometria de 

fluxo. A fluorescência da Rh123 foi determinada por citometria de fluxo 

utilizando o aparelho FACS Calibur, em comprimento de onda de 585 nm, o 

qual detecta fluorescência verde (Rh123). A medida da atividade da ABCB1 

nesse experimento de acumulação celular de Rh123 foi definida como a 

concentração intracelular da Rh123, substrato da ABCB1, calculada pelas 

fórmulas descritas a seguir, sendo o Verapamill (50 µM) utilizado como controle 

positivo de inibição. 

 

[1] % efluxo Rh123 = [Rh123]0 min – [Rh123]60 min 

                                                [Rh123]0 min                

 

[2] efluxo mediado pela ABCB1 = % efluxo Rh123 (ausência de verapamil) - % 

efluxo Rh123 (presença de verapamil) 
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3.13. Ensaio de mobilidade eletroforética retardada em gel de 

poliacrilamida (EMSA) 

 

A atividade dos fatores de transcrição NF-kappaB, NF-Y box, c-jun, SP-1 

e PXR foi analisada indiretamente através de ensaio de mobilidade 

eletroforética retardada em gel de poliacrilamida (EMSA). O extrato de 

proteínas nucleares foi preparado de acordo com método já descrito 

(Daschner, Ciolino et al., 1999). Dois segmentos do gene ABCB1, um de 241 

bp da região promotora proximal (-198 a +43) e outro de 254 bp da região à -8 

kb, que contém os sítios de reconhecimento para os fatores de transcrição 

investigados, foram utilizados como sondas nesse experimento. A sonda foi 

marcada com [γ32P]–ATP (GE Healthcare) por reação catalisada pela enzima 

T4 polinucleotídeo quinase (Gibco-BRL, Life Technologies). A seguir, foi 

purificado em coluna MicroSpin S-300 HR (GE Healthcare). Os 

oligonucleotídeos dupla fita (ds) não marcados foram utilizados como 

competidores em excesso em uma concentração de 25 vezes maior que da 

sonda. Os oligonucleotídeos ds foram preparados por aquecimento da mistura 

oligonucleotídeos sense e antisense (IDT, San Jose, CA, EUA) à 100 0C e 

resfriamento a temperatura ambiente. Na tabela 5 se apresentam as 

sequências de DNA sense dos oligos ds utilizadas no ensaio. 
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Tabela 5: Seqüências dos oligonucleotídeos utilizadas para EMSA   

Motivo Seqüência 5’ →→→→ 3’ 

AP1 CGCTTGATGAGTCAGCCGGAA 

SP1 ATTCGATCGGGGCGGGGCGAGC 

NF-κB AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC 

NF-Y GGTGAGGCTGATTGGCTGGGCAGGA 

PXR/DR4I CTCATTGAACTAACTTGACCTTGCTCC 

PXR/DR4II GGAGAGAGTTCATTTGAGATTAAACAA 

PXR/ER6/DR4III CATTTGAGATTAAACAAGTTCAAAGT 

 

Para a formação dos complexos proteína-DNA, as reações foram 

preparadas em gelo, misturando-se 10 µg de proteínas do extrato nuclear, 2 ng 

do fragmento de 241 bp marcado, 25 ρmol de oligonulceotideos ds usados 

como competidores, 6 µL tampão de ligação 3X (Hepes 60 mM, pH7,9; glicerol 

10%; KCl 150 mM; EDTA 0,6 mM; DTT 3 mM), 25 µg poly(dI.dC) (GE 

Healthcare), 25 pg de BSA e DTT 45 mM, em um volume final de 12 µL. As 

reações foram incubadas a temperatura ambiente por 20 min. A seguir, as 

amostras foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida (29:1) a 

5,5% em TBE 0,5X ( Tris-base 89 mM; ácido bórico 89 mM, EDTA 2 mM, pH 

8,0l) e submetidas à eletroforese a 150V, 2h, temperatura ambiente. Após a 

eletroforese, o gel foi seco a vácuo a 80 °C por 2 h e exposto em um “phosphor 

screen” (GE Healthcare, cidade pais] por 7 dias. O sinal emitido pelo 

radioisótopo foi visualizado utilizando o STORM 840 (Dynamic molecular, 

Sunnyvale, EUA).  
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3.14. Análise do polimorfismo C3435T do gene ABCB1 

 

O polimorfismo C3435T do gene ABCB1 foi analisado por PCR seguida 

de análise do perfil de restrição enzimática (RFLP), com base em trabalho 

previamente publicado (Rodrigues, Rebecchi et al., 2005). Resumidamente, 

com 50 ng de DNA genômico obtido do sangue total periférico foi amplificado 

um segmento do gene que contém o polimorfismo C3435T. O produto da PCR 

foi digerido à 37 oC, 1h pela endonuclease de restrição MboI. Os fragmentos de 

restrição foram identificados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 8%. 

 

3.15. Análise estatística 

 
Os resultados foram analisados através do software Graph Pad Prism 

(Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, USA) versão 5.0. Diferenças entre 

as médias dos diferentes tratamentos com atorvastatina foram analisadas por 

one-way ANOVA seguido por teste de Dunnett e quando apropriado foram 

utilizados o teste “t” de Student ou ainda two-way ANOVa seguida pelo teste de 

Bonferroni. A expressão positiva para ABCB1 foi analisada pelo teste 

estatístico Kolmorov-Smirnov (D).  Nos estudos com humanos tratados com 

atorvastatina, para comparação das variáveis qualitativas (gênero, etnia, 

menopausa, hipertensão, fumante e obesidade) e quantitativas (idade), entre o 

grupo controle e hipercolesterolêmico foi utilizado o teste Qui-quadrado e teste 

“t” de Student, respectivamente. Comparações entre as médias da expressão 

de RNAm entre os grupos de normo e hiperlipidêmicos foram realizadas pelo 

teste de Mann Whitney, e para comparações  entre antes e após o tratamento 

foi utilizado o teste pareado de Wilcoxon. As análises de correlação entre 
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expressão gênica e perfil lipídico ou expressão basal entre os transportadores 

foram realizadas pelo teste de Spearman ou Pearson. O nível de significância 

estabelecido foi de p < 0,05.  
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Efeito da atorvastatina sobre a proliferação e viabilidade celular 

 

4.1.1. Curvas de crescimento das células Caco-2 e HepG2 

As linhagens celulares Caco-2 e HepG2 foram mantidas sob condições 

normais de crescimento em meio DMEM, por períodos nunca superiores a três 

meses. As características morfológicas dessas linhagens estão apresentadas 

na Figura 4. 

 

                                A                                                         B 

    

Figura 4. Cultura de Caco-2 (A) e HepG2 (B) em meio D-MEM, 48 h de cultura. As 

células foram visualizadas e capturadas em microscópio Zeiss Axiovert 100 

(Heidelberg, Alemanha). Aumento de 20X. 

 

As células Caco-2 foram mantidas em cultura por 120 h, a partir de 4 x 

104 células/ mL em um volume total de 2 mL. As contagens foram realizadas a 

cada 24 h. Os resultados obtidos podem ser visualizados na Figura 5. Pode-se 

observar que as células foram cultivadas em fase exponencial de crescimento, 

já que se observam no gráfico, apenas as fases do crescimento de cultura 
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celular (exponencial e estacionária). O tempo de dobramento celular (TDC) da 

linhagem Caco-2 foi de 21,54 horas.  
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Figura 5 - Curva de crescimento das células Caco-2. Representação gráfica do 

perfil de crescimento das células Caco-2 durante 5 dias de cultura a partir de 8 x 104 

células . Dados representam a média ± SEM (n = 6). 

 

Já as células HepG2 foram cultivadas em garrafas de 75 cm2 em uma 

concentração inicial de 0,5 x 104 células/ mL em um volume total de 20 mL por 

garrafa. A células foram mantidas em cultura durante 8 dias consecutivos e as 

contagens foram  realizadas a cada 24 h. Os dados apresentados foram 

obtidos de dois experimentos independentes realizados em triplicata. Os 

resultados obtidos podem ser visualizados na Figura 6. Pode-se observar que o 

perfil de crescimento destas células se mostrou normal em relação às 

diferentes fases do crescimento de cultura celular (lag, logarítmica, estacionária 

e declínio).  
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Figura 6 - Curva de crescimento das células HepG2. Representação gráfica do 

perfil de crescimento das células HepG2 durante 8 dias de cultura. Dados representam 

as médias ± SEM (n =2). 

 

 

4.1.2. Efeito da atorvastatina na morfologia e proliferação celular 

Observa-se na figura 7 (A-D) que o tratamento com atorvastatina afetou 

a morfologia celular e a proliferação das células HepG2 após 48 h de 

tratamento nas concentrações de 1, 10 e 20 µM. Isso provavelmente, se deve 

ao fato da atorvastatina inibir a via do mevalonato, importante para a 

manutenção e crescimento celular. 

Para avaliarmos numericamente o efeito da atorvastatina na proliferação 

celular da HepG2, foram realizadas curvas de crescimento para cada 

tratamento com concentrações variáveis (0 a 20 µM) de atorvastatina por um 

período de 96 h. Esta análise foi realizada a partir da contagem das células 

aderidas.  Na figura 8, observa-se que a atorvastatina exerce um efeito 

antiproliferativo no crescimento celular dos hepatócitos a altas concentrações 

(10 e 20 µM) a partir de 36 h de tratamento. Em menores concentrações de 

atorvastatina o efeito é evidenciado a partir de 48 h de tratamento (1 µM) ou 
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nenhum efeito significativo é observado (0,1 µM). Os dados obtidos neste 

experimento são decorrentes de dois experimentos independentes realizados 

em triplicata. 

 

 

Figura 7. Cultura de células HepG2 após 48h de tratamento com atorvastatina 0 a 

20 µM. As células foram visualizadas e capturadas em microscópio Zeiss Axiovert 100 

(Heidelberg, Alemanha). Aumento de 10X. 

 

Com base nos resultados das curvas de crescimento calculou-se o TDC 

e pode-se observar um aumento no tempo de dobramento das células HepG2 

controle  0,1 µM  1 µM 

10 µM 20 µM 
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após 48 h de tratamento das células com 10 µM de atorvastatina (Figura 9). 
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Figura 8. Curva de crescimento das células HepG2 após tratamento com 

atorvastatina. As células HepG2 foram mantidas por 96 h em cultura na ausência (0 

µM) e presença de atorvastatina. Dados representam média ± SEM (n = 2). * p < 0.05, 

quando comparados com o controle (0 µM), como indicado pela análise por one-way 

ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett. 
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Figura 9. Tempo de dobramento das células HepG2. O TDC das células HepG2 foi 

determinado durante 3 dias de cultura em meio DMEM. Dados representam média ± 

SEM de 3 determinações. 

 

4.1.3. Efeito da atorvastatina na viabilidade celular, fragmentação do DNA 

e ciclo celular 

O tratamento com atorvastatina nas variáveis concentrações (0,1 a 20 

µM) não afetou a viabilidade ou a fragmentação de DNA nas células HepG2. As 

células apresentaram viabilidade superior a 97% e o DNA fragmentado foi 

menor que 7%. Nas figura 10 e 11, estão representados os histogramas 

obtidos pela análise por citometria de fluxo  para o controle (0 µM) e tratado 

com 20 µM. Pode-se observar que as células não apresentam perda de 

integridade de membrana (Figura 10) e o DNA está íntegro (Figura 11). Assim, 

o tempo de tratamento de 24 h e as concentrações de atorvastatina (0,1 a 20 

µM) são adequados para os experimentos a serem realizados. 
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Já para a linhagem Caco-2, na Figura 12, pode-se observar que o tempo 

de tratamento de 24 h não é adequado, pois a partir da concentração de 8 µM 

de atorvastatina, ocorre significativa perda de integridade de membrana. 

Diminuindo o tempo de tratamento para 12h, a atorvastatina já não apresenta 

mais citotoxicidade. Na análise de fragmentanção de DNA, não houve 

diferenças entre os tempos de tratamento, nem entre as concentrações 

utilizadas (resultados não apresentados). 

 

 

Figura 10. Viabilidade celular das células HepG2 após tratamento com 

atorvastatina. A integridade de membrana das células HepG2 foi analisada por 

citometria de fluxo após 24 h de tratamento com concentrações variáveis de 

atorvastatina (0 a 20 µM). A região M1 representa a baixa fluorescência emitida pelas 

células viáveis (membrana íntegra) e a região M2 representa a alta fluorescência 

emitida pelas células inviáveis (membrana não íntegra).  
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Figura 11. Efeito da atorvastatina na fragmentação do DNA das células HepG2. A 

porcentagem de DNA fragmentado nas células HepG2 foi determinada por citometria 

de fluxo, após 24 h de tratamento com atorvastatina (0 a 20 µM). A região M1 

representa a baixa fluorescência emitida pelas células com DNA fragmentado e a 

região M2 representa a alta fluorescência emitida pelas células com DNA íntegro.  
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Figura 12. Efeito da atorvastatina na viabilidade das células Caco-2. A integridade 

de membrana foi analisada por citometria de fuxo após tratamento por 6 a 24 h com 

concentrações variáveis de atorvastatina (0 a 20 µM). * p < 0,05, quando comparados 

com controle (0 µM) pela análise de two-way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. 

 

* * 
* 
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Na análise de ciclo celular das células HepG2 (Figura 13), podemos ver 

que em 12 h de tratamento ocorre uma parada de ciclo celular em fase G1 a 

partir da concentração de 1 µM de atorvastatina com diminuição da 

porcentagem de células em fase S e fase G2. Pode-se ainda afirmar que com 

48 h de tratamento a atorvastatina na concentração de 4 µM induz a apoptose 

das células HepG2 que estavam paradas em G1 e assim os números de 

células em S e G2 aumentam com relação ao número total. A parada do ciclo 

celuar em G1 já era esperada, pois a atorvastatina inibe a HMG-CoA redutase 

que converte HMG-CoA em mevalonato, substrato importante na passagem da 

célula da fase G1 para S. Ao relacionarmos os dados de ciclo celular com os 

de proliferação celular, pode-se concluir que a análise de ciclo celular é mais 

sensível que a contagem de células viáveis em câmara de Neubauer por 

analisar diretamente o conteúdo de DNA.  
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Figura 13. Efeito da atorvastatina no ciclo celular das células HepG2. * p < 0,05, 

quando comparados ao controle (0 µM), pela análise de one-way ANOVA, seguida 

pelo teste de Dunnett. 

 

Investigou-se qual concentração de ácido mevalônico seria capaz de 

reverter a parada em G1 do ciclo celular causada pelo tratamento com 

atorvastatina. Assim, as células HepG2 foram tratadas com atorvastatina 20 µM 

na presença ou ausência de ácido mevalônico lactona (Sigma, St. Louis, Mo, 

USA) nas concentrações de 0,2, 1, 2 e 4 mM. Inicialmente comprovou-se que 

nessas concentrações o mevalonato não é tóxico para as células, utilizando-se 

a análise morfológica, viabilidade celular e fragmentação de DNA. 

Posteriormente foi realizado o ensaio de ciclo celular. Após o tratamento com 

ácido mevalônico lactona, todas as concentrações testadas foram capazes de 

fazer as células progredirem durante o ciclo celular mesmo na presença da 

atorvastatina 20 µM, retornando a valores de porcentagem de células em cada 

fase do ciclo equiparáveis ao controle (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Efeito do ácido mevalônico no ciclo celular das células HepG2 na 

presença ou ausência de atorvastatina 20 µM. Atv20 = células tratadas com 

atorvastatina 20 µM; mva = células tratadas com ácido mevalônico lactona; mva + 
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atv20 = células tratadas com ácido mevalônico lactona e atorvastatina 20 µM. Valores 

representam média ± SEM, n = 2.  *** p < 0, 001, quando comparados a atorvastatina 

20 µM, pela análise de one-way ANOVA, seguida pelo teste de Dunnett. 

 

4.2. Efeito da atorvastatina sobre a expressão gênica por RT-PCRq 

 

4.2.1. Avaliação da eficiência dos iniciadores e sondas 

Inicialmente foram realizados ensaios de RT-PCRq com diferentes 

concentrações de iniciadores e sondas. Após esses testes, foram selecionadas 

as concentrações que mesmo após aumento da concentração não 

modificavam o CT, ou seja, a quantidade suficiente para saturar o sistema. 

Após escolha da quantidade ideal de sondas e iniciadores, foram 

realizadas diluições seriadas de cDNA para obtenção das curvas-padrão para 

cada conjunto de iniciador e sonda. As curvas padrão obtidas pela regressão 

linear gerada da diluição seriada (variando-se a quantidade de cDNA de 12,5 a 

200 ng genes de interesse e de 50 a 0,005 ng genes de referência), indicaram 

um valor adequado de coeficiente angular da reta (slope)  tanto para os genes 

de referência B2M, GAPDH, HMBS, HRPT1, SDHA e UBC (Figura 15) como 

para os genes de interesse ABCB1, ABCG2, ABCC2, SLC22A1, SLCO1B1, 

SLCO2B1 (Figura 16).  

 

4.2.2. Seleção dos genes de referência 

Foi avaliado qual o gene de referência mais adequado para ser utilizado 

como controle endógeno, para cálculo da expressão relativa da expressão de 

RNAm dos genes de interesse, após tratamento com atorvastatina. Para isto foi 

utilizado o software GeNorm (http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm/). Os 
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valores de CT foram transformados em quantitade utilizando-se o método 

comparativo de CT, onde o valor mais alto de quantidade relativa para cada 

gene é 1.  Esse dado foi fornecido ao programa para cálculo da estabilidade da 

expressão gênica de cada gene de referência. Na tabela 5 se apresenta a 

ordem de estabilidade dos genes de referência para as linhagens Caco-2 e 

HepG2 e para as CMSP. 
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 Figura 15: Valores de eficiências de amplificação por RT-PCRq para os genes de 

referência. A eficiência foi estimada pela análise de regressão linear do gráfico CT 

calculado versus log diluição de cDNA (ng). 
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Figura 16: Valores de eficiências de amplificação por RT-PCRq para os genes de 

transportadores de membrana. A eficiência foi estimada pela análise de regressão 

linear do gráfico CT calculado versus log diluição de cDNA (ng). 
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Tabela 6: Posição dos genes de referência como determinado pelo 

software GeNormTM  

HepG2 Caco-2 CMSP 

GAPDH/HMBS HMBS/HRPT1 UBC/SDHA 

UBC SDHA B2M 

HPRT1 UBC GAPDH 

SDHA GAPDH  

Os genes foram ordenados de acordo com a estabilidade de expressão frente ao 

tratamento com atorvastatina, em ordem decrescente. Em negrito estão indicados os 

genes mais estáveis. GAPDH, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; SDHA, 

succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein (Fp); UBC, ubiquitin C; 

HPRT1, hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 (Lesch-Nyhan syndrome); HMBS, 

hydroxymethylbilane synthase 

 

 

4.2.3. Expressão basal dos transportadores de membrana nas linhagens 

Caco-2 e HepG2 

O perfil de expressão gênica dos transportadores de membrana foi 

avaliado nas células HepG2 e Caco-2. Nas células Caco-2, o transportador de 

captação SLCO2B1 foi o mais prevalente, seguido pelo transportador ABCC2, 

o qual foi 9 vezes menos expresso. A expressão do transportador de captação 

SLC22A1 foi extremamente baixa; 3500 vezes menor comparado ao 

SLCO2B1. Já o transportador SLCO1B1 não foi detectado. Entre os 

transportadores de efluxo, o ABCC2 foi 5 x mais expresso que o ABCB1, o qual 

foi 5 vezes mais expresso que o ABCG2 (Figura 17). Por outro lado, nas 

células HepG2, o transportador de captação SLCO1B1 foi o mais expresso, 

com sua expressão comparável aos transportadores de efluxo (Figura 17). Já 



 76

quando comparado a outros membros da família SLC foi quase 50 vezes mais 

expresso que o SLC22A1 e 100 vezes mais que o SLCO2B1. O transportador 

de efluxo ABCC2 foi o transcrito mais prevalente nos hepatócitos, seguido pelo 

ABCG2, o qual foi 5 vezes menor. ABCB1 foi o terceiro gene mais expresso, 

duas vezes menos que o ABCG2 (Figura 17). 
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Figura 17: Perfil basal de expressão de RNAm dos transportadores de membrana 

nas linhagens HepG2 e Caco-2 relativos ao gene GAPDH e  HMBS, 

respectivamente. A expressão de RNAm de cada gene foi medida por RT-PCRq e 

normalizada com a respectiva referência endógena. Cada símbolo representa o valor 

médio da duplicata de um experimento de um total de sete experimentos.  
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4.2.4. Efeito da atorvastatina na expressão gênica dos transportadores de 

membrana na linhagem HepG2 

 

A analise dos transportadores de efluxo revelou que o tratamento das 

células HepG2 com atorvastatina causou uma redução da expressão de RNAm 

do gene ABCB1 e um aumento na expressão dos genes  ABCG2 e ABCC2 

(Figura 18). Esses efeitos foram dose e tempo dependentes. O tratamento com 

atorvastatina em altas doses por 12 ou 24 h resultou em diminuição 

significativa de 3 vezes na taxa de transcrição do ABCB1, quando comparada 

ao controle (0 µM), nas doses de 1, 10 e 20 µM (Figura 18). 

A expressão do RNAm do gene ABCG2 foi aumentada apenas após 

tratamento de 24h com 1 (2,00 ± 0,35 versus 1,00 ±  0,13, p< 0,05), 10 (3,81 ± 

0,43 versus 1,00 ±  0,13, p < 0,001) e 20 µM (2,87 ± 0,07 versus 1,00 ±  0,13, 

p< 0.001) (Figura 18). Após 12h de tratamento a transcrição do ABCC2 

também foi significativamente aumentada com 1 (1,75  ± 0,16 versus 1,00 ± 

0,17), 10 (1,96 ± 0,26 versus 1,00 ±  0,17) e 20 µM (1,70 ± 0,11 versus 1,00 ±  

0,17) de atorvastatina (Figura 18). 

Investigou-se a possibilidade do efeito do tratamento com atorvastatina na 

expressão de RNAm do gene ABCB1 e ABCG2 ser decorrente da falta de 

algum intermediário da síntese de novo do colesterol. Desse modo, as células 

HepG2 foram tratadas com atorvastatina 20 µM na presença ou ausência de 

ácido mevalônico lactona 0,2 mM. O tratamento com ácido mevalônico lactona 

não reverteu a redução ou aumento da taxa de transcrição do gene ABCB1 ou 

ABCG2 , respectivamente, causada pelo tratamento com atorvastatina 20 µM 
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(Figura 19 A e B). Assim, descartou-se a eventual regulação dos genes ABCB1 

e ABCG2 ser em decorrentes da inibição da síntese de novo do colesterol. 
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Figura 18. Efeito do tratamento com atorvastatina na expressão de RNAm dos 

transportadores de efluxo nas células HepG2. RT-PCRq dos genes ABCB1; 

ABCC2 e ABCG2 foi realizado a partir de RNA total extraído das células HepG2 

tratadas com atorvastatina (0,1 a 20 µM) e controle (0 µM) por 12-24h. Valores (média 

± SEM, n = 4 ou 5) estão representados como porcentagem do controle. * p< 0.05, ** 

p< 0.01, *** p < 0.001 quando comparadas com controle (0 µM) como indicado por 

two-way ANOVA e teste de Bonferroni. 
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Figura 19. Efeito do tratamento com atorvastatina na presença ou ausência de 

ácido mevalônico lactona na expressão de RNAm do gene ABCB1 (A) e ABCG2 

(B). Valores (média ± SEM, n = 4) estão representados como porcentagem do 

controle. * p < 0.05 quando comparadas com controle (0 µM) como indicado por one-

way ANOVA e teste de Tukey. 

 

Para os transportadores de captação, 24 horas de tratamento das 

células HepG2 com atorvastatina causou um pronunciado aumento na 

expressão do gene SLCO2B1, sendo ele dose-dependente (0,1µM: quatro 

vezes; 1 µM: oito vezes; 10 µM: 12 vezes; 20 µM: sete vezes) (Figura 20). 

Entretanto, a expressão dos transportadores de captação SLC22A1 e 

SLCO1B1 não foram alteraradas após tratamento com atorvastatina.  
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Figura 20. Efeito do tratamento com atorvastatina na expressão de RNAm dos 

transportadores de captação nas células HepG2. RT-PCRq dos genes SLCO1B1, 

SLCO2B1 e SLC22A1 foi realizado a partir de RNA total extraído das células HepG2 

tratadas com atorvastatina (0,1 a 20 µM) e controle (0 µM) por 12-24h. Valores (média 

± SEM, n = 4 ou 5) estão representados como porcentagem do controle. * p< 0,05, *** 

p < 0,001 quando comparadas com controle (0 µM) como indicado por two-way 

ANOVA e teste de Bonferroni. 
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4.2.5. Efeito da atorvastatina na expressão gênica dos transportadores de 

membrana na linhagem Caco-2 

 

O tratamento com atorvastatina não alterou a expressão dos 

transportadores de efluxo ABCB1, ABCC2 e ABCG2 por 30 a 120 min. Na 

figura 21, se apresentam os resultados entre 30 e 60 min. 
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Figura 21. Efeito do tratamento com atorvastatina na expressão de RNAm dos 

transportadores de efluxo nas células Caco-2. PCRq dos genes ABCB1; ABCG2 e 

ABCC2 foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2 tratadas com 

atorvastatina (0,1 a 20 µM) e controle (0 µM) por 30-60 min. Valores (média ± SEM, n 

= 3 ou 4) estão representados como porcentagem do controle. P> 0,05 quando 

comparadas com controle (0 µM) como indicado por two-way ANOVA  
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Trinta minutos de tratamento com atorvastatina diminuiu a expressão do 

transportador SLC22A1 a partir de 0,1 µM em torno de 50%. Esse efeito não se 

prolongou com tratamentos mais longos como 60 (Figura 22), 90 ou 120 min. 
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Figura 22. Efeito do tratamento com atorvastatina na expressão de RNAm dos 

transportadores de captação nas células Caco-2. PCRq dos genes SLCO2B1 e 

SLC22A1 foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2 tratadas com 

atorvastatina (0,1 a 20 µM) e controle (0 µM) por 30-60 min. Valores (média ± SEM, n 

= 4 ou 5) estão representados como porcentagem do controle. ** p< 0,01 quando 

comparadas com controle (0 µM) como indicado por two-way ANOVA e teste de 

Bonferroni. 

 

 

4.3. Efeito da atorvastatina sobre a expressão da ABCB1 

 

4.3.1. Detecção da ABCB1 por imunohistoquímica  

A expressão de ABCB1 detectada com o anticorpo 17F9 por 

imunofluorescência indireta foi localizada na membrana do canalículo biliar nas 

células HepG2 (Figura 23) e na membrana apical das células Caco-2 (Figura 
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24). Os controles utilizados com omissão do anticorpo primário foram todos 

negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Detecção imunohistoquímica da ABCB1 nas células HepG2. A 

fluorescência corresponde ao canalículo biliar na zona de contato entre as células. As 

células foram cultivadas em uma lamínula estéril e detectadas por imunofluorescência 

com anti-ABCB1 humano. 

 

 

 

Figura 24. Detecção imunohistoquímica da ABCB1 nas células Caco-2. A 

fluorescência verde (FITC) corresponde à membrana apical do enterócito. A 

fluorescência azul (DAPI) corresponde ao núcleo de cada enterócito. As células foram 

cultivadas em uma lamínula estéril e detectadas por imunofluorescência com anti-

ABCB1 humano. 
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4.3.2. Análise da ABCB1 por Western Blotting em células HepG2 e Caco-2 

As células HepG2 e Caco-2 foram mantidas em cultura durante 

diferentes períodos de tempo, sob condições normais de cultivo e foram 

tratadas ou não com atorvastatina (0,1 a 20 µM) por 24 h (HepG2) ou 30 a 120 

min (Caco-2). As frações de membrana destas células foram preparadas, e em 

seguida, alíquotas contendo 10 ou 40 µg de proteína total das células Caco-2 e 

HepG2, respectivamente, foram separadas por SDS-PAGE e submetidas a 

análise por Western Blot. Os resultados de densidade óptica para a proteína 

ABCB1 foram obtidos e normalizados pela densidade óptica da expressão da 

proteína de referência B-actina. 

De acordo com os resultados mostrados na figura 25, observa-se que, 

em comparação com o controle, há diminuição de aproximadamente 20% na 

expressão protéica de ABCB1 nas células HepG2 a partir da concentração de 1 

µM de atorvastatina. Já nas células Caco-2 (Figura 26), comparado ao controle, 

a não se observou alteração da expressão protéica de ABCB1, após o 

tratamento com atorvastatina por 30 min e nem por tempos mais prolongados 

(dado não mostrado). 
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Figura 25. Expressão da proteína ABCB1 em células HepG2 tratadas ou não com 

atorvastatina. A) Western Blotting foi realizada nas frações de membrana das células 

HepG2 tratadas ou não com atorvastatina nas concentrações de 0-20 µM; 

normalizadas pela quantidade de beta-actina (B-actina); B) Análise densitométrica das 

bandas pelo sotware Image J. Os valores representam média ± dp, n = 4. P< 0,05 

como indicado por one-way ANOVA seguido do teste de Dunnett. Linha pontilhada: 

expressão do controle. 
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Figura 26. Expressão da proteína ABCB1 em células Caco-2 tratadas ou não com 

atorvastatina. A) Western Blotting foi realizada nas frações de membrana das células 

Caco-2 tratadas ou não com atorvastatina nas concentrações de 0 a 20 µM e  

normalizadas pela quantidade de B-actina. B) Análise densitométrica das bandas pelo 

sotware Image J. Os valores representam média ± SD, n = 3. P> 0,05 como indicado 

por ANOVA. Linha pontilhada: expressão do controle. 

 

4.3.3. Análise ABCB1 por citometria de fluxo em células HepG2 e Caco-2 

Na figura 27, observa-se que as células HepG2 e Caco-2 apresentam 

expressão significante de ABCB1 quando comparadas ao controle negativo (D 

= 0,88 e 0,85 p < 0,001, Kolmogorov-Smirnov). A seguir, foi realizado um teste 

de diluição do anticorpo primário para determinar qual a diluição mais 

adequada para a detecção da ABCB1. Foram testadas as diluições 1: 50, 1: 
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100 e 1:200. Para as células Caco-2, podemos observar que há pouca variação 

entre as diluições testadas, a assim foi escolhida a diluição de 1:100 que é 

intermediária (Figura 28). Já para as células HepG2, a diluição de 1:100 é a 

mais adequada, como pode ser visto na figura 29. 

 

 

Figura 27. Expressão da ABCB1 nas células HepG2 e Caco-2 por citometria de 

fluxo. O anticorpo monoclonal 17F9 anti-ABCB1 humana foi utilizado para marcar as 

células. Negativo: ausência do anticorpo primário. P < 0,001; como analisado pelo 

teste estatítico de Kolmogorov-Smirnov, sendo D = 0,88 e 0,85 para Caco-2 e HepG2, 

respectivamente.  
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Figura 28. Avaliação da diluição do anti-ABCB1 humano para análise de 

expressão de ABCB1 em células Caco-2 por citometria de fluxo. Foram utilizadas 

as diluições 1:50; 1:100 e 1:200 do anticorpo monoclonal anti-ABCB1 humana. 

 

 

 

Figura 29. Avaliação da diluição do anti-ABCB1 humano para análise de 

expressão de ABCB1 em células HepG2 por citometria de fluxo. Foram testadas 

as diluições 1:100 e 1:200 do anticorpo monoclonal anti-ABCB1 humana. 
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Após escolha da melhor diluição do anticorpo anti-ABCB1 humana, foi 

realizada a análise da expressão de ABCB1 nas células HepG2 e Caco-2 na 

ausência e presença de atorvastatina. Para isso, 6 x 106 células foram 

incubadas com o anticorpo 17F9 (diluição 1:100) e reveladas com anticorpo 

secundário conjugado com FITC. Nas células HepG2 o tratamento com 

atorvastatina aumentou a expressão de ABCB1 nas concentrações de 10 e 20 

µM, quando comparados com o controle (0 µM) (Figura 30A). Já nas células 

Caco-2 houve uma modesta redução na expressão da ABCB1 na concentração 

de 20 µM quando comparado ao controle (0 µM) (Figura 30B). 

 

 

0 0,1 1 10 20
0

35

70

105

140

175
* *

A

Concentração de atorvastatina (µµµµM)

E
xp

re
ss

ão
 d

a 
A

B
C

B
1 

(%
 d

o
 c

o
n

tr
o

le
)

   

0 0.1 1 10 20
0

30

60

90

120

*

B

Concentração de atorvastatina (µµµµM)

E
xp

re
ss

ão
 d

a 
A

B
C

B
1 

(%
 c

o
n

tr
o

le
)

 

 

Figura 30. Expressão da ABCB1 em células HepG2 (A) e Caco-2 (B) por 

citometria de fluxo tratadas ou não com atorvastatina. Dados representam a 

média± SEM, n = 4 (A) e 2 (B). * p < 0.05; quando comparados a concentração de 0 

µM de atorvastatina como indicado por one-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey. 
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4.4. Efeito da atorvastatina na atividade funcional da ABCB1 

 

4.4.1. Otimização do ensaio de efluxo por Rh123 por citometria de fluxo 

Foi realizado um estudo de efluxo de Rh123 em células HepG2 em 

diferentes tempos de incubação com a finalidade de verificar o tempo mais 

adequado para realizar os testes de atividade funcional da ABCB1. O tempo 

mais adequado foi definido como aquele em que se observou maior diferença 

de efluxo de Rh123 entre a presença e a ausência de verapamil (inibidor de 

ABCB1). Nas Figuras 31 e 32, podemos ver os resultados do curso de tempo 

de efluxo para as células HepG2 e Caco-2, respectivamente. Assim, para as 

células HepG2 foi escolhido o tempo de 1 h e para Caco-2, o tempo de 30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Tempo de curso de efluxo de Rodamina 123 (Rh123) nas células 

HepG2. As células foram tratadas com Rh123 por 15 min e o efluxo foi medido a partir 

de 30 min na presença e ausência de verapamil 25 µM. 
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Figura 32. Tempo de curso de efluxo de Rodamina 123 (Rh123) nas células Caco-

2. As células foram tratadas com Rh123 por 15 min e o efluxo foi medido a partir de 30 

min na presença e ausência de verapamil 50 µM.  

 

 

4.4.2. Efeito da atorvastatina no efluxo de Rh123 pela ABCB1 nas células 

HepG2 

Para avaliar o efeito da atorvastatina na atividade functional da ABCB1, 

as células HepG2 foram tratadas com concentrações variáveis de atorvastatina 

(0,1 a 20 µM) por 24 h e o efluxo de Rh123 foi medido. O tratamento com 

atorvastatina induziu uma inibição do efluxo de Rh123 concentração 

dependente (suplemento, Figura 33). Quando comparados com o controle (0 

µM), foi verificada redução no efluxo de Rh123 de 41% nas células tratadas 

com atorvastatina 20 µM (Figura 33).  
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Figura 33. Efeito do tratamento com atorvastatina no transporte mediado pela 

ABCB1. O efluxo de Rh123 foi medido nas células HepG2 após 24h de tratamento 

com 0-20 µM de atorvastatina. Dados representam média ± SEM de 6 experimentos. 

**p < 0.01; quando comparados ao controle (0 µM), como indicado por one-way 

ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. 

 

 

4.4.3. Efeito da atorvastatina no efluxo de Rh123 pela ABCB1 nas células 

Caco-2 

A atorvastatina não alterou o transporte do substrato Rh123 mediado 

pela proteína ABCB1 nas células Caco-2 (Figura 34).  
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Figura 34. Efeito do tratamento com atorvastatina no transporte mediado pela 

ABCB1. O efluxo de Rh123 foi medido nas células Caco-2 após 30 min de tratamento 

com 0-20 µM de atorvastatina. Dados representam média ± SEM de 3 experimento em 

triplicata.  

 

 

4.5. Efeito da atorvastatina na transcrição do ABCB1 

 

4.5.1. Efeito da atorvastatina na ligação de fatores de transcrição do 

promotor do ABCB1 

A ligação de fatores de transcrição ao promotor do gene ABCB1 foi 

avaliada indiretamente por ensaio de mobilidade eletroforética retardada em gel 

de poliacrilamida (EMSA). As células HepG2 foram tratadas com as 

concentrações de 1, 10 e 20 µM por 12 h e as células Caco-2 foram tratadas 

por 30 min com 10 µM de atorvastatina. Nos experimentos, foram usados os 

extratos nucleares de células tratadas com atorvastatina ou com o veículo 

metanol 0,1%. 

Não houve diferença entre a quantidade de fatores de transcrição 

ligados ao promotor do ABCB1 entre o controle e o controle do veículo, assim 

os resultados do tratamento com atorvastatina foram comparados com o 
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controle metanol 0,1%. O tratamento com atorvastatina não modificou a 

quantidade de proteínas ligadas ao promotor do ABCB1 nas células HepG2 

(Figura 35) ou Caco-2 (resultado não mostrado), visto que a intensidade da 

banda referentes à ligação do promotor não foi alterada.  
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Figura 35: Ligação de fatores de transcrição no promotor do gene ABCB1 

após tratamento com atorvastatina. As células HepG2 foram tratadas com 

atorvastatina. Os extratos nucleares foram obtidos e separados por EMSA para 

avaliar a atividade promotora do gene ABCB1. Dados representam média ± DP 

de 2 experimentos. * p < 0,05 quando comparado ao controle por teste “t” de 

Student. 

 

 

4.5.2. Efeito da atorvastatina na capacidade de ligação dos fatores de 

transcrição ao promotor do ABCB1 

A região promotora do gene ABCB1 contém vários sítios de 

reconhecimento para ligação de diversos fatores de transcrição, incluindo os 

motivos para ligação do NF-kappaB, NF-Y, c-jun e SP-1, localizados entre a 

região -198 bp e + 43 bp da região promotora do ABCB1 e o sítio de ligação de 

PXR, localizado à -8 kb do início da transcrição. A capacidade de proteínas 

ligantes de DNA se ligarem ao promotor do ABCB1 foi analisada através de 
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EMSA. Na figura 36, é apresentado um exemplo de perfis de resultados obtidos 

com células HepG2 e Caco-2 tratadas ou não com atorvastatina. De acordo 

com os resultados obtidos, o único fator de transcrição capaz de competir com 

a sonda do promotor do ABCB1 foi o NF-Y, tanto nas células tratadas com 

atorvastatina como nas controle. 

 

 

 

Figura 36: Detecção de proteína ligantes da região promotora do ABCB1 nas 

células HepG2 após tratamento com atorvastatina 20 µM. Um segmento de 241 bp 

da região promotora do gene ABCB1 foi usada como sonda e incubada com o extrato 

nuclear de HepG2 e Caco-2 na ausência ou presença da sonda fria ou de 

oligonucleotídeos ds frios (não marcados) contendo NK-κB, NF-Y, SP1 ou AP1 em um 

NF-κB     NF-Y      SP1       AP1     sonda  - Frio 

Sonda     +        +         +        +        +        +     

Excesso de sonda 
não ligada 

Sonda ligada 
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excesso molar de 25 vezes. Resultados exibidos são representativos de 2 

experimentos independentes. 

 

 

4.5.3. Efeito da atorvastatina na atividade de ligação do NF-Y  

Investigou-se se o tratamento com atorvastatina está associado com a 

atividade de ligação do fator de transcrição NF-Y. Na figura 37, observa-se que 

não houve diferença da atividade do NF-Y após tratamento com 10 µM das 

células Caco-2 por 30 min (linhas 3 e 6) em comparação ao controle 0 µM 

(linha 2 e 5). Tratamento com atorvastatina das células HepG2 não teve efeito 

na atividade do fator de transcrição analisado (resultado não mostrado). 

 

 

Figura 37: Atividade de ligação do fator de transcrição NF-Y na linhagem Caco-2. 

O oligonucleotídeo ds NF-Y foi utilizado como sonda e incubado com o extrato nuclear 

 1      2     3      4      5     6       7 

I 
II 

Excesso de sonda 
 não ligada 

complexo 
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das células Caco-2, não tratadas (linhas 1 e 4), tratadas com metanol 0,1% (linhas 2 e 

5) ou com  atorvastatina 10 µM (linhas 3 e 6). Para avaliar a especificidade da sonda, 

adicionou-se a sonda fria como competidor (linha 7).  

 

4.6. Efeito da atorvastatina sobre a estabilidade do RNAm do ABCB1 

 

A ausência de ativação do NF-Y nas células controle e tratada com 

atorvastatina nos levaram a estudar se a diminuição na transcrição do gene 

ABCB1 seria em decorrência de mecanismos pós-transcricionais. Desse modo, 

estudou-se o efeito da atorvastatina na meia-vida do RNAm do gene ABCB1. A 

expressão do RNAr 18S foi utilizada como referência, já que não houve 

mudanças na quantidade de RNAm desse gene após tratamento com 

actinomicina D, o que nos mostra que sua mei-vida foi maior que 24 h nas 

células HepG2 (Figura 38, direita superior).  

A meia-vida do RNAm do ABCB1 foi calculada em 7h nas células HepG2, 

tanto sem ou com metanol 0,1%, e após o tratamento com atorvastatina, 

mostrou-se bastante reduzida (2h) (Figura 38). Portanto, um decréscimo na 

estabilidade de RNAm do ABCB1 parece ser responsável pela queda nas 

quantidades de transcrito. 
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Figura 38: Efeito da atorvastatina na estabilidade do RNAm do gene ABCB1. As 

células HepG2 foram cultivadas por 24h na presença ou ausência de atorvastatina 

(atv) 20 µM e adicionalmente com 5 µg/mL de actinomicina D. RNA total foi extraído 

após 24, 12, 6, 9, 3 e 0h de tratamento com actinomicina D, e em seguida a 

quantidade de RNAm  dos genes ABCB1 e 18S foi medida por RT-PCRq. Os 

resultados foram expressos como quantidade relativa de RNAm normalizada com o 

controle endógeno 18S RNAr. Linha tracejada: 50% de RNAm em relação ao controle 

0h. Canto superior direito: Média e desvio padrão da expressão do 18S ao longo do 

tratamento com actinomicina D na presença ou ausência de atorvastatina. A 

expressão de 18S não variou com o tratamento com actinomicina D. 
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4.7. Efeito da atorvastatina sobre o perfil bioquímico de 

hipercolesterolemicos 

 

Na tabela 7 estão apresentadas as médias dos dados do perfil lipídico, 

assim como das enzimas hepáticas (AST e ALT) e muscular (CK) dos 

indivíduos hipercolesterolêmicos antes e após tratamento com atorvastatina 10 

mg/dia. Pode-se observar que no geral a atorvastatina foi um eficaz 

medicamento no tratamento da hipercolesterolemia, visto que as 

concentrações de LDL-C e CT quase atingiram os valores desejáveis (LDL-C < 

160 mg/ dL e CT < 200 mg/ dL). As concetrações de TG também foram 

reduzidas, no entanto as concentrações de HDL-C não se apresentaram 

aumentadas após o tratamento. Além disso, a atorvastatina mostrou ser um 

medicamento seguro. Apesar de a atividade das enzimas AST, ALT e CK 

estarem elevadas após o tratamento, em nenhum paciente ultrapassaram o 

limite superior de normalidade em 3 vezes (AST e ALT), o que sugere um 

comprometimento hepático ou em 10 vezes (CK), o que em conjunto com dor 

ou fraqueza muscular, sugere miopatia. 
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Tabela 7: Perfil lipídico e bioquímico dos pacientes hipercolesterolêmicos 

antes e após tratamento com atorvastatina 10 mg/ dia 

Parâmetro Antes Após Variação (%) VR 

CT (mg/dL) 283 ± 33 202 ± 32 - 28,6 ± 7,2 Desejáveis: < 200 

Limítrofes: 200 a 239 

LDL-C (mg/dL) 194 ± 29 120 ± 26 - 39,3 ± 9,0 Baixo risco*: < 160 

HDL-C (mg/dL) 59 ± 12 56 ± 11 - 4,4 ± 7,3 Desejáveis: > 40 

TG (mg/dL) 153 ± 63 131 ± 54 - 13,1 ± 23,7 Desejáveis: < 150 

apoA-I (mg/dL) 127 ± 30 138 ± 26 + 16,9 ± 56,4 M: 115 a 190 

F: 115 a 220 

apoB (mg/dL) 142 ± 22 105 ± 20 -25,4 ± 11,9 M: 70 a 160 

F: 60 a 150 

apoB/ apoA-I 1,2 ± 0,6 0,8 ± 0,2 - 31,4 ± 16,5 M: < 0,7 

F: < 0,6 

CK (U/ L) 152 ± 86 146 ± 60 + 1,7 ± 26,1 M: 38 a 174 

F: 26 a 140 

AST (U/ L) 22 ± 7 25 ± 7 + 26,2 ± 70,7 M: 10 a 35 

F: 10 a 31 

ALT (U/ L) 23 ± 8 31 ± 22 + 31,9 ± 83,0 M: 9 a 43 

F: 9 a 36 

CT: colesterol total; LDL-C: colesterol da lipoproteína de baixa densidade; TG: 

triglicérides; HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; apoA-I: 

apolipoproteína AI; apoB: apolipoproteína B-100; CK: creatino-quinase; AST: aspartato 

aminotransferase; ALT: alanian aminotransferase. (-): indica redução após tratamento; 

(+) indica aumento após tratamento. VR: valor de referência; *paciente com baixo risco 

de desenvolvimento de doença cardiovascular; M: sexo masculino; F: sexo feminino. 

 

4.8. Efeito da atorvastatina sobre a expressão gênica in vivo 

 

4.8.1. Expressão basal dos transportadores nas CMSP 
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O perfil de expressão gênica dos transportadores de droga foi avaliado 

nas CMSP dos indivíduos NL e HC. O mesmo perfil de expressão foi 

encontrado nos indivíduos NL e HC. A análise de expressão de RNAm dos 

transportadores revelou a seguinte escala de expressão: ABCB1 > ABCC2 > 

SLC22A1 ~ ABCG2  >> SLCO2B1. Na Figura 39, se apresentam os resultados 

dos indivíduos NL. 
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Figura 39: Perfil basal de expressão dos transportadores de drogas nas CMSP, 

relativo ao gene UBC. A expressão de RNAm de cada gene foi medida por RT-PCRq 

e normalizada com o controle endógeno UBC. Cada símbolo representa o valor médio 

da duplicata de cada medida de expressão de cada indivíduo normolipidêmico (n=18).  

 

4.8.2. Correlação entre as expressões de RNAm dos transportadores em 

CMSP 

 

Nos indivíduos NL a expressão de ABCB1 se correlacionou 

positivamente com ABCC2, ABCG2, SLC22A1 e SLCO2B1 e a expressão de 
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ABCC2 também foi positivamente correlacionada com os níveis de RNAm de 

ABCG2 e SLCO2B1 (tabela 8). Nas CMSP dos indivíduos HC foi encontrada 

correlação significante entre a expressão basal de ABCC2 e SLCO2B1, ABCC2 

e SLC22A1, e SLCO2B1 e SLC22A1 foram econtradas (Tabela 9). Após o 

tratamento com atorvastatina as correlações foram mantidas.  

 

Tabela 8: Análise de correlação entre a expressão de RNAm dos 

transportadores de membrana em CMSP de indivíduos NL  

Correlação entre rP P 

ABCB1 vs  ABCC2  0,75 0,0004 

ABCB1 vs ABCG2 0,57 0,0143 

ABCB1 vs SLC22A1 0,55 0,0191 

ABCB1 vs SLCO2B1 0,72 0,0008 

ABCC2 vs ABCG2 0,52 0,0381 

ABCC2 vs SLCO2B1 0,62 0,0111 

ABCC2 vs SLC22A1 0,22 0,4256 

ABCG2 vs SLCO2B1 0,27 0,3336 

ABCG2 vs SLC22A1 0,42 0,1216 

SLCO2B1 vs SLC22A1 0,34 0,2339 

NL; indivíduos normolipidêmicos; rP: coeficiente de correlação de Pearson; correlações 

estatisticamente significantes destacadas em negrito.  

 

4.8.3. Efeito do tratamento com atorvastatina na expressão de RNAm de 

transportadores de membrana em células CMSP  

 

Ao realizarmos comparações entre a expressão de RNAm dos 

transportadores entre indivíduos NL e HC, revelou-se que a expressão dos 
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transportadores tanto da família ABC como SLC estavam em média 10 vezes 

elevadas. 

Após o tratamento com atorvastatina (10 mg/dia/4semanas) a expressão 

tanto dos transportadores de captação como de efluxo foram significativamente 

diminuídas (Figura 40), retornando a valores de expressão comparáveis a dos 

indivíduos NL (NL versus HC após tratamento, p> 0,05).  
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Figura 40: Expressão relativa de RNAm dos transportadores de droga em CMSP 

de NL e HC antes e após tratamento com atorvastatina (10 mg/dia/4 semanas). 

PCRq dos genes ABCB1 (A), ABCG2 (B), ABCC2 (C) SLCO2B1 (D) e SLC22A1 (E) foi 

realizado através de amostras de RNA total extraído de CMSP de indivíduod 

normolipidemicos (NL) e hipercolesterolêmicos (HC) antes e após tratamento com 

atorvastatina. Valores representam média ± DP (NL, n = 18; HC, n= 22). * p< 0,05, 

quando comparado com níveis de RNAm antes do tratamento, como indicado pelo 

teste pareado de Wilcoxon. # p<0,05, quando comparado com níveis de RNAm de NL, 

como indicado pelo teste de Mann Whitney. 
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Tabela 9: Análise de correlação entre a expressão de RNAm dos 

transportadores de membrana em CMSP de indivíduos HC antes e após o 

tratamento com atorvastatina 10 mg/dia 

 

 Basal atorvastatina Variação (%) 

Correlação entre rS p rS p rP p 

ABCB1 vs  ABCC2  0,29 0,1927 0,16 0,4650 0,03 0,8875 

ABCB1 vs ABCG2 0,09 0,6892 0,26 0,2336 0,09 0,6996 

ABCB1 vs SLC22A1 0,37 0,0932 0,18 0,4279 -0,04 0,8416 

ABCB1 vs SLCO2B1 0,12 0,6111 0,15 0,5092 -0,17 0,4672 

ABCC2 vs ABCG2 0,58 0,0048 0,65 0,0011 0,45 0,0624 

ABCC2 vs SLCO2B1 0,61 0,0032 0,75 <0,0001 0,39 0,0945 

ABCC2 vs SLC22A1 0,78 <0,0001 0,85 <0,0001 0,36 0,1178 

ABCG2 vs SLCO2B1 0,77 <0,0001 0,57 0,0070 0,71 0,0006 

ABCG2 vs SLC22A1 0,54 0,0092 0,59 0,0036 0,001 0,9953 

SLCO2B1 vs SLC22A1 0,63 0,0021 0,79 <0,0001 0,055 0,8149 

HC: indivíduos hipercolesterolêmicos; basal: correlações entre a expressão de RNAm 

dos transportadores de driga antes do tratamento; atorvastatina: correlações entre a 

expressão de RNAm dos transportadores de droga após o tratamento com 

atorvastatina; variação: correlações entre a variação da expressão de RNAm durante o 

tratamento com atorvastatina; rS: coeficiente de correlação de Spearman; rP: 

coeficiente de correlação de Pearson; correlações estatisticamente significantes 

destacadas em negrito.  

 

4.8.4. Correlação entre a variação da expressão gênica dos 

transportadores e o perfil lipídico antes e após tratamento com 

atorvastatina  
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Correlacionou-se a expressão de RNAm dos transportadores com a 

concentração sérica de lipídeos tanto nos indivíduos NL como HC, tabela 10 e 

11, respectivamente. Nos indivíduos HC ainda correlacionou-se as variações 

de expressão de RNAm dos genes dos transportadores de droga com as do 

perfil lipídico sérico, em resposta a atorvastatina (tabela 11).  

 

Tabela 10: Correlação entre a expressão gênica dos transportadores e o 

perfil lipídico dos indivíduos NL 

 

Lipídeos ABCB1 ABCC2 ABCG2 SLC22A1 SLCO2B1 

 r p r p r p r p r p 

LDL-C -0,27 0,28 0,15 0,56 -0,18 0,51 -0,25 0,35 -0,69 0,002 

CT -0,07 0,79 0,02 0,92 -0,20 0,45 -0,22 0,42 -0,58 0,01 

HDL-C 0,28 0,27 -0,15 0,56 -0,30 0,51 -0,09 0,73 0,15 0,56 

TG 0,13 0,61 -0,10 0,69 0,48 0,06 0,36 0,18 -0,06 0,82 

apoA 0,31 0,20 -0,18 0,48 -0,19 0,47 0,11 0,67 0,20 0,44 

apoB -0,27 0,28 0,29 0,26 0,07 0,79 0,06 0,80 -0,36 0,15 

apoA/apoB 0,42 0,08 -0,27 0,07 -0,06 0,82 0,00 0,99 0,44 0,07 

LDL-C: colesterol de lipoproteína de baixa densidade; CT: colesterol total; TG: 

triglicérides; HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; apoA-I: 

apolipoproteina AI; apoB: apolipoproteina B-100; r: coeficiente de correlação de 

Pearson (p< 0,05). Correlações estatisticamente significantes destacadas em negrito.  

 

Nos indivíduos normolipidêmicos as concentrações de LDL-C e CT se 

correlacionaram negativamente com a expressão de RNAm do SLCO2B1 

(LDL-C: r= -0,69; p= 0,002; CT: r= -0,58, p= 0,01). Já nos indivíduos 

hipercolesterolêmicos houve uma modesta correlação negativa entre a redução 

de TG e a expressão de ABCG2 (variação de TG versus ABCG2: r= -0,47, p= 

0,04) e também, após o tratamento,a expressão de SLCO2B1 se correlacionou 

com as concentrações de HDL-C (rS = 0.63, p=0.003) e TG (TG rP = -0,53, 
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p=0,014), e SLC22A1 com as concentrações de LDL-C (rS = -0,54, p=0,010) e 

TC (rS = -0,44, p=0,045). Além disso, os níveis de ABCC2 se correlacionaram 

com as concentrações de LDL-C após o tratamento com atorvastatina (rS= -

0,48, p=0,030). 

 

Tabela 11: Correlação entre a expressão gênica dos transportadores e o 

perfil lipídico dos indivíduos HC antes após tratamento com atorvastatina 

10 mg/ dia 

 

Lipídeos ABCB1 ABCC2 ABCG2 SLC22A1 SLCO2B1 

 r p r p r p r p r p 

LDL-C           

Basalb -0,31 0,16 0,11 0,21 -0,08 0,72 -0,06 0,77 -0,20 0,36 

Atorvastatinab -0,36 0,10 -0,48 0,03 -0,44 0,06 -0,54 0,01 -0,23 0,31 

Variação (%)a 0,28 0,21 -0,24 0,30 -0,26 0,28 -0,13 0,60 0,03 0,90 

CT           

Basalb -0,35 0,11 0,06 0,76 0,02 0,93 -0,01 0,96 -0,21 0,34 

Atorvastatinab -0,37 0,08 -0,33 0,15 -0,37 0,12 -0,44 0,04 0,06 0,79 

Variação (%)a 0,20 0,38 -0,17 0,46 -0,43 0,06 -0,11 0,62 0,04 0,86 

HDL-C           

Basalb -0,10 0,65 0,27 0,21 0,26 0,23 0,21 0,34 0,25 0,27 

Atorvastatinab -0,03 0,88 0,21 0,36 0,25 0,29 0,17 0,75 0,63 0,002 

Variação (%)a -0,19 0,41 -0,00 0,99 -0,53 0,22 0,08 0,71 0,33 0,15 

TG           

Basalb -0,14 0,56 -0,28 0,27 -0,11 0,63 -0,33 0,14 -0,41 0,06 

Atorvastatinab -0,18 0,41 -0,25 0,27 -0,34 0,15 -0,36 0,11 -0,53 0,01 

Variação (%)a 0,08 0,74 0,05 0,84 -0,47 0,04 -0,06 0,80 -0,08 0,73 

apoA           

Basalb -0,10 0,65 0,02 0,91 -0,01 0,96 -0,22 0,30 0,10 0,66 

Atorvastatinab -0,21 0,34 0,13 0,56 0,11 0,59 0,10 0,65 0,13 0,59 

Variação (%)a -0,12 0,60 -0,39 0,09 -0,26 0,27 -0,23 0,29 -0,16 0,50 

apoB           

Basalb -0,01 0,97 -0,21 0,37 -0,00 0,99 -0,25 0,26 -0,25 0,28 

Atorvastatinab 0,19 0,40 -0,33 0,14 -0,38 0,10 -0,41 0,06 -0,28 0,22 
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Variação (%)a 0,24 0,30 0,10 0,67 -0,04 0,85 -0,06 0,91 0,18 0,45 

apoA/apoB           

Basalb -0,03 0,88 -0,23 0,31 -0,12 0,60 -0,15 0,52 -0,33 0,15 

Atorvastatinab -0,03 0,89 -0,28 0,22 -0,28 0,24 -0,35 0,12 -0,21 0,36 

Variação (%)a 0,12 0,61 0,21 0,38 0,04 0,86 0,09 0,68 0,14 0,54 

LDL-C: colesterol de lipoproteína de baixa densidade; CT: colesterol total; TG: 

triglicérides; HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; apoA-I: 

apolipoproteina AI; apoB: apolipoproteina B-100; aCoeficiente de correlação de 

Pearson; b coeficiente de correlação de Spearman; correlações significantes estão 

destacadas em negrito. 

 

4.9. Associação entre a expressão de RNAm do ABCB1 e o polimorfismo 

ABCB1 C3435T  

 

Não houve diferença de expressão RNAm entre os portadores dos 

genotipos do polimorfismo ABCB1 C3435T, antes ou após o tratamento com 

atorvastatina (Figura 41). 
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Figura 41: Expressão de RNAm em CMSP para portadores do  de acordo com 

o genótipo, antes e após o tratamento com atorvastatina. O DNA genômico 

obtido do sangue total periférico foi submetido a PCR-RFLP para detecção do 



 109

polimorfismo C3435T no éxon 26 do gene ABCB1. Os dados representam média ± 

dp, n= 6 para 3435CC, 7 para 3435CT e 7 para 3435TT. p> 0,05 como indicado 

por one-way ANOVA. 
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5. DISCUSSÃO  

Transportadores de membrana têm um impacto muito importante na 

farmacocinética de fármacos e de substratos endógenos. Assim, a dose ideal a 

ser administrada de substratos desses transportadores pode variar muito entre 

os pacientes e um ajuste de dose pode ser requerido, até mesmo em um 

mesmo indivíduo para que se mantenha a eficácia e se evitem efeitos 

adversos.  

Este estudo evidencia o efeito da atorvastatina na atividade, expressão 

de RNAm e proteína do transportador de efluxo ABCB1 e ainda sugere uma 

função da atorvastatina na regulação de outros importantes transportadores de 

efluxo (ABCG2 e ABCC2) e captação (SLCO2B1 e SLC22A1). Estes estudos 

foram realizados tanto in vitro, utilizando as linhagens celulares HepG2 e Caco-

2, como in vivo, com CMSP de indivíduos normolipidêmicos e 

hipercolesterolêmicos tratados com atorvastatina 10 mg/dia por 4 semanas. 

As células HepG2 e Caco-2 foram tratadas com diferentes 

concentrações (0-20 µM) de atorvastatina cálcica por diferentes tempos. As 

concentrações e tempos escolhidos não causaram nenhum efeito tóxico para 

as células.  

A localização apical da ABCB1 nas células de enterócitos e hepatócitos 

detectada por imunofluorescência está de acordo com outros trabalhos 

publicados nessa linha (Hunter, Jepson et al., 1993; Zegers e Hoekstra, 1997). 

Essa expressão polarizada da ABCB1 é consistente com o proposto 

envolvimento dessa proteína na limitação da absorção intestinal e na excreção 

biliar de xenobióticos (Ho e Kim, 2005). A expressão da ABCB1 nesses tipos 

celulares foi ainda confirmada por citometria de fluxo e western blotting. 
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O tratamento com atorvastatina induziu uma inibição concentração-

dependente do efluxo de Rh123 pela ABCB1. Outros estudos têm demonstrado 

que as vastatinas são inibidores da atividade de efluxo da ABCB1 em 

diferentes tipos celulares (Bogman, Peyer et al., 2001; Wang, Casciano et al., 

2001; Hochman, Pudvah et al., 2004; Chen, Mireles et al., 2005).  No entanto, a 

redução da atividade da ABCB1 (41%, IC50 = 5,4 ± 0,6 µM) induzida pelo 

tratamento com atorvastatina 20 µM nas células HepG2 foi maior que a 

encontrada em outros tipos celulares, assim como na P388/MDR, uma 

linhagem celular murina de leucemia monocítica, (IC50 = 30,1 ± 12,1 µM) 

(Bogman, Peyer et al., 2001). Células de ovário de hamster chinês que 

superexpressam ABCB1 (IC50 = 356 ± 25 µM) e fibroblastos trasfectados com 

ABCB1 humano (IC50 = 307 ± 14 µM) (Wang, Casciano et al., 2001) e em 

células de rim canino Madin-Darby (IC50 > 100 µM) (Chen, Mireles et al., 

2005). Essa discrepância entre os estudos pode ter ocorrido devido a 

diferenças no método de medir a fluorescência de Rh123 e, principalmente, 

devido ao tipo celular utilizado nos estudos.  

O gene ABCB1 é altamente expresso na glândula adrenal, em 

quantidades intermediárias no fígado, pulmão, cólon e em baixas quantidades 

nos linfócitos, ovário e baço (Fojo, Ueda et al., 1987). Quantidades aumentadas 

em tecidos como rim, fígado e intestino, corroboram com o papel da ABCB1 na 

função excretória de xenobióticos. Como o fígado é o principal local de ação da 

atorvastatina, é concebível que a ABCB1 apresente maior sensibilidade à sua 

inibição no hepatócito do que em outros tipos celulares. 

A expressão de RNAm do gene ABCB1 foi avaliada antes e após o 

tratamento com atorvastatina das linhagens Caco-2 e HepG2 e em CMSP de 
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hipercolesterolêmicos tratados com atorvastatina 10 mg/dia. Tantos nas células 

HepG2 como nas CMSP ocorreu uma redução significante na transcrição do 

RNAm do ABCB1. Já nas células Caco-2, não houve diferença na transcrição 

do gene ABCB1 após tratamento com atorvastatina em todos os tempos 

avaliados (de 30 até 180 min).  

O efeito da atorvastatina na expressão da ABCB1 foi também verificado 

nas células Caco-2 e HepG2. O aumento na expressão de ABCB1 encontrado 

nos hepatócitos pelo método de citometria de fluxo não era esperado, visto que 

a expressão de mRNA sofreu redução após o tratamento com atorvastatina. No 

entanto, a análise por Western Blotting confirmou a redução da expressão, o 

que também está de acordo com a inibição da atividade. Uma possível 

explicação para essa discrepância é o fato dos anticorpos utilizados para 

citometria de fluxo e Western Blotting não serem os mesmo, assim reconhecem 

diferentes epítopos da proteína ABCB1 (Shi, Wrin et al., 1995). É possível que 

o anticorpo usado na citometria reconheça o peptídeo resultante da proteólise 

de ABCB1, a qual se degradou e acumulou na membrana das células após o 

tratamento com atorvastatina. Concordando com nossos resultados, um 

recente estudo demonstrou que nas células leucêmicas primitivas KG1a, os 

inibidores de HMG-CoA reductase também diminuiram a expressão de RNAm 

e proteína da ABCB1 (Connelly-Smith et al., 2007). Além disso, foi 

demonstrado por alguns estudos que outros transportadores do tipo ABC, 

como ABCA1 e ABCG1, também tem sua expressão modulada pelo tratamento 

com vastatinas (Sone et al., 2004; Wong et al., 2008). 

Já nos enterócitos, não houve diferença na transcrição ou tradução do 

gene ABCB1 após tratamento com atorvastatina nos tempos avaliados.  
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A expressão do gene ABCB1 é regulada por receptores nucleares, em 

especial o receptor X pregnana (PXR), um fator de transcrição ativado por 

ligantes, conhecido por mediar a indução da transcrição de CY3A4 através da 

ligação de xenobióticos (Honkakoski, Sueyoshi et al., 2003; Kliewer, 2003). A 

atorvastatina é capaz de ativar o PXR humano e aumentar a quantidade de 

RNAm e proteína da CYP3A4 (Kliewer, 2003). ABCB1 e CYP3A são como 

sistemas complementares para detoxificação de compostos hidrofóbicos e 

potencialmente tóxicos.  

Quantidades de ABCB1 reduzidas resultam em expressão aumentada 

de CYP; por outro lado, sob condições de supressão da expressão de CYP 

(por exemplo, sob estresse induzido por citocina), expressão de ABCB1 estava 

aumentada (Vos, Hooiveld et al., 1998). Estudos preliminares realizados nas 

células HepG2 tratadas com atorvastatina mostraram que a expressão de 

RNAm do gene CYP3A4 estava em média 6 vezes aumentada (dado não 

publicado). Somado a isso, em nosso estudo não encontramos ativação do 

PXR no gene ABCB1, o que contribui com o fato de termos encontrado 

supressão da expressão. Por outro lado, a falta de expressão de PXR nas 

células Caco-2 (Li, Sai et al., 2003) pode explicar a discrepância na regulação 

desse gene pela atorvastatina, já que a expressão de PXR e ABCB1 é 

altamente correlacionada no intestino (Albermann et al., 2006). Somado a isso, 

tem-se o fato da expressão da CYP3A4 não ter sido modulada após tratamento 

com atorvastatina das células Caco-2 (dado não publicado). 

Apesar da regulação pelo PXR, a expressão do gene ABCB1 é 

altamente complexa e ainda não é totalmente entendida. O promotor do gene 

ABCB1 contém vários sítios de reconhecimento de fatores de transcrição, 
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dentre eles CRE, NF-kappaB, AP-1, AP-2, SP1, NF-Y, e proteína de ligação a 

Y-box (YB) 1 (Rohlff e Glazer, 1995; Muller, 2000). Desse modo, alguns desses 

motivos presentes na região promotora do ABCB1 foram analisados após 

tratamento das células Caco-2 e HepG2 com atorvastatina. Dentre os fatores 

de transcrição analisados, NF-kappaB, AP-1, SP1 e NF-Y, apenas o NF-Y está 

envolvido com a atividade intrínseca do gene ABCB1, como observado nas 

células sem tratamento. Sundseth et al. já haviam demonstrado a importância 

da ativação do NF-Y para atividade basal de transcrição do gene ABCB1 

humano em linhagens celulares, incluindo a HepG2 (Sundseth, Macdonald et 

al., 1997).  Nas células HepG2, após tratamento com atorvastatina não houve 

alteração da quantidade de proteínas ligadas a região promotora do gene, nem 

na capacidade de ligação do NF-Y, apesar da expressão de RNAm do gene 

ABCB1 estar diminuída.  

A diminuição na quantidade de proteína encontrada nas células HepG2 

após o tratamento com atorvastatina, mais condizente com o efeito na 

transcrição e atividade, provavelmente resulta de uma menor produção de 

RNAm causada pela atorvastatina. De fato, diferentemente da ativação 

transcricional, a estabilidade do RNAm do gene ABCB1 foi significativamente 

diminuída após tratamento com atorvastatina (2h versus 7h controle). A ABCB1 

tem o RNAm relativamente estável, e nas células HepG2 apresentou uma 

meia-vida média de 7 h. Em acordo com nossos resultados, Prokipcak et al 

(1999) também descreveu uma meia-vida de 8 h para o RNAm de ABCB1 nas 

células HepG2.  

A estabilidade da ABCB1 é regulada por ubiquitinação, a qual é mediada 

pela via proteasomal (Zhang, Wu et al., 2004). Em acordo com nossos 
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resultados, Zhang et al. (2004) demonstraram que um aumento na 

ubiquitinação resulta em função diminuída do transportador, demonstrada pelo 

aumento da degradação de ABCB1 e de seu acúmulo intracelular. Portanto, o 

tratamento de 24h com atorvastatina provavelmente tenha acelerado a via de 

ubiquitinação da ABCB1.  

Outros mecanismos podem estar envolvidos com o aumento da 

degração da ABCB1. Wang et al. (2005) demonstraram que a presença do 

polimorfismo C3435T no gene ABCB1 está associado a uma menor expressão 

de RNAm, causada pela menor estabilidade do RNAm. Assim, a presença de 

polimorfismos pode exercer um papel importante na degradação de RNAm, por 

afetar sua estrutura secundária. Após genotipagem as células HepG2 foram 

caracterizadas como portadoras do genótipo CC para o polimorfismo C3435T 

do gene ABCB1. Polimorfimos na 3´-UTR do ABCB1 também poderia interferir 

nas interações RNA-proteína, resultando em uma estabilidade alterada do 

RNAm, no entanto não foram encontradas diferenças entre a meia-vida  da 

seqüência referencia do RNAm do ABCB1 mRNA e as seqüências mutadas 

(Gow et al. , 2008).  

Até o momento, nenhum outro estudo investigou os mecanismos de 

diminuição da ABCB1 pelo tratamento com vastatinas. Por outro lado, a 

estabilidade do gene da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) (Kosmidou et 

al., 2007; Laufs et al., 1998) e do trocador  de íons Na+/Ca2+ 1 (Maeda et al., 

2005) foi regulada pela atorvastatina, através da via de sinalização Rho (Laufs 

et al., 1998; Maeda et al., 2005). No nosso caso, o decréscimo dos transcritos 

de ABCB1 não foi associado com a redução, provocada pela atorvastatina, de 

intermediários da via da síntese de novo do colesterol (Rodrigues et al., 2006), 
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assim o mecanismo por qual a atorvastatina diminue a estabilidade do RNAm 

do ABCB1 ainda não é entendida. 

Indivíduos hipercolesterolêmicos tratados com atorvastatina 10 mg/ dia 

também tiveram a expressão reduzida do RNAm do gene ABCB1 em CMSP 

(Rodrigues et al., 2006). Apesar do polimorfismo C3435T ter sido associado a 

uma menor expressão de RNAm de ABCB1 no fígado (Wang, Johnson et al., 

2005), não foi observado uma associação entre a presença do polimorfismo 

3435T e a quantidade de RNAm nas CMSP. Outros estudos com linfócitos 

periféricos também não encontraram associações entre polimorfismos 

presentes no gene ABCB1 e sua expressão (Oselin, Nowakowski-Gashaw et 

al., 2003; Albermann, Schmitz-Winnenthal et al., 2005) ou função (Oselin, 

Gerloff et al., 2003).  

A falha na associação entre o polimorfismo C3435T e a quantidade de 

de RNAm pode ser decorrente de diferenças na expressão do RNAm do 

ABCB1 no fígado e em CMSP, a qual acredita-se ser em torno de 10 vezes 

menor que a do fígado (Albermann, Schmitz-Winnenthal et al., 2005). 

Além do ABCB1, também se analisou o perfil de expressão de outros 

transportadores nas células Caco-2, HepG2 e CMSP. Notaram-se diferenças 

entre o padrão de expressão de RNAm desses transportadores nas diferentes 

células. A seguinte escala de expressão foi observada nas células Caco-2 e 

HepG2: ABCC2>ABCG2>ABCB1>>>SLC22A1>SLCO2B1 para as células 

HepG2 (Figura 17) e SLCO2B1>>ABCC2>ABCB1>ABCG2>>>SLC22A1 para 

as células Caco-2 (Figura 17).  

Outros grupos de pesquisa que também mediram a quantidade de 

transcrito dos transportadores nessas células, também compararam a 
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expressão entre as células Caco-2 e amostras de intestino humano (Anderle, 

Rakhmanova et al., 2003; Calcagno, Ludwig et al., 2006; Englund, Rorsman et 

al., 2006; Seithel, Karlsson et al., 2006) ou entre HepG2 e hepatócitos 

humanos (Le Vee, Jigorel et al., 2006). Englund et al. (2006) encontrou níveis 

de RNAm similares aos encontrados em nosso estudo com respeito às células 

Caco-2. A ordem descrita foi: SLCO2B1 ∼ ABCC2 > ABCB1 > ABCG2 >> 

SLC22A1. No entanto, ao comparar esse padrão de expressão das células 

Caco-2 com amostras de intestino humano, esses padrões pouco se 

correlacionaram, com exceção do intestino delgado a qual foi bem similar.  

Apesar das células Caco-2 serem consideradas um bom modelo de 

enterócitos para estudos de transporte (Hilgers, Conradi et al., 1990), a 

expressão de transportadores específicos pode variar substancialmente, assim, 

nossos resultados devem ser interpretados com precaução, já que podem não 

se correlacionar com o que ocorre in vivo.  

Le Vee et al. (2006) compararam a expressão dos transportadores entre 

as células HepG2 e cultura primária de hepatócitos. As quantidades de RNAm 

dos transportadores de efluxo ABCB1 e ABCC2 foram detectados bem 

próximos ao encontrado no hepatócitos primários, e o ABCC2 também foi o 

mais expresso. Já em relação aos transportadores de captação, não se 

detectaram transcritos do SLC22A1 e o SLCO2B1 foi muito pouco expresso, 

apesar de 2,5 vezes maior na HepG2 do que em hepatócitos em cultura.  A 

expressão de SLC22A1 está intimamente relacionada à confluência celular, 

como demonstrado para células HepGR (Le Vee, Jigorel et al., 2006), isso 

pode ser a causa da discrepância entre nossos resultados e aqueles 

encontrados por Le Vee et al..  
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Visto que nosso modelo de hepatócitos humanos (HepG2) e hepatócitos 

primários possuem um padrão similar de expressão dos transportadores, eles 

foram a nossa alternativa ao uso dos hepatócitos primários que, apesar de 

serem uma útil e adequada ferramenta para estudar a atividade e regulação 

dos transportadores (Payen, Courtois et al., 2000; Jigorel, Le Vee et al., 2005), 

são escassos. 

Com respeito as CMSP, o perfil de expressão basal nas CMSP dos 

hipercolesterolêmicos foi: ABCB1 > ABCC2 > SLC22A1 ~ ABCG2  >> 

SLCO2B1 (Figura 39). Alberman et al. (2006) ao estudar a expressão de 

transportadores de efluxo em CMSP, encontrou uma ordem diferente; ABCG2> 

ABCB1> ABCC2. Essa discrepância, provavelmente, é causa da diferenças 

entre as casuísticas, já que, enquanto estudamos indivíduos 

hipercolesterolêmicos, eles estudaram pacientes com carcinomas ou 

equinococose. Apesar dessa diferença, os autores compararam a quantidade 

de RNAm dos transportadores ABCB1, ABCC2 e ABCG2 nas CMSP, intestino 

delgado e fígado. Interessantemente, a expressão desses transportadores nas 

CMSP não se correlacionou com a obtida no fígado e intestino, sugerindo que 

as CMSP talvez não sejam adequadas para o estudo de drogas para as quais 

o principal local de ação não são os linfócitos (Albermann, Schmitz-Winnenthal 

et al., 2005). 

O efeito da atorvastatina na transcrição de outros transportadores de 

efluxo (ABCG2 e ABCC2) e de transportadores de captação (SLCO2B1 e 

SLC22A1) também foi estudado nas células Caco-2 e HepG2 e em CMSP.  

Nas células HepG2, em geral, o tratamento com atorvastatina aumentou 

a expressão dos transportadores e esse efeito foi dependente da concentração 
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em um mesmo tempo de tratamento. Esses resultados com as células 

derivadas de hepatoma sugerem que a atorvastatina modula a expressão 

desses transportadores, nesse tipo celular.  

Por outro lado, nas CMSP de indivíduos hipercolesterolêmicos, 

observou-se que a expressão dos transportadores de efluxo e captação estava 

aumentada ao redor de 10x em relação à expressão em normolipidêmicos. Até 

o momento não há trabalhos que tenham demonstrado que a 

hipercolesterolemia por si só afeta a expressão de RNAm dos transportadores 

de droga em CMSP. Por outro lado, recentemente, Dias e Ribeiro (2007) 

descreveram que o tratamento com colesterol das células HepG2 foi capaz de 

aumentar a transcrição do gene SLC22A1.  

Já em nosso estudo, mostramos evidências de que in vivo em CMSP de 

indivíduos hipercolesterolêmicos a transcrição, não só de SLC22A1, como de 

vários transportadores do tipo ABC e SLC também estão aumentados e isso 

pode estar relacionado com a resposta a medicamentos. Além disso, também 

demostramos que após o tratamento dos indivíduos hipercolesterolêmicos com 

atorvastatina 10 mg/ dia por 4 semanas ocorreu uma diminuição na expressão 

de RNAm desses transportadores.  

Corroborando com nossos resultados, recentemente, foi descrito que 

após o tratamento com vastatinas, a expressão de RNAm de SLCO2B1 em 

amostras de átrios de pacientes estava diminuída quando comparadas com 

pacientes não tratados (Grube et al. 2006). Diferenças na expressão dos 

transportadores em indivíduos hipercolesterolêmicos, em comparação com 

normolipidêmcos, pode resultar em diferentes respostas a medicamentos. Em 

indivíduos HC, após o tratamento com a vastatina, a expressão de SLCO2B1 
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foi diretamente correlacionada com concentrações de colesterol de HDL e 

inversamente correlacionadas com a de TG. Também foram encontradas 

correlações negativas entre a expressão de SLC22A1 e concentração de 

lípides após o tratamento. 

Além, dos transportadores SLC, também há evidências na literatura de 

que os transportadores do tipo ABC também sejam regulados pela quantidade 

de colesterol exógeno (Connely-Smith et al., 2007, Rodrigues et al., 2006). 

Connelly-Smith et al. (2007) demonstrou que a expressão de ABCB1 em 

linhagens leucêmicas foi diminuída após remoção de LDL do meio de cultura e 

o tratamento com o inibidor de HMG-CoA reductase, lovastatina, causou uma 

maior diminuição. 

Até o momento não se conhece outro estudo que tenham explorado a 

regulação das proteínas ABCG2 e ABCC2 pelo colesterol. Alternativamente, 

alguns estudos reportaram que o colesterol pode atuar alterando a atividade 

funcional do ABCG2 (Storch et al., 2007; Telbisz et al., 2007). Embora, ainda 

não tenha sido provado que o colesterol fornecido sob a forma de partículad de 

LDL realmente altere o transporte realizado pela ABCG2, é possível que após o 

tratamento de hipercolesterolêmcios com vastatinas, a atividade de ABCG2 

esteja diminuída; o que poderia resultar em diferenças na biodisponibilidade 

desse medicamento.  

Há evidências de que a expressão de proteínas associadas a resistência 

de multifármacos possa estar relacionada com a farmacocinética das 

vastatinas. Niemi et al. (2006) encontraram que o alelo 1446G do polimorfismo 

C1446G do gene ABCC2 está associado com menor exposição sistêmica à 
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pravastatina como conseqüência de expressão aumentada de ABCC2 no 

fígado.  

Em acordo com esses resultados, descrevemos uma correlação 

negativa entre a expressão de ABCC2 em CMSP e concentração de LDL-C 

após tratamento com atorvastatina (Tabela 11). Ainda não há outros trabalhos 

descritos que tenham estudado a regulação de ABCG2 pelas vastatinas ou 

relacionando a expressão de ABCG2 e a resposta/ farmacocinética por estes 

fármacos. 

Diferenças descritas na regulação dos genes pela atorvastatina nos tipos 

celulares estudados podem ser explicadas pelo fato de além de ser o local de 

ação, o fígado é o principal órgão de eliminação da atorvastatina, e 

adicionalmente, o fato da expressão dos transportadores nas CMSP não se 

correlacionarem com a do fígado e intestino já discutido anteriormente.  

Ademais, a expressão tecido-específica de receptores nucleares 

também pode fazer parte do mecanismo de regulação. A atorvastatina é 

presumidamente ligante de constitutive androstane receptor (CAR) e do PXR 

(Kobayashi, Yamanaka et al., 2005). A literatura carece de trabalhos que 

tenham estudado o efeito da atorvastatina na ativação desses genes, assim 

seu estudo faz-se necessário no futuro. O ABCC2 parece ser regulado por três 

receptores nucleares, CAR, FXR e PXR em conjunto (Dussault, Lin et al., 2001; 

Kast, Goodwin et al., 2002). A ativação do ABCG2 foi relacionada com a 

ativação do aryl hydrocarbon receptor (AhR) e do nuclear factor E2-related 

factor (2Nrf2) (Ebert, Seidel et al., 2005; Jigorel, Le Vee et al., 2006). Já para o 

SLCO2B1, enquanto o fator de transcrição SP1 parece ser o requerido para 

expressão constitutiva desse gene nas células Caco-2 e HepG2 (Maeda, 
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Hirayama et al., 2006), ativadores de CAR e o AhR parecem reprimir sua 

expressão (Jigorel, Le Vee et al., 2006). Já o gene SLC22A1 parece ter sua 

expressão no fígado regulada por hepatocyte nuclear factor 1-alpha (HNF1-α) 

(Jung et al. 2001). 

Os transportadores de fármacos podem reduzir a biodisponibilidade oral 

de seus substratos, seja pela direta inibição da passagem pelo intestino seja 

pela rápida eliminação via bile. A atorvastatina foi descrita como substrato do 

transportador ABCB1 (Boyd, Stern et al., 2000; Wu, Whitfield et al., 2000), 

ABCC2 (Chen, Scott et al., 2003) e SLCO2B1 (Grube, Kock et al., 2006). Ainda 

não há informação se o ABCG2 é transportador da atorvastatina.  

Sabe-se que a atorvastatina é altamente captada pelo fígado, visto que 

esse é o seu principal local de ação. Grube et al. (2006) demonstraram que a 

atorvastatina é transportada pelo SLCO2B1 com alta afinidade. O transportador 

de captação SLCO2B1 teve sua expressão bem aumentada após tratamento 

com atorvastatina e pode ter um importante papel em sua biodisponibilidade, 

caso isso seja reflexo de um aumento em sua atividade.  Somado a isso, tem-

se o fato da atorvastatina ser um inibidor de biotransformação pela CYP3A4 

(Ishigami, Honda et al., 2001) e a ABCB1 estar com atividade e expressão 

diminuída após tratamento da HepG2 (Rodrigues, Curi et al., 2006). Reunindo 

esses dados poderíamos sugerir um aumento intracelular de atorvastatina por 

maior captação plasmática, diminuição do metabolismo e da eliminação. Isso 

poderia ser um mecanismo que aumenta a eficácia terapêutica, no entanto 

pode aumentar a freqüência de efeitos adversos. 

Uma limitação deste estudo é não ter feito experimentos com a forma 

lactona da atorvastatina. A atorvastatina é administrada em sua forma ácida e 
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convertida na forma lactona no organismo, a qual não é ativa. Essa forma é 

caracterizada por ser um inibidor mais forte dos transportadores do que a forma 

ácida e inclusive é um potente inibidor do metabolismo da forma ácida. 

 Além do sistema de interação ABCB1/CYP3A4, há outro sistema que 

vêem sendo explorado; ABCC2/UDP glucuronosyltransferases (UGTs). A 

localização similar das enzimas de fase II, UGTs e glutationa-S-transferase, e 

da ABCC2, sugerem uma ação coordenada dessas enzimas. Bock et al., 

(2000) demonstrou uma indução coordenada do transportador ABCC2 e da 

enzima UGT1A6 após tratamento das células Caco-2 com antioxidantes. 

A atorvastatina é glucuronidada pela UGT1A1 e UGT1A3, mediando o 

processo de lactonização (Prueksaritanont, Subramanian et al., 2002). As 

enzimas UGTs não foram objeto do nosso estudo, no entanto observou-se que 

a atorvastatina é capaz de aumentar as taxas de transcrição da ABCC2. É 

possível que esse sistema ABCC2/ UGTs interaja para facilitar a eliminação de 

atorvastatina-glucuronidada. 
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6. CONCLUSÕES  

 

A atorvastatina modula a expressão dos transportadores de efluxo 

ABCB1, ABCC2 e ABCG2 e do transportador de captação SLCO2B1, nas 

células HepG2. 

A atorvastatina é inibidor da função da ABCB1, além de diminuir sua 

expressão nas células HepG2, mas não nas células Caco-2. A diminuição da 

expressão do gene ABCB1 após tratamento com atorvastatina nas células 

HepG2 não está relacionada com os fatores de transcrição NF-Y, NF-KB, c-jun, 

SP1 ou PXR. No entanto, nas células HepG2 demonstou-se que um aumento 

na degradação de RNAm é responsável pela diminuição da expressão, após 

tratamento. 

As CMSP e as linhagens Caco-2 e HepG2 expressam perfis diferentes 

de expressão dos transportadores, o que pode ser explicado por algumas 

diferenças encontradas no efeito da atorvastatina. 

As diferenças nos perfis dos transportadores entre CMSP e fígado 

parecem indicar que as CMSP não são o modelo apropriado para o estudo com 

atorvastatina, entretanto, essas células são de fácil obtenção e manipulação e 

expressam quase todos os transportadores ABC e SLC encontrados no fígado, 

local de ação das vastatinas. Além disso, as vastatinas, apresentam efeitos 

pleiotrópicos que podem ser relacionados com a expressão neste tipo celular. 

A expressão dos transportadores ABCB1, ABCC2, ABCG2, SLC22A1 e 

SLCO2B1 em CMSP de indivíduos hipercolesterolêmicos se encontra 10 vezes 

aumentada em relação aos indivíduos normolipidêmcios, sendo que após o 

tratamento com atorvastatina 10mg/dia/4 semanas a taxa de transcritos dos 
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transportadores estudados retorna a valores comparáveis aos de 

normolipidêmicos. 

A diminuição da expressão de RNAm do gene ABCB1 nas CMSP em 

resposta ao tratamento com atorvastatina não está associada à presença do 

polimorfismo C3435T. 

Em NL a expressão de SLCO2B1 em CMSP foi positivamente 

correlacionada com a de ABCC2 e ABCG2 e negativamente com a 

concentração plasmática de LDL-C e colesterol total. 

Em indivíduos HC, antes e após a terapia hipocolesterolemiante, a 

expressão dos transportadores se correlacionou positivamente, indicando que 

esses genes estão sendo co-regulados. Ademais, após o tratamento com 

atorvastatina, foram encontradas correlações entre a quantidade de RNAm de 

SLCO2B1, SLC22A1 e ABCC2 e concentração plasmática de lípides. 

Coletivamente, se pode sugerir que a atorvastatina regula a expressão 

dos transportadores do tipo ABC e SLC, provavelmente controlando a 

quantidade exógena de colesterol e isso pode resultar em transporte alterado 

de atorvastatina, afetando a resposta ao tratamento. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de Pesquisa: 

“EFEITO DA ATORVASTATINA SOBRE A ATIVIDADE FUNCIONAL E 
EXPRESSÃO DE TRANSPORTADORES DE MEMBRANA” 

 

Dados de identificação do sujeito da pesquisa  

Nome do paciente:________________________________________________ 
Documento de identidade Nº: _________________________ Sexo:  M �     F  �  
Data de nascimento: ______/____________/________ 
Endereço:__________________________________________no____ apto:___ 
Bairro:____________________________Cidade:________________________ 
CEP:_____________________Telefone:_______________________________ 
 
 
 

 

Prezado Paciente, 

 

Meu nome é Rosario D.C. Hirata, sou professora da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), e estou 

convidando-o a participar do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo 

com a equipe de médicos da Divisão de Clínica Médica que estão fazendo seu 

atendimento no Hospital Universitário da USP (HU/USP). A pesquisa está 

sendo realizada em colaboração com pesquisadores da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP. 

Nesta pesquisa, vou fazer testes genéticos (DNA) e testes de laboratório 

especiais (RNA e proteínas) para verificar o efeito de atorvastatina 

(medicamento usado para baixar o colesterol) nas células do sangue.  

Para participar desta pesquisa você deve ter colesterol alto (Colesterol 

total > 200 mg/dL e LDL-c > 160 mg/dL) e, caso esteja tomando medicamento 

para diminuir o colesterol e o seu médico achar apropriado, você terá de parar 

o tratamento por 25 dias. Se aceitar participar do estudo, precisarei do seu 

consentimento e de amostras de sangue que serão coletadas no Setor de 

Coleta do Serviço de Laboratório Clínico do HU/USP. Será feita uma coleta de 

60 mL de sangue para obter o DNA e os leucócitos periféricos (células brancas 
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do sangue). A sua participação no estudo se encerra logo após a coleta. O 

risco a sua saúde será mínimo, por causa da coleta de sangue que pode 

formar uma mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha.  

No DNA, serão avaliados polimorfismos (diferença no DNA) do gene da 

resistência a múltiplas drogas. Os leucócitos vão ser mantidos no laboratório 

(cultura) na presença de atorvastatina e depois vão ser usados nos testes 

especiais (RNA e as proteínas) para avaliar a função de compostos que 

transportam medicamentos dentro das células. A sua amostra de DNA será 

armazenada no Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico 

(LBMAD) da FCF/USP, sob minha responsabilidade, e será utilizada para 

pesquisas futuras relacionadas com a hipercolesterolemia.  

Você não receberá qualquer pagamento por sua participação. Caso seja 

de seu interesse, disponibilizarei os resultados dos testes genéticos no final da 

pesquisa que vai durar três anos. 

Sua participação neste estudo é voluntária. Você pode desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento do estudo, sem penalidade ou 

perda dos benefícios a que você tem direito e seu tratamento médico no 

Hospital Universitário da USP não será afetado. Caso você desista de 

participar da pesquisa, poderá solicitar a retirada de seus dados genéticos do 

banco de dados do LBMAD da FCF/USP, onde serão guardados. 

Os dados e os resultados obtidos durante a pesquisa serão 

confidenciais e somente serão revelados a terceiros se você autorizar 

previamente. Sua identidade será mantida em segredo, quando os resultados 

desse estudo forem publicados em revistas, artigos e serem tema de debate e 

aulas. 

Por quaisquer motivos adequados, independentes de seu 

consentimento, os membros da equipe de pesquisa podem encerrar sua 

participação no estudo. O motivo lhe será explicado e poderá ser devido ao 

cancelamento do estudo pela coordenação do estudo, caso você não cumpra 

as orientações ou outras questões administrativas. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, ou se tiver 

alguma lesão ou doença relacionada à pesquisa, você poderá entrar em 

contato com as pesquisadoras Alice Cristina Rodrigues (tel.: 11-3091-3660 ou 

11-3091-7245) e Profa. Rosario D.C. Hirata (tel.: 11-3091-3634) da FCF/USP, 
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ou com o Dr. Egidio Lima Morea da Divisão de Clínica Médica do HU/USP (tel.: 

3039-9457 ou 3039-9479), ou com o Comitê de Ética do HU/USP (Av. Prof. 

Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária – CEP: 05508-900 – São Paulo – 

SP - Telefones: 3039-9457 ou 3039-9479 - E-mail: cep@hu.usp.br) a qualquer 

hora do dia. 

 

Eu, _______________________________________________ declaro 

que, após bem esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, aceito, voluntariamente, em participar desta Pesquisa.  

 

 

São Paulo, ____________ de _______________________ de 20____. 

 

 

_______________________________       ____________________________      

Assinatura do sujeito da pesquisa                                  Assinatura do pesquisador 

                                                                                         (carimbo ou nome legível) 

 

 

Uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será fornecida para você 

pelo pesquisador. 
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ANEXO A – Cópia do aval da Comissão de Ética em Pesquisa da FCF/USP 
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ANEXO B – Cópia do aval da Comissão de Ética em Pesquisa do HU/USP 
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ANEXO C – Ficha do Aluno 
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ANEXO E – Currículo Lattes 

 
Alice Cristina Rodrigues 
Curriculum Vitae 
____________________________________________________________________________
__________ 
Dados Pessoais 
 
Nome  Alice Cristina Rodrigues 
Filiação  Ascedio José Rodrigues Neto e Angela Aparecida Battipaglia Rodrigues 
Nascimento  07/07/1980 - São Paulo/SP - Brasil 
Carteira de Identidade  251093104 SSP - SP - 17/03/1999 
CPF  29100890880 
 
Endereço residencial RUA TACOMARE, 250 APTO 21 
 MOOCA - Sao Paulo 
 03127-200, SP - Brasil 
 Telefone: 11 22720491 
  
 
Endereço profissional Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
 Avenida Professor Lineu Prestes, 580 Bloco 17 superior 
 Butantã - Sao Paulo 
 05508-900, SP - Brasil 
 Telefone: 11 30913660 
 
Endereço eletrônico  
 e-mail para contato : alice-rodrigues@uol.com.br 
 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
Formação Acadêmica/Titulação 
 
2004         Doutorado em Análises Clínicas.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 

FCFUSP, Sao Paulo, Brasil 
 Título: Efeito da Atorvastatina na atividade funcional e expressão de 

transportadores de membrana de captação e efluxo 
 Orientador: Rosario Dominguez Crespo Hirata 
 Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
 
1999 - 2003  Graduação em Farmácia e Bioquimica.  
 Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil 
 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
Formação complementar 
 
2002 - 2002  Curso de curta duração em Uso Clínico dos Testes Genéticos.  
 Hospital Israelita Albert Einstein , IIEPAE, Sao Paulo, Brasil 
 
2005 - 2005  Curso de curta duração em Treinamento em Expressão Gênica na 

plataforma Real.  
 Applied Biosystems do Brasil Ltda, ABI, Brasil 
 
2006 - 2006  Curso de curta duração em Bionumerics.  
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 FairPort representações comerciais ltda, FAIRPORT, Brasil 
 
2006 - 2006  Curso de curta duração em I Curso de Atualização em Biologia Molecular.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP, FCF-USP, Brasil 
 
2006 - 2006  Curso de curta duração em Princípios e Aplicações da Citometria de Fluxo.  
 Federação das Sociedades de Biologia Experimental, FESBE, Sao Paulo, 

Brasil 
 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
Atuação profissional 
 
 
1. Instituto de Pesquisas de Energéticos e Nucleares - IPEN 

__________________________________________________________________
__________ 

Vínculo institucional 
  
1999 - 2001    Vínculo: Outro , Enquadramento funcional: Estagiária , Carga 

horária: 20,  Regime: Parcial  
 
__________________________________________________________________

__________ 
Atividades 
  
09/1999 - 07/2001 Estágio, Divisão de radiobiologia 
 Estágio:  
 Iniciação científica em biologia molecular. Desenvolvimento de toxina 

recombinante 
 
 
 

2. Universidade de São Paulo - USP 
__________________________________________________________________

__________ 
Vínculo institucional 
  
2002 - 2003    Vínculo: Outro , Enquadramento funcional: Estagiário , Carga 

horária: 30,  Regime: Parcial  
2004 - Atual   Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: doutoranda , 

Carga horária: 40,  Regime: Dedicação Exclusiva  
 
__________________________________________________________________

__________ 
Atividades 
  
04/2002 - 12/2003 Estágio, Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
 Estágio:  
 Iniciação científica em biologia molecular clínica com enfâse no 

desenvolvimento de pesquisas sobre marcadores genéticos de resposta 
terapêutica a fármacos empregados no tratamento de dislipidemias 

 
04/2002 - 12/2003 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
 Participação em projetos: 
 Estudo de genes de resistência a fármacos envolvidos na resposta terapêutica 

a estatinas. , Rastreamento molecular do gene human peroxisome proliferator 
activated receptor gamma em pacientes com diabetes melito tipo 2. 

 
02/2004 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, Faculdade de Ciências 
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Farmacêuticas 
 Linhas de Pesquisa: 
 MARCADORES GENÉTICOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL , 

MARCADORES EPIDEMIOLÓGICOS E DE DIAGNÓSTICO , 
FARMACOGENÉTICA E FARMACOGENÔMICA 

 
 
 

3. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
__________________________________________________________________

__________ 
Vínculo institucional 
  
2003 - 2003    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: colaborador , 

Carga horária: 4,  Regime: Parcial  
 
__________________________________________________________________

__________ 
Atividades 
  
01/2003 - 12/2003 Projetos de pesquisa, Centro de Ciências da Saúde 
 Participação em projetos: 
 Polimorfismo genético da enzima paraoxonase em pacientes 

hipercolesterolêmicos. , Polimorfismo genético da enzima paraoxonase em 
pacientes diabéticos 

 
 
 

____________________________________________________________________________
__________ 
Linhas de pesquisa 
 
1. FARMACOGENÉTICA E FARMACOGENÔMICA 
 
 Objetivos:Desenvolver pesquisas sobre marcadores genéticos de resposta 

terapêutica a fármacos empregados no tratamento das dislipidemias. 
 
2. MARCADORES EPIDEMIOLÓGICOS E DE DIAGNÓSTICO 
 
 Objetivos: 
 
3. MARCADORES GENÉTICOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
 
 Objetivos:Realizar estudos sobre as bases fisiopatológicas e o diagnóstico 

molecular de doenças metabólicas, assim como os marcadores genéticos 
que predispõem às doenças cardiovasculares. 

 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
Projetos 
 
2002 - 2004 Polimorfismo genético da enzima paraoxonase em pacientes 

hipercolesterolêmicos. 
 Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Integrantes: Alice Cristina RodriguesElisangela Catapan; Maria Elisa Favarin (Responsável); 
Regina Sordi; Edson Luiz da Silva 
Financiador(es):  
Número de produções C,T & A: 2/  
 
2002 - 2004 Polimorfismo genético da enzima paraoxonase em pacientes diabéticos 
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 Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Integrantes: Alice Cristina RodriguesElisangela Catapan (Responsável); Maria Elisa Favarin; 
Regina Sordi; Edson Luiz da Silva 
Financiador(es):  
Número de produções C,T & A: 3/  
 
2001 -  Atual Estudo de genes de resistência a fármacos envolvidos na resposta 

terapêutica a estatinas. 
 Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (4); Doutorado (1);  
Integrantes: Alice Cristina RodriguesIvanise Marina Moretti Rebecchi (Responsável); Mario 
Hiroyuki Hirata; Rosario Dominguez Crespo Hirata; Sarah Aparecida Soares 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP 
Número de produções C,T & A: 9/  
 
2001 - 2003 Rastreamento molecular do gene human peroxisome proliferator activated 

receptor gamma em pacientes com diabetes melito tipo 2. 
 Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Integrantes: Alice Cristina RodriguesMario Hiroyuki Hirata; Rosario Dominguez Crespo Hirata; 
Vladimir Tavares (Responsável) 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP 
Número de produções C,T & A: 3/  
 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
Revisor de periódico 
 
 
1. Acta Pharmacologica Sinica  -  

__________________________________________________________________
__________ 

Vínculo 
  
2006 - Atual    Regime: Parcial  
 
 

2. Experimental Hematology  -  
__________________________________________________________________

__________ 
Vínculo 
  
2007 - Atual    Regime: Parcial  
 
 

3. Personalized Medicine -  
__________________________________________________________________

__________ 
Vínculo 
  
2008 - Atual    Regime: Parcial  
 
 

4. Pharmacogenomics (London)  -  
__________________________________________________________________

__________ 
Vínculo 
  
2007 - Atual    Regime: Parcial  
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5. Regulatory Peptides  -  

__________________________________________________________________
__________ 

Vínculo 
  
2007 - Atual    Regime: Parcial  
 
 
 

____________________________________________________________________________
__________ 
Áreas de atuação 
 
1. Farmácia 
2. Biologia Molecular Clínica 
3. Farmacogenética 
4. Farmacogenômica 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
Idiomas 
 
Inglês Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem 
 
Francês Compreende Pouco , Fala Pouco, Escreve Pouco, Lê Pouco 
 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
Prêmios e Títulos 
 
2006 Graduate or Postdoctoral Travel Award, American Society for Biochemistry 

and Molecular Biology 
 
2005 Menção Honrosa, SIICUSP/ PIBIC 
 
2003 Menção honrosa, CRF-SP/ Congresso Paulista de Farmacêuticos 
 
 
 
 
Produção em C, T & A 
 
____________________________________________________________________________
__________ 
Produção bibliográfica 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
1. Ferreira-Silva, V, RODRIGUES, A. C., Hirata, T.D.C., Hirabara, S. M., CURI, R. 
Effects of 15-deoxy-<Delta>12, 14 prostaglandin J2 and ciglitazone on human cancer cell cycle 
progression and death: the role of PPAR<gamma>. European Journal of Pharmacology. , 
v.580, p.80 - 86, 2008. 
 
2. RODRIGUES, A. C., HIRATA, M. H., HIRATA, R. D. C. 
The genetic determinants of Atorvastatin response. Current Opinion in Molecular Therapeutics. , 
v.9, p.545 - 553, 2007. 
 
3. RODRIGUES, A. C., CURI, R., BRITTO, L. R. G., REBECCHI, I. M. M., HIRATA, M. H., 
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BERTOLAMI, M. C., BERNIK, M. M., DOREA, E. L., HIRATA, R. D. C. 
Down-regulation of ABCB1 transporter by atorvastatin in a human hepatoma cell line and in 
human peripheral blood mononuclear cells. Biochimica et Biophysica Acta. G, General 
Subjects. , v.1760, p.1866 - 1873, 2006. 
 
4. LARGURA, A., PASSADORE, L. F., RODRIGUES, A. C., SOUSA, M. G., SALADINO, R. S., 
CARBONE, P. H., MARASSI, A., SANNAZZARO, C. A. C., HIRATA, M. H. 
Análise crítica da pseudosepticemia e falso negativo: valor diagnóstico das hemoculturas.. 
Revista Brasileira de Análises Clínicas. , v.37, p.11 - 14, 2005. 
 
5. TAVARES, V., HIRATA, R. D. C., RODRIGUES, A. C., MONTE, O., SALLES, J. E. N., 
SCALLISSI, N., SPERANZA, A. C., HIRATA, M. H. 
Association between Pro12Ala polymorphism of the PPAR-g2 gene and insulin sensitivity in 
Brazilian Patients with type 2 diabetes mellitus.. Diabetes, Obesity and Metabolism. , v.7, p.605 
- 11, 2005. 
 
6. TAVARES, V., HIRATA, R. D. C., RODRIGUES, A. C., MONTE, O., SALLES, J. E. N., 
SCALLISSI, N., SPERANZA, A. C., GOMES, S., HIRATA, M. H. 
Effect of the Peroxisome proliferator-activated receptor-g C161T polymorphism on lipid profile in 
Brazilian Patients with type 2 diabetes mellitus.. Journal of Endocrinological Investigation. , v.28, 
p.129 - 36, 2005. 
 
7. RODRIGUES, A. C., REBECCHI, I. M. M., BERTOLAMI, M. C., HIRATA, M. H., HIRATA, R. 
D. C. 
High baseline serum total and LDL cholesterol are associated with MDR1 haplotypes in 
European-derived Brazilian hypercholesterolemic individuals.. Brazilian Journal of Medical and 
Biological Research. , v.38, p.1389 - 97, 2005. 
 
 
 
Comunicações e Resumos Publicados em Anais de Congressos ou Periódicos 
(completo) 
 
1. RODRIGUES, A. C., Nascimento, N. 
Clonagem e Expressão de Bothropstoxina-1em Escherichia coli In: VI SEMINÁRIO ANUAL DO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/IPEN, 2001, 
São Paulo. 
  Livro de Resumos - VI SEMINÁRIO ANUAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/IPEN. , 2001.  
 
 
Comunicações e Resumos Publicados em Anais de Congressos ou Periódicos (resumo) 
 
1. RODRIGUES, A. C., CURI, R., HIRATA, M. H., HIRATA, R. D. C. 
Decreased ABCB1 mRNA expression induced by atorvastatin results from enhanced mRNA 
degradation in HepG2 cells In: 2nd FEBS Special Meeting: "ATP Bidinding Cassette (ABC) 
Proteins: From Genetic Disease to Multidrug Resistance", 2008, Innsbruck. 
  Abstract book 2nd FEBS Special Meeting: "ATP Bidinding Cassette (ABC) Proteins: 
From Genetic Disease to Multidrug Resistance". , 2008. p.118 - 118 
 
2. de Lima, T. M., RODRIGUES, A. C., Rocha, M. C., CURI, R. 
Fatty acids regulate TNF- production by J774 cells In: Experimental Biology 2008, 2008, San 
Diego. 
  The FASEB Journal. FASEB, 2008. v.22. p.643.10 -  
 
3. RODRIGUES, A. C., CURI, R., DOREA, E. L., BERNIK, M. M., HIRATA, M. H., HIRATA, R. 
D. C. 
Correlação da resposta sistêmica a atorvastatina e a expressão de transportadores de efluxo e 
captação em células mononucleares In: XXII Reunião Anual da FesBE, 2007, Águas de 
Lindóia. 
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  XXII Reunião Anual da FeSBE. , 2007.  
 
4. RODRIGUES, A. C., CURI, R., HIRATA, M. H., HIRATA, R. D. C. 
Differential regulation of apical/basolateral surface expression drug transporters by atorvastatin 
in Caco-2 cells In: Pharmaceutical Sciences World Congress, 2007, Amsterdam. 
  http://www.parthen-impact.com/eventure/welcome.do?type=public&congress=49_7001. 
, 2007.  
 
5. WILLRICH, M. A. V., HIRATA, M. H., FALUD, A. A., BERTOLAMI, M. C., DOREA, E. L., 
BERNIK, M. M., Gengivir, FDV, ARAZI, SCS, RODRIGUES, A. C., HIRATA, R. D. C. 
Estudo da expressão gênica e polimorfismos da CYP3A5 em indivíduos hipercolesterolêmicos 
tratados com atorvastatina In: 34o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, 2007, Belo 
Horizonte. 
  RBAC. , 2007. v.39. p.42B -  
 
6. HIRATA, R. D. C., WILLRICH, M. A. V., DOREA, E. L., BERNIK, M. M., BERTOLAMI, M. C., 
REBECCHI, I. M. M., SORKIN, S. C., VECCHIA, F. D., RODRIGUES, A. C., HIRATA, M. H. 
Cholesterol-lowering response to atorvastatin is modified by CYP3A5*3 allele in brazilian 
hypercholesterolemic patients In: AACC Annual Meeting, 2006, Illinois. 
  Clinical Chemistry. Washington: AMER ASSOC CLINICAL CHEMISTRY, 2006. v.52. p.A54 - 
A55 
 
7. RODRIGUES, A. C., CURI, R., BRITTO, L. R. G., REBECCHI, I. M. M., HIRATA, M. H., 
HIRATA, R. D. C. 
Down-regulation of ABCB1 transporter by atorvastatin in a human hepatoma cell line In: 
Experimental Biology, 2006, São Francisco. 
  FASEB Journal. Bethesda: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, 2006. v.20. p.A486 - A486 
 
8. HIRATA, M. H., SOUZA, E. M., SAMPAIO, M. F., ARMAGANIJAN, D., SANTOS, F. C. P., 
PICCIOTTI, R., LUCHESSI, A. D., RODRIGUES, A. C., HIRATA, R. D. C. 
Evaluation of paraoxonase 1 and 2 gene polymorphisms in young adults with coronary artery 
disease In: AACC 2006 Annual Meeting and clinical lab exposition, 2006, Illinois. 
  Clinical Chemistry. Washington: AMER ASSOC CLINICAL CHEMISTRY, 2006. v.52. p.A54 - 
A55 
 
9. RODRIGUES, A. C., CURI, R., BRITTO, L. R. G., REBECCHI, I. M. M., HIRATA, M. H., 
HIRATA, R. D. C. 
Regulation of the drug transporter ABCB1 by atorvastatin in a human hepatoma cell line In: XXI 
Reunião Anual da FeSBE, 2006, Águas de Lindóia. 
  XXI Reunião Anual da FeSBE [Program e Resumos]. São Paulo: ICB/SBIB, 2006. p.144 -  
 
10. OLIVEIRA, V. S., WILLRICH, M. A. V., SORKIN, S. C., VECCHIA, F. D., RODRIGUES, A. 
C., HIRATA, R. D. C. 
Influência  do polimorfismo  da apolipoproteína E sobre o perfil lipídico sérico em indivíduos 
hipercolesterolêmicos tratados com atorvastatina In: X SEMANA FARMACÊUTICA DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2005, São Paulo. 
  Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. São Paulo: Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 2005.  
 
11. OLIVEIRA, V. S., WILLRICH, M. A. V., SORKIN, S. C., VECCHIA, F. D., RODRIGUES, A. 
C., HIRATA, M. H., HIRATA, R. D. C. 
Influência do polimorfismo da apolipoproteína E sobre a expressão gênica e o perfil lipídico 
sérico em indivíduos hipercolesterolêmicos tratados com atorvastatina In: 13o Simpósio 
Internacional de Iniciação Científica, 2005, Riberão Preto. 
  Resumo de trabalhos do 13o Simpósio Internacional de Iniciação Científica. , 2005.  
 
12. LARGURA, A., PASSADORE, L. F., RODRIGUES, A. C., SOUSA, M. G., SALADINO, R. S., 
CARBONE, P. H., MARASSI, A., SANNAZZARO, C. A. C., HIRATA, M. H. 
Análise crítica da pseudosepticemia e falso negativo: valor diagnóstico das hemoculturas In: 
XXXI Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, 2004, Salvador. 
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  Revista Brasileira de Análises Clínicas. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Análises 
Clínicas, 2004. v.36.  
 
13. FAVARIN, M. E., CATAPAN, E., SORDI, R., SANTOS, F. C. P., RODRIGUES, A. C., 
HIRATA, R. D. C., HIRATA, M. H., SILVA, E. L. 
Avaliação da atividade enzimática e dos polimorfismos 55 e 192 da paraoxonase-1 em 
pacientes hiperlipidêmicos In: IV Encontro de Farmacêuticos do Mercosul, 2004, Florianópolis. 
  Caderno de Resumos dos Trabalhos Científicos. , 2004. v.12. p.37 - 38 
 
14. SOARES, S. A., REBECCHI, I. M. M., RODRIGUES, A. C., HIRATA, M. H., BERTOLAMI, 
M. C., FALUD, A. A., HIRATA, R. D. C. 
EFEITOS DE POLIMORFISMOS DO GENE ABCA1 SOBRE OS LIPÍDEOS SÉRICOS DE 
INDIVÍDUOS COM HIPERCOLESTEROLEMIA In: 12 Simpósio Internacional de Iniciação 
Científica (SIICUSP), 2004, Ribeirão Preto. 
  Livro de Resumos. , 2004.  
 
15. Basques, H.H., RODRIGUES, A. C., HIRATA, M. H., BERTOLAMI, M. C., FALUD, A. A., 
HIRATA, R. D. C. 
Efeitos do tratamento com atorvastatina e de polimorfismos do gene MDR1 na expressão de 
mRNA do MDR1 em indivíduos hipercolesterolêmicos In: 12 Simpósio Internacional de Iniiação 
Científica da USP - SIICUSP 
  Livro de Resumos. , 2004.  
 
16. CATAPAN, E., FAVARIN, M. E., SORDI, R., SANTOS, F. C. P., RODRIGUES, A. C., 
HIRATA, R. D. C., HIRATA, M. H., SILVA, E. L. 
Polimorfismo e atividade da enzima paraoxonase-2 (PON-2 311) em pacientes diabéticos tipo-2 
In: IV Encontro de Farmacêuticos do Mercosul, 2004, Florianópolis. 
  Caderno de Resumos dos Trabalhos Científicos. , 2004. v.12. p.38 - 38 
 
17. CATAPAN, E., FAVARIN, M. E., SORDI, R., SANTOS, F. C. P., RODRIGUES, A. C., 
HIRATA, R. D. C., HIRATA, M. H., SILVA, E. L. 
Polimorfismo 311 da paraoxonase-2 (PON-2 311) não afeta a atividade da enzima em 
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